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"A SUA DEVOÇÃO SElVl UMITES AOS INTERÊSSES DO ESTADO É POR TODOS PRO-

CLAMADA E SE COMPROVA NAS OBRAS QUE TIVE�AM'O SEU ESCLARECIDO CONCURSO E

QUE' AI ESTÃO, A TESTEMUNH�R.LHE, COM A MAIS CONVINCENTE DA�' ELOQUÊNCIAS� A

I
•

SUA CAPACIDADE E PROFICIÊNCIA".
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AgradecimentO d8 Associação Rural
de ,Ibir'ama 'U sr." G,overnador
Aderbal Ramos da Silva

Do sr. Victor Moreng, Presidente da Associação Rural dc-Jbirama,
recebeu o sr. dr. Aderbal Ramos da 'Silva, digno Governador do Estado,
o seguinte telegrama:

"Ibir-arna.>? - Agradeço a vossência o alto benefício' dêsse Govêrno
por ter sancionado a lei n. 385, ile 19 de junho do corrente, isentando
de impostos a Federaçâo e Associações Rurais dêste Estado. Atenciosas'
saudações" .

Destruída -pelas
chamas
RIO 13 (V.A.) - Foi destruída

pelas ';;-harnas a fabrica de movejs
de propriedade de Noel Martins,
com prejuizos 'de cerca de 450.lWlJ,
cruzeiros. O dono foi preso,

Pagou 14 milbõ.,s'
de cruzeiros
RIO; 13 (V.A.) - O Loide Brasí

leiro pagou ontem quatorze mílhõeâ
de cruzeiros de vencimentos ao pev
scal que se achava em atrazo, ,

Aniversário O sr, Osvaldo Aranha não aceitou--

da Ba'talha de sua candidatura apenas pela UDN
D

..

k
PORTO ALEGRE, 13 (V.A.) - siderar-ia um dos seus maiores tí;

DO uerque
Como se sabe, em consequência Lulas de honra, �'overna:' o. Esta,

, de uma manifestação da Oonven, do natal, mas so -aoeítarta sua

,PAH1S, 13 (S, F. F.) - Em pro. Cão Estadual da UDN, estava em candidatura se ela surgisse como
sença de uma multidão de antigos. cogitação, para candi�ato' dos três 'um imperativo de conciliação, en

combatentes f.�ance�es, ingleses .e,! pequenos partidos ao govêrno do globando tõdas as correntes poli.
belgas, as cernnornas comemorntí, Estado, o nome do sr. Osvaldo ticas do Estado, mas nuncá como
vas da batalha de Dunkerquc se Aranha. Nos termos de uma mo' uma bandeira de luta contra êste
desenrolaram com o concurso de �ã� apresentada naquele conela. ou aquele partido.
uma verdadeira flotilha de barcos, ve, o presidente -em exercício da. Nestas condições, resultou forà
veleiros, barcos de passageiros vin, quele pnr�i(�o, sr. iFlc1'es Soares ae cogitação o seu nome.
dos do. outro lado do canal; ....entre Junior, levou: às demais agremiá,
eles vero fundear o cruzador "Ge- ções urna consulta sôbre a ca�di:
orges Leygues", I'

datura do ex-chanceler, Restava sa
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o gat Alencar Araripe em Joinvile
JOINVIJ-E, 13 (R.) - Procedente de Blumenau, onde esteve em

inspeção ao 32° B.C. ali aquartelado, 'deve chegar hoje a Joinvile o ge-<
ner-al Tristão de Alencar Araripe, oomandante da 5° Região Militar,
sediada em Curitiba.

O ilustre- militar inspecionará o 13° Batalhão de Caçadores, deven
do receber, a chegada, _ homenagens por parle das autoifi(lades miiita1
res civis e admiradores.

bel' entretanto, se o sr. Aranha
aceitaria a indicação do seu nome.

Esta questão foi desde loge suscí,
tada, tendo o dr. Décio Martins
Costa' sugerido que procurasse o

presidente da UDN, antes de mais

nada, informar.se a êste respeito,
Com êsle objetivo, o sr. Flores

'I
Soares' entrou' em entendimento
com o vereador José Antônio A

ranha, irmão do sr. Osvaldo A_
ranha. Após comunicar-se com o

excpresideníe das Nações Unidas,
que se encontra no Rio, aquele
representante udenista na Câmara

Municipal transmitiu ontem ao sr,

Flores Soares o resultado da con

sulta : o sr. Osvaldo Aranha con,

'Alterada a ,regulamentação
do Plano Salte I

Vários decretos assinados pelO chefe do govêrno
RIO, 13 (O. E.) - o pl�esidente da Republica assinou

dec)'etos: dando a seguinte redação ao parágJ;'afo único,
art. 3°, do decreto n. 28.225, de 12-6-50, que dispõe sôbre
[I execuqão do Plano Salte: "Os assessores de' que tríltai êste

artigo qualldó servi.dol'es públicos ou de autarquias, pal'sa
rão autO'matica!ll�n_te à disposição do Administrador Geral
para o exer.cício dessas atividades, sem prejuizo de quais
quer direitos ou vantagens' de eargo ou função respectivo";
promulgando o acôrdo entre, o Brasil e a Itália, assinado
no Rio de Janeiro, a 8 de outuhro de 1940, para incentiva:r
as relações de colaboração entre os dois países e resolver
as questões atinentes 2110 Tratado de Paz, e' alterandO', sem
alllnento de despe_sa, a Tabela única, de' Extranumerál"io
Mensalista do Ministério da Guerra. 1:

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

-:'"

Integral respeito à decisão do
cardeal d. Jaime Camara
<

A Irmandade de São José não será atingida pela
ex-comunhão, apesar de suspensos os orícfos

religiosos na respectiva matriz
�--

RIO, 13 (V. A·) - Argumentando das pelo I Sinodo Arquidiocesano,
com a nãO' obediencia ao que ficou relativamente ás norma; que devem
assentado no I Sinodo Arquidioce- presidir ás eleições nas írmanda,
sano, o cardeal arcebispo D. -Jaíme eles.
Câmara acaba de deterralnar II Trata.se, assim, da primeira siiu
aplicação de sanções à Irmandade çãô que será aplícada à Irmandade
de São José. de São José, devendo as penallda,

O novo caso é idêntico ao da Ir� des recomendadas -pelo referido
mandado do Santíssimo Sacrnuien- conclave culminar com o decreto

.

to da Antiga Sé: eleição da Mesa de' éx-coninnhão, tal qual acôtJtccen
Administrativa sem o completo aca. com a

: Irmandade do Santíssimo
tamento de tudo quanto a respeita Sacramento da Antiga Sé.

ficou, estabelecido c pelas autoridades
eclesiásticas.

A Irmandade, no entanto, entende
que agiu dentro dos preceitos cano

nicos e sinodais, e segundo, fornos
informados, já enviou uma carta aO

,

cardeal :prestando esolorecimento
sôbre as eleições que fez rcalizur
há cerca de 15 dias. Acrescenta, to.
davia, nessa missiva, que todos (IS

irmãos estão acordes em permitir
que seja feito o afastamento irue.

diato "dos membros da atual Mesa

atingidos pelo decreto de ex.comu
nhão lançado sôhre os dirigentes
fia Irmandade do Santíssímo, 'entre
os quais estavam os mesmos inclui
dos.

Nova Forva Política
na :Alemanha
KIEL, Alemanha - 13 (UP)

A. "União dos Desamparados", com'
posta de alemães refugiados da zo

na de ocupação russa, revelou.se
uma nova força política na Ale.
manha Ocidental. Nas eleições de
ontem do estado de Slesvigholstein,
esse partido conquistou o segundo
lugar, só sendo superado pelo so,
cialista. O Partido Cristão Demo,
cratico, do Primeiro Ministro Ade
nauer, ficou em terceiro lugar'.

AUTGMÓVEIS
.

CAMINAÔES
CAMINHONETAS '

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

Fomento e am'paro
da triticultura
RIO, 13 (V.A,) - o ministro da

Fazenda autorizou o Banco do
Brasil 'a colocar á disposição do

Dispostos a não permitir o des,

P ·b·d f
.

prestigio daquele conclave e' con- rOI I os OS ogos -"Iinis"lel'Ío da .Agricultura, em con,
_ ta- de "Deposites de Poderes Pu,scquentemente a fazer valer a sua

d t ·dautoridade, o cardeal D'- Jaime cs.l e es amplos '�licos", a imporLancia, deCr$ ...

mara já ordenou a suspensão dos I RIO 13 (V.A.) _ As autoridades 60.0�O.OOO,OO, correspondente ao

a' credito aberto pelo decreto n,oficios religiosos na igreja. e São: policiais de São Paulo reuniram-se
28,076, de 5 de maio. ultímo-. para.To.sé, a partir de amanhã, �aso não i e _resolver:am proibir f,ogo� de eg· atenclev ás despesas de qualquerseJ,am levados em,. conta. lOS seus con

'

'I tampidos .lilão sómellte nas fest!):,
Ih natureza' com ,o prosseguimento d'os

s� os nó sentido de uma integral publicas como em propaganda T;olf-
observancia' as disposições apr0va. tica,

trabalhos de fomenio e amparo da
tritic�jl(ura nacional:-

I Concessão de vaDiagens 8 civis
e militares que partiçiparam de

,
oP8-r'a�ões de guerra

- .

RIO, 13 (O. E.) - o presidente da República sancio_

,nou, ontem, a lei n. 1.156 (Lei Fahrat), que dispõe sôb:re a

concessão, de v�ntagens a militar,es e civis que participa
ram de operações de guerra. A rderiâa lei\tem -a seguinte
redação: ,

"Art. 1° - São al1lparado� peíá lei n. 616, de 2 de fe
vereiro de 1948, todos os militares que prestaram ser

viço na zona definid� e delimitada pelo art. 1°, do decreto
n. 10.490-A, de 25 de setembro de 1942.

Parágrafo único - Ficam tmubém reconl1ecidos os di-
reitos dos militares já falecidos.

'

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data da sua pu
bJici.õ'Ção, revogadas as di.sposições em contrário".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARIS, 12 (D.P.} - Falando à "Unit.ed Press", o ge-neral De
Gaulle disse: "O mundo ocidental que se prepare p'ara a guerra
contra. a Russla. A aventura comunísto na Coréia é apenas o prelu,
ilio da agressão soviética à Europa. O perigo é iminente e temos que

estar preparados para lutar agora contra as hordas soviéticas."

RIO, 12 (V. A.) - Foram feitas
na fábrica do Galeão exper-iências
coroadas do mais completo êxito
com helicoptero desenhado e cons

truido inteiramente por técnicos
brasileiros, contando com dois :110:

tores e duas hélices girando e1:1

.sentido contrário. Dentro de al
guns meses a "aranha caprichosa"
fará seu primeiro vôo, devendo re,

gistrar uma velocidade de 100 quilô ,

metros.

WASHINGTON, 12 (V.A.) -

Departamento de Estado sugeriu
ontem que o cidadão norte-amerí
cano Frank Etevens, que se diz ter
renunciado a suas convicções de
.nocráticas para abraçar o comu,

nismo, na Rumania, pode ter sido
obr lgado a dar esse passo .

--------o�------

LONDRES, 12 (V.A.) - O tercei-
1'0 volume. das "Memórias de Chur-

611iI", intitulado, "A Grande Ahan

ça ", será, pósto à venda na Grã
RIO, 12 (V. A.) - O Itamarati, Bretanha, a, partir de 20 do correu

informou que dentro de 25 dias a te.
'

sub_comissão dos acôrdos comer_ Cinco casas editôras colahora.
ciRis encarregada das propostas· ram n. sua impressão e na
inglesas nas negociações de ajuste publicação.
angJo·brasileiro terá concluido O A tiragem dessa obra será
'trabalho. Posteriormente será o.3()(} mil exemplares, tendo
Dlesmo subm.etido as autorida<Ies 293 toneladas de papel.
Buperiores.
& A tiragem do primeiro volume

. {oi de 220 mil exemplares e a doRIO, 12 (V.A�) - A fim de pIei
segundo, 276 mil.tear condições para o financiamen

Lo do arroz de produção do i�jo o'----�

Grande do Sul, foi' onteu1 recebida LONDRES, 12 (V. A.) - A Gr::-

pelo ministro Guilherm� da SH . Bretanha apelou para a Hússia, no

vdra !JlIHI comissão. de l;l,vrador{'!l' sentido de que ajnde a pôr têrmo à

(gat'lchos qHe Se filIei'áIil aconipaIih�! guerra' na Coréia e que �e restabele·
110 deputado Gastão :t<:nglert. ça no pa�alelo 28 a front�ira entre

.

