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I �·rln�a I amllDO a � ��! I � a
CHEGADA A l\fONDAí ACIJAMAnos os SRS. NERÊU RAl\IOS E UDO

DEEKE. INSTALADOS OS DISTRITOS DE DESCAN'SO E SÃO MIGUEL DO OES.
'l'E. 5.000 PESSOAS E 600 CAVALEIROS SAunAM O VICE"PRESIDENTE nA UE.

PÚBLICA. O POVO J;'ALA FRANCAJUENl'E CO)! O El\fiNENTE HOl\lEM rmur,
CO QUE LHE CORRESPONnE ÀS ASPIRAÇõES E ÀS NECESSIDAnES. OUTUAS

I
. . 1'- . NOI·TA�. d TODOdo&pf,tov'�"o'>. ]'JA i

ar que se compr-imia no sa ao e' sua maior rea IZaç'1I0, o verea 01' .•

' RTICIPA DO

defronte do 'Clube. Aberta a audíên, Lerio ir Vargas Fer-rüi ra, em nome GRANDE COMICIO. OVACIOSAD()S
CiH velo Juiz de Chapecó dr. José OS NOMES DOS SRS. !'v'ER1J:U RA

do Prefeito de Chapecó, pronun-
.•

Almeida, s. s. proferiu brilhante lIaS E UDO DEEli-E. SEIS ORA
ciou uma hel isxima oração. Anles

discurso J,e,clarando !ins(ailadto o DORES ARREB.4