.

I
ambas as partes dêsse paIS.

PAHJS, 12 (U.P.) - � possiv'el Sir Dav.id Kelly, ernbai,xador hr;
que as porIas da 'Prisão se abl'ilin tânico na União Soviética, entre,
para o v�teral;o mal1ech'al Ht'nri vistou_se ligeiramente com o vice
Pllilippe Petain, caso o Supremo ministro das ,Reifaçães Exte�'i()res
Trib,unal aceite as declaraçõe8 de soviético, sr. Andrei Gromyko, on.

um famoso aviador da. primeira tem.

guerra mundial. Desde 1945, Petn!ll Esta notícia foi dada. a conheeer
que conta· 94 anos, encontra'se prê' por Moscou e confirmada nesta C�

50 na fortaleza da ilha D'Yeu, per_ pital pelo Ministério das Relações
to da costa ocidental da, França. Exteriores.,

,
.
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TO NICARDIUH
Tooico 'do córação

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Distul'bios na

pressã@ arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites.
",_- ,.._..-.- _-.- _..- .._ _'_-_ -..-.-....,..-.-.-_._-_.,,-..-_-.._---.-.'_.,,_ ........,,_

MINISTERIO DA MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Sant;:L Catarina

Exercício de 1956
EDITAL

De acôrdo com o ofício na 034.8 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO
ENSiNO NAVAL, faoo saber a quem interessar possa, que se :!?hari'ío
abertas as inscrições para o concurso 'dce admissão à matricula Da Esco_
la )'lavaI, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capitani'a,
para melhores esclar,ecimentos.

Oapitania dos p'crtos do Esfiaid'o de Santa Catarina, Flrianópolis,
,5 de .i.u-lho de 1 !mo:

Nelson do Livl'amenÜJ Cemtillho, ESG,riturariG da classe G Secretário...

,
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ASSINATURAS
Na CaJltaI

Ano CrI
Semealre •• " • . • •• CrI
Trimeltre . . •• CrI
1111 Cr'
Ntunero avulto .. CrI

N. laMrl.r
.

Ano Cri 100.00

� Seuleatre Cr' 8O.uo
C ." Trimestre .....••• Cri 35,00

Nrunero avalio .. Cr' 0,80
A.oÚnclo. lDIdJante contrito.
ai ori......, mesmo nio
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(_AViação Aérea
Horário
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"TA.L" - 13,011 - La,•• P'••

�-.o 110 Of.It6Y1o _ .......1 horu,'
Auto-VIa-., lteJld - ..... - 11 ..

rae.
. .'*,

bpr............. - lIIiifti _1. lIIorU.
Ilxpr...., ......_ - .0.......

- la" borU.
A.uto-VIatIo 0....... _ 'eIInSll

- • horu. .

.-� ....=-:'..:.:: fertilidade -nómaDa
-

Ri:P�ÍVJ.Srutle1ra _ JoluY1l•. _ Por AI Neto
1. horu.

.

. Quando um casal não COnSE\S'Ufr
e �� 'ul.BrUlleiZ'.

• - CUrltibe

-!lcr filhus, quasi sempre o culpado-"
A.aco-.,1:IIeIo�_ ........

é (1 marido..
.

.,.. ,_ e boI'U. . Esta afirmação do dr. Edmond,
� \1!�� ;0....... -,:- � \ J. Farr ís contrar-ia a opinião mais-
ÂU�VIat6o. c.tú'IseMe loIIlftJI generalizada.- • iI.ol'u.
"�VtaclO 0. ,_ l'HUtI Via de regra, quando um casal.

-.:.r::=.Mo � _� .: não consegue ter filhós, a acusa....
7 bar... .

da f\ a mulher,
lImprIea GltrJa - � - ._

• -v. bwu.
1bqJI.............. - ....... -

11 lIoft&
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,...
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13 boras,
�1IIo�-�

7 boru.
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141 h_
Auto-VSIeIo ItaJU - I.... - 11 ..
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bpr.e.uo Bruaq..... - ...........
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la� Sul.BrUllem _ CUrlt111a _ qefinir e resolver.
• lIoirU. "Mas as e,xperiôncias rev·elam,IImSlrela SUl 0eI1e Lida - z..,... - ..
_ • ·boru. que em 80 pOI' cenlo dos casos (r'

IIIIXT.I.·...... problema é de ordem fisiológica ..

-ar=- -.ai Br8IIl.- .....� uão psi.cológ'Íca".
.I.uto-ViltlIo o.tll12WUe ewtIIMíI As experiêneias de Fanis não

- ,','borU,
.A:utO-VfaçIo C&1UJrA4Ue - ,........ se limitam a considerar a conta..

-

.I.�::�t&o � _ t._ de lodos os elementos do sémen·'
- 8,10 1l::1i masculino, em uma célula fixa.
� •� - � -

Esta técnica, ,diz Farris, é anti... -'I' _.'...
ÂUto.viaI,lIo ItajaJ - ltaJaS - 11 IM qL1ada, e não permile conclusões

ruÍlxpreuo BruoIQ:ueue 1IraCl.. _ perfeitas.
le� 8ul.Brutlelra Jl)fDY1l. � Nestas. cOlldiçõ�s, Farris ba'
18 horas. s�ou suas experiências na conl�
• ���� Sul·Braa1leJ1'a CUriU1Ia -

dos elementos ativos do sémen.
ti.BAJlO
ca�

1"tdi Só em uns poucos casos; a culpa.
0IIi. da é a mulher.

_ o.rs.... teA nossa primeira preocupaçãG'
-

.

ex'plica I<'arrrS - foi deLerllli�JofD'rilI -

.A:uto-VtqIo
- I boru.
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.I.uto-Viaçto C&tu'tJJA!iDM - lob...u.
- • 1IOI'U.
AutO-VI,9(o o..� - �
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H
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e , 1/1 lIoru.
DOMINGO
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o T..lLII D.' ftÜ.u
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sua '&'legre
PANAIR _:_ 9,25 - Norte
,VARIG - 10,'0 - NorfA
PANAIR - f i,35 - Sul
CRUZE1\{) 00 BUL - iI"l
'orle

Entretanto, assegura o dr. Far.,
eis, a mulher raramente é respon....
savel.
Farrís é uma das maiores aut-o•.

r-idades norta.amerícanas em ma i

léria de biologia e fi�ologia .

No Instituto Wistar, de pesquí
sas cienl incas, Farrts vem real i;..
zando urna série de exper íências
sôbre a fertilidade 110 ser humano•.
Como resultad., destas experiên•.

ci as, Farrts afirma:

"Frequentemente, a acusada de'

infetti.l:idade é a mulher.
"Este é, em geral, um grave,

erro .

"Em pelo menos dois terços
todos os casos, a infertilidade
do marido e não da mulher".

"Com os progressos da psícologia
e

.

da psicanalisa, tornou-se comum

a afirmação de que a infertilida.
Ue, frcquentemente, l'esulla de fa.,
tOl'OS de ordem ,psicológica.
Fal.'ris comprovou o contrário>
"É muito prováyel - escrevE'

ele � que em alguns casos a in_
ferl,ilidade seja consequência de
distúrbios emocionais difíceis dlr'

de

gasto

T �....tII'Ç
,

-TAL- - 8,11 - lolà'fille
.

,

carltiha - Par...,.A
- 8a.tOll • Bt•.

PANAIR - g,25 - Norte

;E_U�O DO BUL - {I. -
� ! .... t.....r�·I-�.-....,: � �_ '_,_, ...

.

VARIG _. t!,SO - lu! -0\1' '

PANAIR - t4,35 - Sul ,.�

(}tuJf"to.·frira
-TAL" - IS," - I..J•• e Pirl.

Alep-e
PANAIR - 9,25 - Norte
OBUZIlIRO DO Sm. - {I."

rene
VARIO - U,'O - Norle
PANAIR.- 14,35 - Sul

O"iftta-f.',w "

"T.&.L- - 8," - I••um.
c.rttIIa - 1".�....,
,_ ••to•• a'e.·

PANAIR - 9,2& - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
VARIG - t2,SO - Sul
ORUZEIRO 00 SUL - tl,'1
,.m
(lÍ(uZílIRO DO BUL - 11'"

'Ul
s�.ta..'drd

-TAL" - 11,00 - La,.. • Pire.
AI�e _

QRUZJlIRO 00 em - f."
tom
PANAI,R - 9,25 - Norte
VARIG - U,'O - Nort.e
PANAIR - 14,35 -, Sul

SdllalJo

nal· o l'úmero mínimo de elemen...

i,os 'ativos que precisam ser pro
duzidos pejo marido a fim ue que·
a concepção seja possiveI".
Este número mínimo, as e�pe....

l'iências indicaram, é de 80 mi...
filões.
Abaixo de 80 milhões, a cpncep�_

!/ão é virtualmente impossível.
De uma forma g'·eral, Farris di

vide os homens em três grupos:
Altamente. férteis são os indiVF

duos cuja seiva possui ruais de'
185 milhões de elementos férteis
Relatiyamente férteis são os'·

individuos que possuem entre 8&
e 185 milhões de elémenlos fér•
leis.
Estére,is são os' individuos cour

menos de 80 ·milhões de elemen.
tos férLeis. r

-TAL- - 8," _. 101.,,10. - • • • • • .. . •.. '. . .. • .••••••••••

C.rlfl.ba _ P.ra..... �BIO Jll()BD.".1O Ao L.
ALVlIl8

- s..to. • ....
Encanega'Be. mediante ecMIIIIIIo. ..

'f'UIG - tI,SO - Sul comPl'll e nnda de lmón...
aaUZEUlO Ji)() lmL - tI.l. Rua :DeocJon M. não. podi..' .sel· julgada pcla aparên.
,...., •••• • • • • • • •• • •• • •• •• •• •• ••• • ••••• cia física que te·lll. '

PANAm - 9',25 - :Nel'te SENHORITAl "O boxeador não pode ser con_
,

••
IOrdet'ado 11m mais nem menoll'P�AI'R - U,�6 - SUl A ultima creação 1 em re/r;-

PANAJI\ - 16 �õ ....;... &li t é G· a" á KNOT fértil 'q'l1e' o asceta pálido. ,P' 1 I_eran e o uar n
"'Só ,.' ,'" f'·' ló

.

�.. . I E'M GAR,RAFAS GR.
ANDES '. u

.. ex�e.IlellcJa,
ISlO gl��

PANAlR - '.J5 - "orie Preferindo-oo está pode detcl'mmar o gr;m de fertI•.
gUlDIBO DO ltJL - UM, _ 1.acompanhando,'� .!moda . lidade de.: Mdh,. lun"·;.

Fanis observa a'inda:
A" fertilidáde' de' um homem'
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'DIA 15 - SABADO - FESTIVAL EM BENEFIC 10 DE OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESERVAS DE M�S�S NA CASÁ RENÃro.

'Centenário de Blurnenau,-Programados'
os festejos para o histórico acontecimento

D�po[s de demor-ados e estu, Republica, da Feira Industrial e I entre Clube visitante' e o G. E.

dos, terminou a Comiss�'ú dos l!m seguida, abertura do Parque Olimpico ou Palmeiras E. C. pa,

F.este�os d� Cen tenório de BIu� de diversões.
. I trocinados pela LBD.

menau '0 programa das comemo. A's 13 horas - Banquete nos! Ás 20 horas - Terceira apre;

.rações de setembro. Este progra; Salões do Teatro Carlos Gomes, I seutação da ópera "Anila Gari.
ma, donturio, poderá ser altera. oferecido aos Exmos. Sm3. Pre, ba'1<1" no Téaho Carlos, Gomes.

Edf. Ipase _ Terreo r d'o, desde que se torne necessá; sidutc da Ilepubli ca, Vice_Pre. DIA 7 DE ,sE1'É�1BRO
_------ ...;.__�.:.:..=_..:..:.:.:..::..:..

.

rio, concordando a referida Co, siderile e Governador do Estado. AS 6 lioras' '- Alvorada a cargo
missao em divulga.Ia no mo, Às i'6 horas - Sessão na sala da .do 23.° R.L

menta com o objetivo de ouvir Gamara Municipal e, em segui. Às 9 hóras _:_ Parada militar.
sugestões a respeito da população da inauguração da placa dos 17 estabelecimentos de, ensino e as.

Iloc�il. que poderão. jse'l' basltamtl} primeiros Imigt-antes. sociações de classe - Campeo..
valiosa, tendo em conta a impor, .

A's 20,30 horas Premiere nato de Atletismo.

A�IVERSÁRIOS • O casal possue os seguintes fi;
tancia de que se reveste o assun; da Opere

.

"Anita Garíbaldi " no Festejos em conjunto ,com o

Transcorre, hoje, mais um auí,.' lhos: Otília, casada com o sr. Hei;
to. 'I'eatro Carlos Gomes. Bailes nos 23° R.I. e participação de :lO atle., .

-vel'SjÍrio natalício, do SI': Sumê noldo Gramkow Hilda, casada C0111
'ESSaçO DO PROGRAMA demais Clubes. tas do Clube de Regatas Botatogo,

�&"ledeil'os, mui digno funcionário o sr. Jorge Haviaras, Dagoberto
DIA 1° DE S'ETEMiBHO DIA 3 DE SETEMBRO do Rio.

'-do Instituto de Id-entificação e )\ié_1 c�sado com a sra. d Olga B. Dorn,
Às 20,30 horas - Maratona de 1\'-8,,9 'horas - Regata no Rio Ás._i5 horas -·Seg.undo jogo de

.dico Legal. .

I busch e Erna casada com o sr. Jo;
Atletas, com chegada a ° hoa....as Itajaí, sob patrocínio do L� B. D. futebol entre um clube visitante-

O aniversariante, por tão aus, sé Vesely. .'
do dia 2 elJl frente a Prefeitura A's i i Iraras -' Inauguração, e o Palmeiras ou Olímpico;

�iciosa.. data, Oferecerá em sua 1'e_j 80 �,s seguintes os netos do ca,
Municipal, onde o vencedor dará pelo EXUlO. Sr. Governador do Às 20 horas __ Desfile em Ho,

sldenc�c1, no Hotel Metropol, um j
sal: NICOh�u, Sevasti, Walter, Ica,

o primeiro tiro.ide morteiro-c.co Estado, da Exposição Agro Pe, menagem à Industría e ao Co;

lauto Jantar aos seus parentes e' 1'0, Nirefs, Madalena e Erico Haví,
mo' sinal do inicio dos festejos eUári�. mércio.

pessôas de suas relações de amL' aras; Edite, Ruth e Noberto Gram,
seguíudo.se os repiques de sinos, A's i5 horas - Desfile de Ale.

--

D�A 8, DE SE1'EMBRO

.zade.

I
kow Eliane e' Leatrice Dortbusch e

til'Ds, banda de -clarins pela rua gorias pelas l)lrincipais ruas.' da À tarde e à noite, torneios de

r

Gustavo Neves FilA0 ainda os seguintes bisnetos:
15 de Novembro e etc. cidade. basquete e voleí regional, a cargo

Transcorre, nesta data, o

ani_j
Francisco Meira Neto, filho 'do _

DIA 2 DE 'sETEMBRO '- Ás 22 horas - Baile de Gala do L. B. D.

'-'versário n�[alicio do nosso distín, sr.: Osmar Meira e da Sra. Sevasti
AS 6,horas - Alvorada, ,Banda no Teatro Carlos Gomes, premo, Às 20,30 horas - Concerto Sín.,

40 conterrâne., sr, Gustavo Nevea: Haviaras e: Regina, filha do casal
de ,Clarms, e Banda de, MUSIca. vido pela Prefeitura Municipal fônico pelo Clube Concórdia, dEi

· Filho, digno- Secretário do Diretor t Nicolau Haviaras e Ivone Borras,
- AS. � .

horas - Hast��mento da DIA 4, DE SETEMB.RO· Curitiba.

· do Departamento 'de Educacão e: sis Haviaras,
' lB.anel/eu a do Oentenárto com os ÁS 9 horas - Inauguração dos DIA 9 DE- SETE,J,V!lBRO

,elen:'en�o d� destaque no "broad_1 .

Em ação de graças pelo signifi; dlsCl�rsos alusivos ao ato e, I)� bustos de D. Pedro II e Curt He, Continuação dos torneios de

,<castlllg. e Im?renSa oatarinense'j cativo" acontecimento, os filhos e segUIda. homenagens ao dr. BIu. ring com discursos alusivos. basquete e valei.

O aníversaríante que, com inte.. demais parentes do estimado ca menau. Junto ao,seu monumento, Às 14 horas - Cinema ofereci - Torneio de ténis entre 10 Ta.

'1igênc_ía e Inegável esfôrço, criou. sal farão "ralizar crimonias religi; desposítando.se flores, corôas do" aós escolares.
-

bajara Tenis Clube e Pinheiros,
zatravés da. Rádlo.Guarujà, de que asas na Igreja Evangelica, à rua

etc. ÁS 16 horas - Homenagem a de São P-aulo.

,e" �ambém, apreciado locutor, o Nerêu Ramos, com inicio às ,8 ho,
Às 9 horas - Missa Campal no Fritz Müller junto ao monumen,

. ÁS 20 horas - Conferência no

-rádío.teatro, entre nós, vai ser, I raso
pátio do Teatro Carlos Gomes o Lo e inauguração do busto de Pe. Teatro Carlos Gomes pelo Dr.

��-hoje, alvo de expressivas' hom:ena_1 'I'ratando.se de pessoas que' go,
nos Templos. dro C. Feddersen. Valentim Bouças.

�;gi�mns d� todos �s que lhe dedicam .sam da. s melhores relações na n'os.,.
Ás :10,30_ -. Recepção aos Ex. fi-s 20 horas - Segunda apre., DIA 10 DE SETEMBRO'

s paba e apreço ! d d mo.s. 8urs. Presid�nLe da Repu.. sentação da opera "Anita Gari.. ÁS 10 horas - Lanc,amento d'"
. '. sa SOCle a e, recelherão, por oerto

'

..

,O "O E�tado" felicíta;.o, asso_ as homenagens que fazem jús, à; blica, Vioe_P,residente e G.ovímiâ_' ib'ald". pedra fundamental da CASA DR.'

''<Clando_�e aquelas homenagens. I quais'> nos associamos.
dor do Estado, DIA 5 DE SEIJ'EMBRO BLUMENÁU.

.

João.Carlos Cunha '. A's 1 i horas - Inauguração, Às.9 horas ---' Corrida de bicieIe. Ás 13,30 h:oras - Concentracã�

Ocorre, hoje, ü 90 aniversario........ • •••• o 'o •••.•.• o o' :••• '0_0,.'
pelo Exmo. - Snrs. P'resident�

-

da tas" maratona, etc., organizada,s pe_ dos atletas na Praça Vitor Kon...

do inteligente, João_Carlos, f,ilhi.1
la um. der; seguida. de um desfile até G

'>Ilho do benqUIsto casàl Nilza M..
- ..

••••• •.�._. •••••• : � ••.••• ,�� ;.�,;,.... �Ás 16 horas - eonferencia do edificro da P_l'·efeitura.
·,da Cunha e Zuri 8. da Cunha 1'e ,

C.I-D'e_o I··a' r·l.o
Magntnco Reitor da Universida_ Encerramento do Campeonato

sidente em Pôrto Alegre. '-,
de, do Brasil, Dr. Pedro Calmon, do Centenário promovido pela

O menino nataliciante que' no Teatro Carlos Gomes. '-. I LBD, com uma partida entre !'aI..

.

nesta capital, onde até há p'ouc� I ,Ás. 20,30 horas' - Festa Piro_1 meiras- e' Olimpico.

'fesidiu, conta com inúmeros ami' .

RITZ tecnIca. Ás 20 horas - Concerto Bin..

'.guinhos, motivo porque, hoje, irá "

As 5 e 19,45 horas. DIA 6 DE SETEMBRO I fônico e Bailados no Teatro Car-

't'ec b d '. j _;_ Ele a protegia com sua pistola... Á A 5 h J d f t b I I, G
· e e, aqUi, mUltas cumprimen.l

s ,
.

oras -' ogo e ue ,0 ,os ornes.

tos.
- Ela 'O amparava com o amôr!

Vanda Mussi Luz
- Com seus punhos consegui,'

t'Comemora o seu 30 aniversá
tudo _o que queria .. :mas pa,ra Cf)n

.

h'
• quista-la, foi preciso um grand.:

�1'1O, oJe, a vivaz menina Vanda' Iamôr! "

Mussi Luz, estremosa filhinha do' ,
nosso prezado amigo Arnaldo Luz ! 1.

� �t)C5 PUNHOS COM FÉ .

'-comerciante nesta praça.
'

, OflJ6;j.COr {ii' com Wayne MORRIS, Gordon

As homenagens que serão pres. e dO:. P • l/MÃO MacR-\E, lIo,ix MAXWELL, Mary

tadas à pequenina Vanda nos as
.. ABACAXI

.

STUART.

�ool'anlos .

d 11" -. LARANJA - Sua força brutal não er':"sll.fI·'
"

,_
,enVlan o

•. le cumpri.
m t t·

• MORANGO ciente :para de�baratar a, intriga'qll€
en os ex enSlVOS a s'eus pais. • FRAMBOESA

Sra. Jacó Tavares �
_ �'-J

lhe tramaram!

'-Vê trancorrer, hoje, o seu na.
(tlr, '(I(J (#in I� enlle/tJpes Vertiginoso .. , Fulminante!

talicio a exma. sra. d. Guilhermi de51nilDs diltrenfesl'!iI,Idoo No Programa

'u.a Tavares, digna espôsa do pres:.
'1) -:- O Esporte na Téla - �ac

" .
2) - A Voz do l\íu�lCo - Atuali,

'LIglOSO politico sr. Jacó Tavares!, dades.
; 1>rocer do PSD no município de

i

'. Tijucas. fDama de nobres predicados' de .

espirito e de c-oração, conta na 50.1
>ciedade tijuquense e nesta capL Extrato de .Frutas Vitamina ç
e,tal com um largo círculo de ami. 1 fl· Hidratos de Carbono etc.

.za'!:l�itas, porta.Lo, as manifesta '"....
.•.... .'..... . '

'çes de apreoo e 0. estima que re: i . . . . . . . .. .. . .. '
".

'

ceberá nesta data, �.s qua.is, nós,; DR I LOR ITO FILHO,respeitosamente, nos associamos. I
•• ):1

Fazem a110S hoje ' A' ,

1'\
sr L

'

B
' - ! Doençasdo aparelho resptratorio

<v .' l1lZ, elrao;. I .

"

'- sr. Jose D�nário de Oliveira;: TUBERCULOSE
- a srta, Mali13 Isaura Paim; I .' .

- a 'sra. Maria To}entino RodrL l ..

'gues, espôsa do sr. Adelino Ro_
/

,

CIrurgIa. do Torax
.

"drigues; I
Formado pe�a, Fac'Ul��de �acto-

_ a sra. Bastiha B M
I nal de Medtcma. Tlswlogtsta e

A VOL1'il
, osco endoza T'"

,_

d H 't lN
A I com B,,'

�>€spôsa do sr. Noé M·endoza, técni' 'Rtswctrvc,rgtao' da OSpt ?'l' er:u I P'
co de' rádio-

- Lamas. urso e especta tzaçao
T,':

_ a . E' t l't R
pelo S. N. T. Ex-interno e EX-I

SI·a. s ela. amos Fernan 'A t d C' 'd P f'
. ues

_ aSStSLen e e trurgta o ro.
.

BODAS DE OURO
Ugo Pinheiro. Guima1'ãe�. (Rio).
Cons.: Fellpe· SchmIdt, 08
Oonsultas, (diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espanha

midade., Extendem �

- ;:'f'cimentos aos que envia-
ram corôas, t,e:let,'TaIXl:,:\ ....

'

;'" I) aos que estive·ram pre-
sentes ao seu sepultamerL). Aproveitam a oportunidade
para convidar aos seus conhecidos, parentes e

.. pessoas

amigas para a missa de 7° dia que farão celebrar na 2a fei

ra, dia 17,. its 7 1/2 horas no Altar do Sagrado Coração, na
Catedral Metropolitana, Antecipam aos quê (!_omparecerem

Preços: a essa prova de solidnriedade cristã, os seus melhores
Cr$ 5,00 - :',:Hl

. I agradecimentos.
LIVRE: - Creanças I'u",.._:'es de 5' __

anos pode.rão entrar às 5 horas.
ODEON

Ás 19,45
ROMANCE EM ALTO MAR

Suicidou-se. in'g,erindo formicida
Joinvile, 13 (R.) - As atitorida- cêrca 'd�s 17 horas. Tratava-se da

des da Delegacia Regional de Poli- srs. Maria de Oliveira, espôsa de

cia foram cientificados ontem de Fernando de Oliveira, operário da
Fábrica de Máquinas Raimann As

que uma senhora; residente à rua autoridades, bem como a repôrta-
�lag_oas, havia posto têrmo a exis- gem, nada conseguiram apurar
tenCIa. Comparecendo ao local, o quanto aos motivos que l,evaram a

'major Delegado Regionoo, acompa- suicida ao trágico gesto, A' vítima,.
nhado do médico legista dr. Manuel que era ainda relativamente moça
�imões, foi constatado que a infe- adquiriu o veneno num llegóci�
hz mulher ,h�via in�erido uma do- e?,istente próximo á sua residên
se de formICIda, VIndo a falecer Cla.

Panelas de Pressão ARNO
-

a os 5tO,00
Grelhadores Etétricos

a Cr$ 300,00
'

na Eletrelandte
Rua Arcipreste Paiva -

Vida eocial

Angela Spoganicz
-

�issa de

REEMBOLSO POSTAL
PAflA TO/)O PAIZ
P�odutos' "Sue�fRUTI

CAIXA POSTAL 10()fJ
CtJRITlBt - PARAN/:J,'

Mãe, filha, genro, netos, irmãos, cunhados e demais

parentes, sensibilizados agradecem às pessoas amigas pe·
las provas de sim�el' "-, trataram a sua saudosa

/
1

\'
. ANGELA SPOGANT', .'

. ndo-a durante a sua enfer-

Technicolor
com Janis PI\V('IE, Jack CARSON

No .�, -:!'ama
1) - Notl\.. i.> ,�elllana - Nac.

2) - Melrr: - Atualidades.
Preçv:� - 33,20 _�

Imp, .�'1S

( (�

, , C�$ 1..750 ..00
o quanto

li
4 '\I

custa uma enceradeira

RNO
E f-, ,'fCrR,O LAND I A

-_ ."..-----_ ...,...�---"

I
I

I ,Comemoram, hoje suas bodas de
;ouro o venerando casal $1'. '\Ya1.
ter Dornhusch sra. FI'ederica

>,"-. Dornhusch, residentes nestà cap.j�
,!tal, ,à rua .Duarte Schutel, 'no 5:1.

c01r.

O

Ipase -Terreoo CHICOTE }...,
-.

9/10 Ep�.

..

3

I
I
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.' �-. .

·i·� ,� y.
� �
� +1,:� .....

b� T .AL C t,
, . '. . !
� Transportes Aéreos .,Catarinenses· ·s.a� i
�. L

�I�� Agora, sob i! o-rientação técmea da CrD�eiro do, Sul .�.
� +
'* ESCALAS : �t�� Y��� As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: .'

.,;�

I!..:�.l.
.

Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba
....%.I��Floríanópolie - Lajes e Porto Alegre.

'- Visio maicr email perfeita
.

�� AS TERÇ S QU NT S E SA-BADOS .�;= que a' de um bom bin6c:aSo:
i�t A , I A ..:'.

+'!� .leanoa quem tem ,ólid.• Porto Alegre-Laje.s-Florianópolis-Curitiba ��. -

.. Paranagua-c-santos e Rio de Jàneíro. .!+_ ln,truçao.
:! .�. BooI livrol, sobre todOI oe

�ll ' %. . ..sun tOI:

,
'

'JM8der��r:f_ie����j8UUIaS . I ��������:�
�.t' A escala- em J{)�ville, Itajaí e Joaçaoa está dependendo da I� Alen"a-O.... , coaclusão das obras do aeroporto local.

:f Y

TRA.FEG.O'
.

MUTUO COM·.'
- �� VENDE�SE um lote de ter-

.'1 ra à Avenída Mauro Ramos,
'Cluzeiro oo S·ul----Rio ,I próximo ao Largo General

.
- �� Ozorio. Ver e tratar- com G

Sdvag.-Porto 'Alegre .:. SI., Manoel 'Fiuza Lima, na
. ��� Firma Flúza Lima Irmãos &

:Píuna ...:-:::Montevidéo .

.J. �� Ciª. Ltda. à R�a Co��elheiro
....� �: - Mafra, 35·. Floríanõpõlís.

PA8·�AGENS E CARGA � � ,

_ �".

nttri8aépoUs .:: Fiuza' Lima·).\. I"rmãos .

' ; 'ÓÓ:Sala ,d� �a�tar'
Rua- Conselheiro Mafra, 35·-.=,Tel·erone 1.565 �i Vende-se uma Iíníssímassala

::; �: ��::!���, ���e;!��e:t!�Agência CRU,ZEIRO DO SUL ê. díco, Ver e tratar á rua Sete
',' Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500. .

• �t de Setembro. - Edifício Cruz:

Outras cidades cOllJ:.. os sub-agentes da eruzerro do Sul ':l .

• Y, f�

;: 'I
.... " 1

,

T• í ... ,

: �-� � �-�-�-��-�� � � �-�.�-�-�-� �-�.� �.�-� �-��.. -�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.I
fi."�.�.".�.".�." "..�."."."."."."..�.".�.".".".".� �� ".�."."..".".�.� ��.".�."••�.".�..�.".."."."..":A�."

_

" dr.' Léo Pereira DR. FRANCISCO CAMAR..I
perda de seu NETO .

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schim1dt.
21 (sobrado) (Alto' da casa "Q

'igic á sua al- Paramo")
. .ie Assis, ás 8( Resídencta: Rua AJvl'I.ro ne Ca,r..
'. .a.ncnte ,.p-r::l,! valho, 36

\ .

DATI LOGRAFIAG. 8. C81�eira �e An�r��a (on'ere
Olplo••

(orrespon jalld I

(omard.,

Exclusivista (cRENNER))I DIREQAOI.

Amélia M Pigo!Zi

PRINCIP41S ARTI80S

Roupas- Calçados

FeltrOS-MaQUinast'de costuras .
.

. Marcolino Martins .Cahral

,. LOja KEINER
Rua Tenente Silveira, 29

Florianópolis

. ME'fODOI
Moderno 8 Eflcie�t.

Rua General BUtencourl, st18
(Esquina AlberlIue Noturno)

Missa DE 30·· Dlft
•

THOMAZ CHAVES CABRAL e fc.�-!
Oliveira e família, ainda consternadoc .

inolvidável pai, sôgro e avô,
MARCOLINO MARTINS \'; f'.h .

convidam para a missa de 30° dia Çll
ma, mandam rezar na Igreja de S. 1
horas, sábado, dia 15, no altar-mór, (:;

decem o comparecimento.

Bom binooulo
Grande visã.

u.ndo ..!gOOm. fAI_ ••_ ;;theiro daU�...o'-�
.

lhe. em ........01 g-.o, QJD .....
,

e:welente "pari"' .... X RO'1'. laDabr. :�
_ V. Si&. de ureecentar, ao."....,s. ;:
oe... PD�:e_TE.É TAI1- í;

'�I B�"" o NEli APERITIVO .'

� pnEDILETlJ!

..... .,,_

�rtanópolia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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José ,Lerro
EXPORTAÇÃO _- IMPORTAÇAo -- COMPINS!ÇÕES

TEM NEGOCIOS PARA: /
.

\

Exportação de:-Couros bovinos e suinos de todas as qualidades, Coroá,
Castanha do Pará, Cêra de Carnauba, Cacau, Óleos. ve
getais, madeiras compensadas, e serradas.

Importação de:-Materias primas para Industrias; Ferro, Aço, Metais,
Arame farpado, Breu, Soda, Chapas, Trilhos, Produtos
para Lavoura, Tratores, Superfosfato, etc.

Rua São Bento, 389-30. andar - Salaa 28, 39 e 30

TELEFONES: 3-7067 e 3-7920

Telegtafico: «JOSLERRO» - São Paulo-BrasilEnd.

Inauguração, no dia lOdo cerreate,
dto Hospital de Carid�de «São Ví-

(ente' de Paulo», ,'de -Mafra�?!!
;,-_

... ��'..

, Mafra, uma das, mais promissoras cidades do norte eatarínense,
";entroncamento rerro-rodovíário das estradas que do norte se proje,
....iam para .0 sul e do oeste par� êste, construiu e mauvurará no dia 30

.do corrente o magnifico Hospital de Caridade "São Vicenté' dé Paulo".

'I'lvemos ocasião de visitá.lo, nos seus, oitenta quartos e apanta,
'<!l1entos; nas suas instalações modernas e ná sua aparelhagem magni
'f'ca, ccmprométendo.nós COl}QSCO mesmos, .de trazer ao conhecimento
,-dos catarinenses uma noticia, pequena que fossé désta ésplêndida rêa ..

�iidade que Mafra soube construir.

Não podemos deixar, neste enséjo, dé nos. congratularmos com a

'Diretoría do Hospltal.Matemtdade, em espécial com séu digno é di,

.nãmlco presidente, o senhor Pedro Kuss,

t �
.Damos � seguir, o programª elaborado e a ser cumpr-ido por oca.

.iião dos festejos de inauguração daquela CaSA de Saúde:

Às 9 horas - Missa Campal, rezada no .local da---cunstrução

:1,

tolhidas,
.'\ �lC;••

As 9,30 ho�as - Benção do Hospital, solenidade r,eligiosa a
,

'cargo do Reverendi�imo Bisp� de Joinvile, D. Pio dé FréL
tas.

�...s 9,45 horas Inauguracão ,cto�estabelecimento - Alo pre

Sorriso, arma
con.ra a dM

S. Paulo, 12 (V.A.) - Em'men.
to.

sagem dirigida à mocidade brasi.
leira, Frei Guadalupe Mojica acen

tuou que um sorriso de verdadeira
paz inte,rior é a mellwr

-

al"nliL con.
tra º tnimigo comum - d. dOl'. To.
dftvia, se o sorriso não leva o se.

lo dÇl qz interio?', então fj um ges
to· mais pateeico que o das lagri.
mas. Apelou Fl"ei Mojica para. os

moços se tOI'ne1J.� membros do ser.

;�i:;��··d�':'��;·'��·�·� Sociedade de Cullura Musical
torai a'rgentio8
BUENOS AIRES, 12 (V.A.)

sidido por B. Excià. G Doutor Nerêu Ramos, Vice.Presiden·
te da República.
Às 10 horas - Inicio dos festejos éampestres.
Grandiosa CHURRASCADA, contando'se com cillE_?
leilão de :prendas, barraquinhas de cat:é, serviço

rezes es.

de bar e'

Por se achar enfermo o sr. EmanoeI Paulo Peluso, regente da

Orquestra �fônica, rIca adiado p_e 14 para 26 do corrente o XXVIo
-O

Os Germes
da Coceira
Combalidos em 7 Minutos

o iubileu do: arce
bispo de Oohís'
GOIÂNIA, 12 (V.A.) - O bisDO

auxiliar, d. Abel Ribe�ro, comuni'
cou ao clero secular e regular... 1H='rrl
como a tôdas as comunidades reli

Reeu'a o' e-xereI'to do,s EE. UU. �',

',J�iosas, associações, fiéis em geral.
,

-

que a: 16 de 'julho próximo, 'entra
em seu ano jubilar o arcebispo me-

tripolíta.!1o, d. Emanuel 'Gomes rle
Oliveira. Para esta data magna, riCos
50 anos de sacerdócio do venemn

do f. !+arlo de Goiás o bisiJo a,uxi
liar dl\CitOll a todos os católicos

..... _. __,_,J)t'!
"

,""",'"-:;''�''' _llIfr'

"I",,"""_��i_-�I�
. .:... i I; ���Com o Exército d-os_ EE..UU. na passava. Quando a neblina desa

''frente da Coréia, 12 (V. A.) - O pareceu, tanques e iniantaria dos
:;Exército dOB Estados Unidos está vermelhos já ocupavam as l�ost
-,recuando novamente, sob terrivel ções norte.americanas. a partir; ;;\;-cm das solenidades lflH'
'f'Ogo dos comunistas .coreanos. É se l"::�-'j7 nesta capital e em'Oficiais norte-americanos dizem,'um espetaculo horrível. tôdu!: 'wd.es do interior.

Um ibatalhão de infantaria dos CJue os norte_corcanos eliminam

'Estados 'U,n.idos isolado e batido os feridos norte_americanos. Aliás, ......,

',pelo in�rii1go pôs_se em retirada. um médico disse: "Talvez sejll I
Os norte'americanos fízeram os

'melhor que os n'orte'coreanos, 110,;1.
,comunisLas pagar preço exorbitan_ matem. Assim põem fim a se

'.

'te pelo pouco Lerreno que tívéram 'io1'l'imentos,.

'-que ceder, mas os norte_america.
'nos tambóm foram forçados a pa
: gar aI to preço.

ü!s comunistas d,isltancliaram..;s�
',das linhas norte_amer?icanas, an�
.

res de que os soldados dos Esta.
-dos Unidos soubessem .0 gue· se

;, .

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CéLICAS UTERJNAS
Emprega-se CGm vantagem para
combater as Flores Branc�, Cóli�
cas Uterinas, Menstruaes e ap:�s o

parto, e Dores nos ovário!!.
t poderoso calmante e Regüla

dor por excelência.
G'LUXO SEDATINA, pela sua com

'_'rovada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontn-se em

toda parte.'

A lua pele tem aérea de 50 milh.iie8
llc IRif)ú_I", ""1_ • po...... _oedo, ...
MeOtOd_ OI! eer..... cauadoNa da tun·
..eI ooeeira. ··ra_lido", enapçiiee. "d_
-...do", , ardAneia, &e1M. illlpi_.
p*lui., -Mame, eo.,mhae. fri.ii........
,G�ir. doe péa e out,o. ma�. o. trata
menlOll eomllDf, aó for� um .aI";"
te2npor'rio. porque nlo """'.......Ul •
••na. cauodor. A IIOva d_b...
Mi....... f•• para, • aoceira em 7 Mi·
n li ,.,. e ()Iereee • aara"'hl de w-u.a
..... pel. liM. limpa. atraente a ....
- _ uma _aDa. P",a lIe;. '

1110 110 _II f.rm....utioo Mi .

e ellmille .. ,,�i.... , __ elas

á... eIltl_. " _ ........ia

ftixoden :'ai.! s:
"'U� _�, �.,_"
! •

---- _.-

•.••..•........................••

-':-.

Parlido Social Democràtico
OONV_lTE

regime peronistá está-Se preparan,
do para emendar as leis eleitorais
nacionais, para ter, praticamente
um Congresso .sem oposição dut'au
te o period� de 1952_58. Diz-se q'ue
o presidente Peron deseja habilitar
se ã r��leição.

• ;o 8 o
'

...

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

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

Diretório, à rua Arcypreste Paiva n? 5, Sobrado, das 9 às -12 e das

14 às 17 horas, díaríamente, menos aos sábados, os correltglonários
abaixo discriminados, a�fim_de regularizarem seus requerimentos"
baixados à diligência pelo EXimo; snr. Dr. Juiz Eleítoral :

.

SÉDE '- FLORIANóPOLIS: - Amaury Atanázio Gouvêa, Antonio

I
José do. Nascimento, Alma Zacarias Rosa, Altamíro Neves dos Reis,
Cláudio Cabral Machado, Oleonice Maria ,.�osa, Dilza. Délia Dutra, De...

nizarte Carvalho Régis, Domremy Magalhães de Fr-eitas, Evelym San.

tana, Édio Santana, Hernani Leal, Hilton dos Prazeres, Hilda L-obo

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

Régis, Idálo Nery Schmidt, Indalicio Jesuíno Bento, Júlio Coutinho de

Azevedo, João Alfredo Campos, João Carlos Silva, Lauro Alves, LourL

val Laudelino dos Santos, Luiz Fernandes Machado; Maria Cherem
\ .

Badzínímsld Maria Gassenferth, Maria Eulália de Andrade, Mana
,

Edmar Leal, Marlene Luiza Silva, Maria Hermes, Moema do Livramen,

l<.., Maria das Dôres Moura, María Libãnla da Silva, Maria- Antônia

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

:\longuiHl'Oti, Norman �ygaalld, Nilton Mafra, Nérica Basilicia Cardei..

:0, Nilton Pacbeeo, �ni Fransclsco de Cas-tro, Orivaldo Lisboa, Paulo

da Rosa Luz, Rita G6es Babêle, Valdir Francisco Caetano! Walter Ra..

mos do Nascimento, Wether Gouvêa de Araujo, Walter Gevaerd, Odí,

ila Oarreírão Ortíga.
. SACO DOS, LIMõES: - Abílio Cardoso, Consuelo Silva Raimundo,

Darcy Walmor Romão, HilÚio Raimundo, Vh'gilino Bernardes.

TRINDADE: - Adolfo de Aguiar, Maria Maestcí Pereira, ,1Ison

Ooulart., W,ànderlei Pereira.
.

ESTREITO: - Antonio Nunes da Silva, Bellarmíao Manoel da

SIlva, Bertrildo Martins, Aldo Antonio de Freitas, Hoche Paulo Platt,

João Boaventura da Silva, Irene Maria da Silva, Jorge Coutinho, Mar.

Linha Maria da Cunha, Maria QaroUna, Marifl, yçAançia Péres, WalrrtoJ'

Ribeiro da Silva.
.

" ',-1 .• r't ",
- p" "

., , ,�I>,"',,:
'

�, '-�...,
CAPOEIRAS: - Abelardo Josf �tonio da Cunha .

BARREIROS: - Mcebiades GeÍ'Ônimo de Amorim, Zelânda Pôr.

i" ...

DISTRITO, DE LAGOA: - Rarcida dos Santos, Rilda Martins.

�it@��,,�, .

��B.,l.f," "�I ,

ADVC�,
Clr'irr..�

OODlltitul7âc . �
- N.ATURA�'.I:;
TitulClC" fh 'tn.

Os norte_coreanos estão atacan..l ido os americanos com tanques

Ir-34 com canhões de 88 milíme.
tros, ,que superam aos norte_ame. .

cicanos. Sua infantal'ia utiliza fu
,ás. Muitos contam, com miras de
I'grande alcance. '\ I

'<....., I
.

$lji.JlII5(�...silio.:;.......-:;.._._..�

(
...

•

Mallrilio Crescenci'O Nunes, Nair Rosa Corrêa.

DISTRITO DE .RATONES: - HerondirlO Domingos Lemos, João

da Silva. �... di ---.
_'

CAüHOEIRA DO BOM JESúS:. - Antonio Guilherme dos Santos,

João Manoel dos San�s, Osv;llnó Dagoberto- de Magal,b.!ies, Ataliba
'_

"

.- 1l.)omiRgos de Oliveira. .! i: :
- ; i�-'

: i'-,;_ :
/1.-: I

' ",'
"

" ;-
Florianópolis, 7 de julho de 1950.

.

, ,; _," �
ALBANO DE SOUZA LUCro - DELEGADO DO D: M.. hã PSD.

rQncêrto da referida sociedade.

Flrianopolis, 12 de julho de 1950.
.

ARMANDO CUNE01 - Secretár'fo

Fàculdade de Ciências Ecunômicas
de Santa· Catarina

Edijal,
Afim de de,lberürem na indicação dos repres-entaDtes desta Fa"

culdade ao Congresso NacioÍlal de Estudantes, a realizar.se Ba ,Ca"
l.'lital da República, TIO corrente mês, ficam convocadDs os aluno,s ,�a
referida Faculdade à reun�ão-que para êste fim será-Iev�d_a a efel..

to no próximo dia 14 sexta-feira às 19,30 horos, numa' das salas d.o

I::dificio Santa Terezinha', à rua João Pinto, nesta eapital.
_

Florianopolis, 12 de Julho de 195p.
SAUL OLIVEIRA - Presid'oote do Diretório Acadêmico

IMOVEIS
V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de i�óveis?

Os dos:umentos de seu imóvel estão de a-côr�o com as leis e� ;1?0!'?
Si existe alguma írregula.ridade, procure h{)Je mesmo o Escnton� Imo�

biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulanzaJo!f
criteriosamente.

Pr
� A V I S o
iii

f Aviso 8 os meus ami.gos e clientes que reabri meu Ga-

J binete J)pntário a rua Tenente Silveira, n. 29, -sala l'
� O C,_r:lsn.]tól'io esta aparelhàdo para atender todos os
• casos da cUulca dentária.
i

Anex;., u:n bem montado Loboratório de prôtese Den
r tária, pAta cOllfe�ç[io de dentad'l:ras modernas e pontes

;; grHi c <.l,!:_{,

·'�.!\CHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o u t r a n o t á v'e I v i t ó r i a d o B r,a s i I
Na _enúJlima rodada do Campeo�ato Mundial de Futebol,· ontem efetu
ado, a seleção brasileira manteve-se na liderança do certame, abaten
do a Hespanha pela artazadora confagem de 6x1 Em São Paolo,

os uruguaios .venceram. os suécos por· 3x2.
----,�-,------_._. _'o .'__�. ,

··1 .. A televisão e a cirurgia.
NOVA YORK _ (S.I.J.) - Uma quilos, inclui todos os elementoe

intervenção cirúrgica realizada no necessários à transmissão e recep;
Hospital Bellevue foi televisada Cão, com um alcance de 40 quilô.,
para o edifício das Nações Unidas, metr-os, e já deixou o Aeroporto
onde a apreciaram personalidades La Guardia,

\
acompanhado de uma

da Organização Mund ial de Saude, equipe de técnicos, com destino '"

diplomatas latino.americanos e fi. San Juan, em Porto Rico, onde se

lia-O ha' p rec·ldo no OlHUdo UOI Irl·o JackOD DO Coriatiaos guras eminentes do mundo médi, realizará a primeira demonstração
n ,a' . Notici-a�se.em São Paulo que �o� acontecimento constituiu uma dO�':!�:;ã:�:;��;�·ora compreea,

como ll·z·lobo Ademl·r 'e J8,-r
o meia esquerda da Seleção pa-

demonstração do "Vídeo .Medico", de duas câmaras, equipamento de:
, rana�ru:e, .' Jackson, artilheir�-n:ór. Importante iniciativa que vai ago, controle, cabo, transmissor de mi;., do . ultimo Oarnpeonato Brasileiro .

RIO. 12 (V.A.) � O admirável ra uma equipe que representa U� de Futeibol, foi contratado pelo
ra ser levado a efeito pela E .'H. cru.onda e antena, antena recepto;

.argueítc Svensson, da Suécia, Jez, ma das forças máximas dó· tute- Corintians Paulista. Squibb & Sons .International Cor� ra e controles.. altofalantes, 20 re;

.as seguintes declarações à ímpren, boI mundial. Não há parecido no poratíon e a International Gene. ceptores e combinação de trans...,

-sa : mundo um trio como Zizinho, A. 8 PRECBIIPO' DO 011
ral Eléctric Company, Inc., em missor e receptor para casos da'

"Positivamente, nem 3; Inglater- demir e Jair. Espetaculares esses II a cinco paises da América Latina. eruergencia.
<l'a nem nenhuma outra equipe te. três jogadores brasileiros. Com LEGUMES E. PRISÃO DE A mesma estação portátil, que Esperam os funcionários das

;ria chance frente ao jogo pratica 'esse trio é difi:cil um quadro per, VENTRE será usada durante a visita aos duas companhias realizadoras da

i10 pelos brasileiros. Perdemos pa, der." .. Os legumes, 'como as frutas, referidos países, transmitiu a ope, importante Iniciativa' que esta" ,S8'..
contém muita celulose', prínci, ração efetuada no Bollevue para ja de real proveito para o mU!1IfiJ!
palmente o feijão e as- hortaliças. uma antena. no topo' do "Empire médico latino.amerícano e' aujorí.,
A

.
celulose provoca os movímen, 'State Buildíng" de onde foi dir i, dades educacionais". 'Além de ta,

tos· do intestino, determinando' gida para o edífícío das Nações levísar intervenções cirúrgicas, a.

progressão do bolo íntestinal. A Unidas. equipe de técnicos, de acõrdo C<H1Ji

falta de legumes, no alimentação O emprego da técnica da televi, os. programas que organizou, de.
Rio, 12 (V.A.) - Entre os que diária é um dos principais res, são permitiu que o grupo se seno monstrará a adaptabilidade da te.,

presenciaram_ o jogo do Brasil. "Nuca vi em minha vida equi-] ponsáveis pelo mau funciona; tisse bem junto da mesa de op�· Ievisão 'ao treinamento pedag6gi;,.
eorn a Suécia, figurou o famoso PS

I
pe jogar desta maneira. Os brasi mento do inLestino.' ração, proporcionando.Jhe um Hi, co; cívico e sanitário.

critor

.

francês André Maurois, leiros praticam um futebol mara mítado campo visual das mãos do As outras cidades a ser vtsíta,
membro da Academia Francesa e vilhoso Cheio de virtuosismo, '. ............•..........••• cirurgião e da incisão. O equipa. dias são S, Paulo, !Bljenos Aire�
autor de_inúmeras obras de gran verdadeiros artistas dentro do HORARIO DA VAHIG mente \te\l'ev.jso�, lque lPes'a 4�100 Caracas e México.
de sucesso. O ilnstretescrifor e his- campo, sem perder, contudo, o

. 2a. feira - 11,35 hs, - Ourítí,
toriador da França foi apresentado lmpeto e a objetividade. É um des ba, - São Paulo e RiQ de Janeiro.
pelo general Angelo' Mendes do lumbramento"! 3a. feira - 10,10 hs. - Joinví;
Morais áo Ministro Luiz Gallotti UI! André Maurois, em sua mocida- le - São Paulo e Ri'O de Janeiro,' O general Eurico Gaspar Dutra, público federal falecido.
âribuna de honra do Estádio Muni de, também jogou futebol, sendo 3E1 :feira - 12,55 hs, - 'Araran, Presidente da República, sancionou Artigo 30 - São isentos de se., .

eípal que manifestou a sua admí um destacado ponta esquerda" gua e Porto Alegre. a seguinte lei que tomou o n.11.149: los, taxas, e emolumentos Os docu-,
ração pelo fu-tebol do Brasil, da por isso. a sua apreciação tem 4a. feil'a.- 11;35 hs,: _ Curifi; "Artigo 1° - O salár io.familia, mentes necessaríos para que c res.;
seguinte forma: maior valor. ba - São Paulo e Rio de Janeiro, Instituído pelo Decreto.Lei n. ponsavel, a que aludem as díspoi,
I. . ;" '; 1 :�'T�'nr �i'-� -,,,,,

(
� 'L ,i I'

'." .,;�;:. :1':);',i ;<;1 1:';:i �.:i ,..:'�. i 4a feira _:_ 13,05 hs. -;- Lages e 5.976, e regulamentador pelo decre siçôes anteriores se possa habili_.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Porto Alegre. to-lei n. 5.976, de 10 de novembro tal' à percepção do salário-Iamilla,

5a. feira - 10,10 hs. - Joinvi de 1943, e regulamentado pelo Dé, .Artigo 4° _ As provas para a ha;
le - São Paulo - e Rio de .Janei; creto.Iei n. 6,022, de 23 do mesmo hilitação do responsavel e depeu_
1'0. mês 'e ano, é extensivo ao respon' 'dentes pOdeTão fazel'.se, sem pre
.õa feira - 12,55 hs. - Araran� savel por depen.dente do' servidor juizo de .outros meios admitid').!t

guá e Porto Alegre. púbEco federal, civil ou militar, por lei, mediante atestado tie ,_"O.,
6a. feira - 11,35 hs� -_ CuritC falecido aqtes da l.ei n. 48, de 15 funeionádos públicos fedu;...

'

ba - .são Paulo e Rio de ;'Janeiro. de Novembro de 1948. exerçam' eargos de chefia, ou .: �

6a feira - 13,05 hs, ..,.. Lages e Paragrafo único � O cuncei-to dois oficiais superiores das fo". �"

Porto Alegre.,. ele d�pendente, para os efeitos des. armadas, com as firmas reconhe..
.Babado _ 10,10 hs. - Joinvi ta lei, é o definido no artigo 9° cidas.

,�
le _ São Paulo e Rio de Janeiro� do citado Decreto.lei n. 5.976, en' Artigo 5° -, As despesas CCHn
Sabado - 12,55 hs. - Ar.aran tendendo�se como respensavel por a execução desta Lei correrão à·

guá e �orto A!egre.
.

-I rlcpendent·es
de servid.or.;· .9J.

íco conia da dotação orç_amentária des-...
Dommgo _; 13, 05 hs. - Lages feueral falecido a pessoa lhe tinada :ao. :pagamento do salario·fa_;

e Porto Alegre. . custeia as despesas de mallut:r.�fio . milia, e quand_o não hOllver dota..
-- --- _'- -_ �- -_ - e educa'ç!io.

. ...

�.!" ., Ião, ou esta for insuficiente, ClJ_
Frolialiõpolis, 12 de Julho de, 1950' Artigo- 2° _ Os dispositivos do bel'á ao Congresso Nacional decI_

mencionado Décreto�lei n. 6,022, rJir sobre a abertura do necessari'o
• • • • •• •••••••• quando não fontrariem os desta crédito .

C
-

d Lei, serão apüca\'eis, no em que
.

ArLigo 6° _ Esta Lei produzi"oncessao O couberem, à concess1í0 e bagameri' l'á, os seus efeitos' com retroaçã(J

·Pre......ml·o 8ra81-'" to do sl'1.lario·fauli;·"« ao rcsponsa· à data da 'p:rDmulgação 'da Lei n_ ..

. vel por depend."u' '-_ servidor 4.58, d'e 15 de,Novembro de. 1948'�.
BUENo.S AIRES, 13 (DP) - O'

Comitê Juvenil do Instituto Ar� 1 ••••••, ••••It.It.IIJ.N.H.......!i1:il';\

.��ntino.Brasileiro 'Orga;_nizou .
um ! �1concurso para concessao do Prê�

Imio Brasil de 1950,. no quaJ pod·e:.. .

I
tá participar todo o autor com do� �l
micilio na República Argentina.

.

--

Di�eçio de PEDRO PAULO MACHADO

lHeotéS: Comndo e Transportes Ven�e..se terreno
C_ Ramos -SI-A

,.

. dOV���:õs�.��;�faen�omef��j I',

(Estreito), sito a·rua 15 de No·
Rua João Pinto n. 9 � Caixa Postal, 220 � FLORIANÚPOLIS vembro. .

"

Ir t 'b 'd (li! ll!
Tratar com o c'ap. Paulo , ?!"'''l�.' ,,�. ,;IS rI UI ll>res: ,.�'" �"{ !."!\oeucke �. A. Cam, Ind. Samy na F,:ôrça Policial ou j!r',+-�, 1 � 2. - Florianópolis. nesta Redaçao. .�,2l! :_"'nl.�:"i'

«IUNCA' � VI . 011
'

'EQUIPE 100 IR OISTI
MINEIRA))

,

\

��. cimento-amianto

BRaSlllT
Óe 100 a 1�OO litros, paro

ãsua fria ou quente

LEVES

IHOXIDAVEIS

HIGIEHICAS

·_"i : :

Extensãe (lo
.

salário-família

. . . . . . . ;.

DR.

·"CENO ,DA 'SILVA
DGADO

"
••••••••••••••••••• 0 •••••• i

:.�
,

SOME!WJAIS

I.
I
f

..
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ECITAL
Atençã·o clDscrifos 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

23• turma, de incorporação dêste ano, nas seguintes Unidades:
COMPANHIA DO QUARTEL GENERAL (incluindo Quartel Gene"

ral Regional e Pelotão de Polícia do Q. G. R.), sediada em Guritíba;
53. COMPANIIIA LEVE DE MANUTENÇAO, sediada em Curitiba;
2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, sediado em Rio Negro,
� ,- Condições a que deve satisfazer o candidato a voluntário:'
1 - ter. nascido no ano de '1932;
2 - possuir certificado de alistamento militar fornecido por órgão

alistador do Exército;
. 3 - não estar matriculado nos cursos: clássico, cienti�o ou equi,

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

flscrita por pessoa idônea, ou certificado de aptidão profissional, (p.J1'
possue uma das seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontologia e

de farmácia), corrieírn.capoteíro, carpínteíro, carpinteiro de carroceria
cozinbeiro, condutor técnico, mestre de linha (chefe de turma de topo.
grafia), datilógrafo (arquivista.' almoxarife, contador, estenógrafo ou

escre-ycnte), encarregado de combustiveis {lU de lubrificantes (empre
'gados em postos de lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro (de
medicina; cirurgia ,ou veterinário), eletricista (instalador), estufador
ferreiro (simples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), .balconista de cu
sas de artigos' de auto, lanterneiro, lustrador, maquinista de Iocornoti,
vas, mecânico (de auto, de máquinas em geral, torneiro, eletricista, elo,
tricista de auto, de equipamento pesado', de equipamento de construção
de máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de bateria), T110.
forlsta, motociclista, .marcineiro, operador, mecânlco., pintor (capoteiro
de anta ou de casa), pedreiro; rádio operador, rádio.telegrafista, repa
rador de instrumentos de auto (ou relógios), soldador (a oxigênio, bom,
beiro, tlétríco" ou lanterneiro), sapateíro.corrteiro, serralheiro, típógra
to, vuleanizador. _)

Terá também sua apresentação aceita, o candidato que tenha con,
cluido ou que 'estiver matriculado no curso ginasial e, bem assim, o que
ftossuir compleíxão FORTE; estatura superior a 1,75' e boa apresentação

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

Barbosa; "

2 - Nos Estados do Para'ná e de Santa Catarina, Das seguintes
Gnidades:
13° R. I. - Em Ponta Grossa

Heitor Antônio de Mentlonça
Co'ronel Chefe do E. T.

CURITIBA

FQ!'I<S,. u...tZl&. Wú>. P....� 54$. :4.
TE.1.ECIIAIIA, ""OSEBR"S

_.�"". 'P"'''AH4 �",

Transporte Aéreos Catarínense S/A
Séde: FLORINOPOLI S

Uma craanizaçio geBulnamente ca'arinanse para servir
Santa Catarina.

,

Opera com aviões Douglas
- HORARIOS: .

As Segundas Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Port? .Alt;g:re.
Ás Tercas Quintas e Sábados para Joinville, Paranagua, Curitiba

, ,

Santos e Rio de Janeiro.

Passagens e encomendas com os A gentes:

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

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL}) -- Machado & Cía. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone' lóOO

.......... ' '.' . .

FRAQUEZAS. EM GEIAL
VINHO CIEOSOTADO
"SILVEfIA"

...

-

... ;

--------------�--------------------------�------------------------�--------------------------------------------- /

Movimento do aeroporto desta capital qris�
.

gra-
.

no I· s-me- tt e do' corrente ano VlSSlm.a .

,

LAKE SUCCESS, 12 (V.A.)
"Nossa organização atravessa atual
mente uma crise gravissima"
declarou o S1'. João Carlos Muniz

delegado do Brasil, e presidente: na
"Pequena Assembléia", abrindo a

sessão dêsse organismo.
O representante brasileiro dis,

se que "essa crise marca Igualmeu,
te um ponto culminante, dificil 8

llheio de perigos". Aludiu ao caso
-

da Coréia, no qual, . disse' êle, a

"ONU pel,a, pr-imeira vez em sua

história, aprovando medidas vem

Iavor da segurança coletiva, rece..

beu o apoio de tôdas ' as nações"
O sr. João Carlos Muniz congra

tulou.se com a ação empreendida.
pela organização internacional, de

concêrto com o presidente 'I'ru

man, ;para manter ° principio de
segurança coletiva.

Comunica nossa admínístração do aeroporto desta capital que

o movimento duran'te � 'lO semestre do corrente ano, ali, foi o se

guinte : .uviões, 131; passageiros: 5415 .emharcados ; 4 942 desem.

harcados e 4.832 em trânsito, per.fazendo um total dé 15.1�9.
A carga embarcada atingiu 52 652 quilos e a desembarcada,

;)9 737.

doten vi/oliaista bra
sileiro premiado
NOVA �ORQUE, 12 (U. P.) - Um

jovem violinista brasileiro, Na

than Schwartzman, do Rio de Ja

neiro, foi premiado com uma bolsa
de estudos de um ano peja Escola de

Música Julliard de Nova Iorque,
- 13°. B. C. - em Joinvile sendo a'inda nomeado assistente do1°. Btl. Front, _ em Fóz do Iguaçú - 14°. B. C. _' em Florianópolts "spala" da orquestra, sinfônica dal°. Esq. Ind. Cav. em Guarapuava - 23°. H. 'I. - em Blumenau

mesma escola.2°. Esq. Ind, Cav. - em Palmas - 6i1 •. B.A.C. - em S. Franc. do Sul Schwartzman, que contra 20 anos6°. ,G. A. Do. 75 - em Castro - 2°. Btl. Rodv. - em Lajes vem estudando na escola Julllarrl1/5�. H. O. 105 - em Lapa - 5°. B" Eng. � em Pôrto União. há três =;I.l1OS. Foi premiado depois2°. Btl. Ferv. - em Rio Negro
de executar o concêrto para violi.D ..::....._ Épocas:"
no de Paganini, em presença. do di;1 - De apresentação - os candidatos poderão se apresentar atê r-etor .da escola, Walter Handel.o dia 29 de Julho (rio 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 q••
se apresentar' voluntàriamenj;e: -

1 - prestará o serviço militar juntamente com os ccnvocados da
classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele que

..,. per-teúcendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio de
1951;

2 - prestará o serviço militar, conforme su� aptidão individual, em
Çuritiba (a maioria) e 'em Rio Negro, sem, portanto., correr o ri&co de
ser mandado servir em Unídades muito afastadas;

_

3 - prestará o serviço militar no desempenho da sua própria apti,
dão civil, tendo, assim, forçosamente, suas qualidades aperfeiçoadas
no decorrer do tempo d.e prestação do serviço militar.

F _ Apenas o transporte, com destino às Unidade"s, para os v01un
lários ma,ndados incorporar, correrá à conta do Estado.

G - Em vista de ser reduzido o· núnlero de vagas a preencner
ftvisa_se aos candidatos, que terão prioridade para incorporação aqueles
ilue mais cedo se apresentareill.

Curitiba, em· 24 de Junho de 1950.

c.

IIAI •••

A mulher sente-se acabrunhada

p�las suas ocupações diarias,

quando a atormentam as dôres

na cintura. As dôres na cintura,

o lumbago, a ciática, as�inalam
a presença de certas impurezas
nocivas, diminutos e ponteagu

dos ,cristais de acido urico_ que

irTitam e inOam'am os tecidos.

Os principais OI'gãos encarrega

dos de expulsa"'!tos são os rins.

Assim sendo, é especialmente
indicado um medicamento que

estimule a ação dos rins, como

as Pilulas De Witt para os Rin!l

e a Bexiga.
Meio seculó' de exito é a melhor

recomendação das Pílulas De

Witt. Em todas as farmaçiaa.

Mais uma de Iln8s'
BELO HORIZONTE, 12 (y. A.) -

Pela segunda vez na história desta

capital, deverá realizar-se nos pró ..

xímos dias um casamento em que
um dos conjuges é já falecido.
Trata-se de Godofredo Pereira

da Silva, falecido há vinte dias, aos
83 anos de idade. Ern viúvo" e esta

.;r;a se preparando para casar.se rom

uma senhora também viúva, Càndi
da Maria da Silveira, qua,ndo foi

surpreendido pela morte.

A noiva requereu, então, ao jlli,
de Paz a efetivação do seu matrímô,,:
llio com o extinto.

O pro«sso já correu os transllli�
tes legais e já foi publicado o edi..
tal, devendo o casamento efet.ua1'\"
se brevemente.

TINIAS PARA PINTURA
COTTOM�R
-----0---

Conferência, ontem,
aa Casa Branca
WASHINGTON, 12 (V.A.) - o

presidente Truman convocou, em

conferência, na Casa Branca, para

hoje, os membros das Comissões ele,'Créditos do Senado e da Câmara
de Representantes. A rcumao -I
declarou o' secretário da imprénsa!
do presidente - tem �)or objelivo
discutir certas medida.<; legislati'
vas e não tem nenhuma relação
com a situação da Coréia. I

PILULAS

DEWln
/ para o. Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PlLULAS.
o GRANDE F. MAIS ECONOMICO

QUER
,. • • •• .... •••• ........ • •• • 4

-CASA
Vendé-se n·ma coDfortavel e••

residencial, situada em poato .'
bano central,

.

com 4,qàar:to8, ••
de visitas, sala ele jantar, oopa, ...

zinha, além de mais um peQue••
quarto ,para êlllpcegada· e ampla•

. instalações _nitárias com eanaH
zaçãe d.e .... quente e. frià. - Ia'!
formações .. Gerência desta foI.....

I

«TAC Transporles Aéreos
Catarinense S ..A.)}

CODv'ocacão de Ass"'Hlbléia 6er1l1
i Ixtranrdioiria

Gonvoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

LIRA 'TE'NIS CLUBE
.

pl'ogruma parà O mê.-; dp julhu
Dia 20 - Quinta feira - Boite da Colina - Apresentan

do um notável pianista - \Especializado em músicas de dan
ças para "BOITE" - Ex-ptanista do Cassino da Urca.

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

Notas: Reservas de mesas para as BOITES: Relojoaria
Gomes.

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

boa frequência do seu Clube!.

-

e:xtraordinária, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na
�éde sQcial, à rua Conselheiro Mafra, 35, }o aadar, som a seguinte
i>rdem do dia:

PROCURB

alfaiataria
VESTIR.SE· COM CONfORT. E ElEGAHeIA'

A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

. " .. .... . ... •••••••••• t'! •

Assaltado por dois
mulheres

S. PAULO, 12 (y.A.) - Duas lUU
Iheres, de nomes Eurides de Olivci
fa e Aparecida Inácio,' foram IJre�
sas, ontem,. à uma hora da madl'u
gada, quando assaWwam de faoC'l �
revólver em pUl1ho:\�, o capitalista
Aprigio Ferreira ai, Carvalho. .i_s
duas andaciosas ladras, já haviam
dOl:ni na-c)<> o Cal)italista, tomando
íhe a caJ·teka com 'JOO cruzcil'O'i.
quando foram Slll'pl'.ecnuidas pc1_at
polie'ia.

a} Ref0rma dos est.atutos

b) OutrQS assuntos de interêsse social.

;) Florianópolis, 7 de julho de 1950.

"j Tra:nspor� Aéreos Gatarinenses S. A.

!_ :!�;�_ .. _ _ _

OSVALDO �ACHADO

Frutas, Refresco,qel�dos
procure POLLI S. 4. Comercio e Industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
RUA CONSELliElRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE' SCHMIDT - Edifício São Jorge

\<
i\i,

Diret-Qr_Presidente. \

�_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



flORIAMOPOLlS -14 de Julho de 1950

Visitam Santa Catarina os aluDos da Is
-

cola Nacional de Veterinaria. Bstágio na
Inspetoria Regionul de São José 8 BICO r ..,

,

'são ao interior do Estado
Em viagem de congraçamento es- Enéas Jácomo Netto, José Deoli,

tudantil e de estudos, chegaram a vcira Lavor, José- Cardoso Lemos,
esta 'capital os alunos da Escola Ubiratan Mendes e Serrão, Virgilio
Nacional de Vcteríuaria da Unível'- Nogueira, Vicente' Bragança, 'Ar.
sidade Rural do Rio de Janeiro, mando Costa, Absalão Cararnurú
que, sob a chefia do dr. Paulo Da-' Barcelos, José Francisco Guíma,
corso Filho, Professor Catedrático; rães, Pedro Pimpão ele Azevedo,
de Anatomia Patológica daquela i 'PunIa Graça Araújo, Maria Charlo
Escola, realizam, no momento, uma I te Huhingen Tokarnia e Francisco
excursão às principais' cidades do Arinos Costa e Silva.
interior do Estado. , 1 A visita que nos fizeram, antes
Durante os dias de permanência da excursão à cidade de Brusque

em nossa cidade, os excursionistas onde. presentemente se acham, o�
estagiaram na Inspetoria Iíegíonal j nossos agradecimentos com votos
da Divisão de Defesa. Sanitária! de boa viagem.
Animal, em São Paulo, donde sai- --------------
ram muito bem impressionados
com o tratamento que lhes dispen- Dop. Nunes Varela'saram o sr, dr. Altarnír- Azevedo e ti
funcionários daquela repartição,
cumulando_,os de gentilezas. Os jo. �ara o o€ste _catarine�se viajou
vens estud�ntes visitaram a Fazen- hOJ€, -pela manha, no av.lao da car_
da. 'Estadual, pitorescos lugares no: l'eira, Q Deputado NimesVareHa
interior d,a l,1ha, vário.s .estabeleci_' lideI' da maieriá_ na Asselllbléi�mentos públIcos, mamf.estando-nos' :

L
.

1 t'depois, em Jigeira palestra nest� i egls alva.

redação, sua algradável impressão I Durante seu afastamento dos
e agradecimentos ao sr. di" Aderbal 'trabalhos narlamentares responHamos da Silva, digno Governador i 'd' 1 -l'd

".'

do Estado pela n>lla'vel ·1 d II era pe a 1 erança o Deputado
.._ •

<u lospe agem, R .' .

a Umao ,CatarlOense de Bstudantes i auI Schaefer, '·Ice.hdcr, que
e ao sr.. dr. AltamirvAzevcdo. I substituirá, também, o sr. Nune�
Con.st.Ilnem. a caravana que ora! Varella, na Comissão de Consti

nos VISIta, alem do sr. Prof. Paulo! .

_, .

.

�
•

Dacprso Filho, os seguintes alunos: tmçao e JustIça.
Jose Freir.e de Faria, Helio Martins O sr. Nunes Varella tomará par.
de �raújo' Costa, Alberto de Melo te, 'em Joaçaba, das grandes ho.
� SJlv,a, Bernardo Ar Onovisch, menagens ao, Vice_Presidente Ne_

rêu Ramos em s·eu regresso àque.
la cidade.

'''VAMOS 'PARA A LUTA, SEM ,ESPIRITO AGRES,IVO E SEM IN1ENÇõES • DEMAGOGIGAS, CONFIANTES NA VITORIA DA NOSSA CAUSA, QUE t·
A CAUSA DO BEM COMUM, E CERTOS DE QUE'OS NOSSOS' ADVERSÁRIOS INSTRUIDOS NO, MESMO CATECISMC( DEMOCRÁTICO QUE FüRMOU
A MENTALIDADE POLITICA, DA NOSSA GREI, SABERÃO CONDUZIR-SE COM ELEGANCIA MORAL, BUSCANDO AS PREFERÊNCIAS DO ElEITO
RADO POR MEIO DE PROCESSOS DIGNOS, QUE ATESTEl'vl O GRAU DE ELEVAÇÃO, DA NOSSA.CULTURA POLITICA." (PALAVRAS DO CANDI·

iDATO ENGENHEIRO UDO DEEI(_E).
----------�--------------------------�------------------------

Expressivos cllmprimentos ao candidato Udo Deeke"
Ao sr. dr. Udo Deeke, candidato llio - Foi com grande prazer 1 Dionísio Cerqueir« -_ Em v.r

...�

do' Partido Social Democrátíco .á que
_ soub: seu

_

nome aClamadoj! t"Llde da escolha ,do

se,ll
nurue para.

governança do Estado nas elCl' para candída!o ao govêrno do nos' ruturo governador do Estado ap-re_,

ções dc 'Outubro vindouro, foram 1;0 Estado, Meu cordial abraço. sento-lhe ampla sol.idariedade,

dirigidos os seguintes telegramas; Miamo fiamos. Respeitosãs saudações. Bento 1\1'

Fpolís - Respeitosamente cum, nezes.
Fpolis - Congratulo.me com va. prlmentamos vossência pela índl, Fpolis - Felicito vossénc ia c

excia. pela fel iz escolha do nosso l
cação ele seu ilustre nome paro go virtude da indicação d� 8,'11 nome

Partido do futuro governador do vernador do nosso Estado. Alf're, nora governador do nosso Estado
Estado pãra a vitória nas urnas do dos Santos, Basilio Machado, liJespeitosamente. Lauro Xutiviria
de 3 de outubro. Saudações. Sar- Roberto Kel,� ,�ntônio Mar-tins, Car, de da, Silva..
genso Cidade. 't Z' 'u 'M

.'

Vid
.

Fel] ií
.

'v
,.,

os OIa", ermogenes 1 ana. . 1 eIra - • e .1(\1 o
�

va. eX',<l. e

Araranguá - Peço verua para, dos Santos Elesbão Costa Do. me congratulo .pela brílhsnte es

didg'i_: a vossê�c�a minhas congra, mingos V'ic'ente, Pa�lo CordeL 'olha de sua pessoa. para governa
tulaçoes pela feliz escolha: de seu

['o Dutra, Nelson Sebastiã; dos .-101' do 'Estado-feita pelo Partido
nome para

_

a g.oyernança elo EsLa_: Santos, Antônio Pedro de Lima, Baudações. Levi Cavalheiro. -,

do. Napoleão, ínspetor escolar. ! Francisco Vicente Felisberto De' Fpolis _ Congratulo.me com \'11
Pórto 'U:�ião . - feliciLo-,o pela 1

maria, António Rosa dos Santos, exia. pela feliz escolha de seu no

bem\merec.lda,escolha do seu nome: l'omaz· de Aquino 'Cantuária, r.eo, me para candidato, a governado!'
para candidato 'a go�e.rn��lor,�o! pold., Francisco Santos, Paulo .io Estado. Respeitosamente. Ar]
nosso querido Estado, I'rogflio Justino da Silve ir-a, Manoel João Batalha,
Freyslehcn, de 'BJ'itto, Nilo Cordeiro Dutra, Fpolís - Com grande júbilo con,
Fpolís - Congratulo-me com va, José Brncstiuo dos Santos, Dul- gratulorue com va, exia. pela V()

excia. por motivo da brilhante es, cíelio Silvelra, Lauro Natividade _ t.Losa escolha à govcrnança do Es
coma de seu nome para dirigir os da Silva, \l"iarbal Anastácio de Cós. .ado. Bespeitosamente.. Antónín
destinos do nosso Esíado.vátenoío; Ido, Aldo Flores (la Cunha, Vinidio, Gomes.

"

samente O1'ion Costa. I. .

mar Krug, André Martiminiano ela Chapecó - Tenho a ho11'1'.1 Ú6-

FPol!s .. En\'loJbe, smgeros üocba, Olimpio Cristovão de ou.] cumprlmentajo cordialmente apre
cumprtmentos por sua escolha co'· .' .

I
. . '

"

d.tI 1.
'

" verra, Arg'en,tino Bl'l.to,
Ma1'1O i\1ala. sentando minhas f'elicitações peja

mdo ca,;ll,
'a o a governador do

ES_I güIi, .Anísío Vicente, Leonor �or. digna escolha de seu Dome para {'
La o. \I.J OI Mendes: B b

.. -
. .

C
.. . "

'

,

berto ar osu, Atelino Vicente de, all.o cargo de governador da fel iz

I. ,�l'Itlba110S
- FellCl:lo va,

eXIê1., Mpla, Dja,lma Cünha, Jair .Malvino Illerra catarinense. Antônio F. ,veup a 101U'osa, escolba" a .futuro go_ Dut;a, Arnaldo Simas 'de Oliv.eira, Lura..
'

I

'

IVhernfadl�o� do Estado. Almejando_ Sabino Alvúo de Souz'}, GenebrC,' Chapecó.:_ Efusiva� feliciLaçÕ:!!_l!'i,

e 'e lCldades no desempenho da
-

I
.' ,

.

f t, ,',"

,

'
.

M,anoe AgosLmho, Vldal �anoel

I
pela escolha :do vosso nome na me

II ma lIl\·estldula respelÍosas n P' S t
• -. -

s
-

"

' ,

"amo's e ea1'o. an '11a. m'oravel convençao a futuro gover_
a�da�?es. Oal n�oslI1o L. And.rade. Fpolis _ Congratulo.me pela Ilalnte de-Banta Catarina. Cordiai�,
'po IS �

_

QueIra aceItar nunhas escolha elo seu nome para dir,igir' 5auclações. Vicente Cunha.
congratulaçoes pel"a acertada es d'

.

dE'
I

I '

DS estmos o nosso stado. Sau. I<"polis - C011gratnlo_me com'
co ha sua pessoa para candIdato ,1· G'Ib' S' , .

, . uaçoes. I erto, llva. \'ossencl::t pela escolha de seu na_
u suprema magIstratura do Esta F l' C "

.

I ., . '

-! po IS - llmpll!nento rcspello me a candidato a governador elo.
lO pejo Partido SOCIal' Democrá. • .

L' co H' t Ih'
.

t· t r
samente vo.ssência p�h ,indicação nosso Estado. Sauclaçoes. An Gon_

1
:

-

lpO eco; e. IneS TI a 50 l- ele seu ilustre n9me 1)'11'<1. governa. çalves.clanedade. HespeItosas, saudações. dor do nosso Estado. Roberto lül F 1" T l'b d d- d
Major Demerval. .

po IS. ---: on:o 1, :er a � e e�_
V'd 'a A .

t
.

Fpolis - R'espeitosos cllll1pl'i VW1' a v. eVla. mmha urestoLa so]!_
I ell'( -- presen o a "a. eXCla. mentos peIa indicacão do nome 'de' .

mo n" .

-

, danedade. Respeltosamente. \Valdry,
11S me IS sll1ceros ,cumprunen.. I'a. exia. para a'S elevftdos fllnçfles Fernandes.

Los pelo acerto do nosso Partido de g'overllador do Estado. Alfredo
escolhendo seu ilibado nome para dos Santos. j (ConLinu'a na edição de amnnh�)candidato ao cargo de governador
do Estado. Apt'oyeito a oporLuni_
dade paJ'a apresentar a va. exià.
minha inabalável' solidariedade.
Valdema.r 'Egídio da Silva..

do, por ato assinado pelo presi
dente da República, o artigo 2 do

decreto nO 26,258 de 27 de janei
ro de 1949, que fixou os vencL
mentos' e sa.larios dos dirigentes e

servidores ela Caixa. de Crédito

Cooperativo.

14a .. Exposiçã� de anim'ais e pr�
dutos derivados em Porto. Alegre�
PORTO A:ç,RGRE, 13 (V.A.) - rivados, a reunir_se de 21 a ;:;1f,.:

Com a finalidade que' caracterií!:a ·le outubt'o deste ano) no Parque-"
tais empr,eendimeritos para apro_ Menino Deus, dependência ,da Di..
x:imar ruralistas e: pela emulação retoria de Produção Animal da.

Fpolis - Cumprime,nLo vossên
cia res.peiLosamente indicação de
seu nome para investidura· nas at
tas funções ,do g.ove'rno do Estado,
Edgar Gonçalves dos Santos.
. Caçador - Felicito "a. exia. pe_
la acertada escolha de- se� nome

para governador do Estado: Res_
peitosamente. Francisco Lúcio da

.Silva.
Canoinhas,- ' Apresento_lhe

minhas congraLulações pela indL
cação de Seu nome laü futuro g.o_
vêrno do Estado. Adolfo Mendes.
Fpolis. - A um amig'õ da nossa

COl'lJora\!ão nada mais po'ss'o ofere.
ceI' senão minha irrestri,ta solida'
riedade. Aderbal Alcantara,
Canoinhas - Apres€uLoJhe mi_

nlms cbllgr.atulações pela feliz es_
colha cio nosso Partido. Abelardo
6il\'a Ramos.

Gaçador - Congratulo-me com

o en�inente am.ig'o pela sua 'candL
daLul'a ao. alto carg'o d.e governo.
dor do Estado sufragada na con'

venção do dia 24, ·andanLe. Saüdo.
ções Adindo Godoy.

Biciclefas
Inglezas

Caixa de crédi ..

,to Cooperativo
RIO, 13 (V.A.) - Foi alLera.

incentivar a seleção elos rebanhos,
a Federação das Assl}ciações Ru_
rais elo Rio Grande do Sul está

Organizando a' 14a Exposição Es_
Laclual de Animais e Produtos De'

llossa Secrelaria de Agricultura. ,

O cel'iame terá o pa[.rocinio dõ'$�
govêrnos de União, elo Estado ,e'

do :MllUicipio d$l Párto Alegre, COlITe'

a aosistênci:i técnie51 da -referida:>
Secretaria.

AQabam de receber

OSNY 84M4'& VIA.
Rua Jeronimo Coelho' 24 A

, - ,

Florianópolis

PartiCipação do
.

Brasil' na Confe�·
rência Açucareira de' Londres
LONDRES, 13 (B.N.S.) - O Brasil, ,Cuba, a l{epública DominL�

c,:ma e o Perú fizeram_se repre�.entar na l'euniãl} da Comissão Espe_
cial do Conselho Internacional do Açucar, realizada nesta capital a

�ô do mês de junho, úlLimo. Dos paises latino.americanos, enviaram

re.pres·entantes a Columbia'� o México.
I

Ao tocl{),- participaram do conclave repl'Csentantes de '18, paises;·
e observadores' de oito.

Suc..,Frufi
O complemento alimen
tar por excelencla. Ex
trato defrutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

., Curitibanos - C0111 gr-and,! pI a.
RIO. 13 (V.A,) � Cerca de 5üú' zer e orgulho felicito ilush':) pCl)

aero'moças e comiss-a,rias de bordo gr'essista pela acertada eSColha d(;E'
" das v?rias linhas aéreas naciouai.S, wnvencionais elo Partiuú Si)cial
orgamzaram uma grande associa- Democrático para futu"l) g'ovel'na.

____ ção para, defe.sa dos interesses da dor do nosso Estado. João M. de F
j classe. Waltl'ick.

PA R A j f' E R IDA 5 I

E C Z E -M AS,
I N F l A M A ç Ó E 5_,
C O C E -l-R AS,
F R I E I R A S-.,

..

ESPINHAS, ETC.

,

I, abtJstecimellto de
acútar em S. Paulo

CASA MISCELANEA di.tri
buidor. dOI R'diol'" R, o. A,

,ictor. VálYul.1 er'OilCOlt
Rue Con.elbeiro· Mgtu

Nesta época de caçadas, os nossos afamados cinegéticos andUlu'

desolados com a'falta de munição no comércio local. Nem pólvo1'll ..
nem cbumbo, nem cartuchos ... f: mesmo de mandar parabens 2S

caças, O panora.ma,� por aqui, anda tão bolorento, que na capita.F�
não há frechas 110 comércio p:lllítico. Vou acabar na pedra

'

S.PAULO, 13 (V.A,) - Aten_
dendo a uma solioitação da Oomis_
são Estadual da Preços, as usinas
paulistas aumentaram a produção
de açucar tendo em vista suprir as
deficiências manifestadas no mer�
cado nos últimos' dias. Acredita_
se que dentro de 8 dias estará i,n
I.el'rame.nté normalizado o abast;'
cimento de açucar em S. Paulo.

4 exploracão da
Loteria Federal
RIO, 13 (V.A.) - A comissão de

concorrencia para a exploração da
Loteria Federal no quinquenio de

1950;54 examinou 'as p'ropostas
dos candidatos inscritos, julgando
mais vantajoso a do concorrente

Oscar Ribeiro da Silva Jordão.

I
biciativa das
aero-moças

'_.
',.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


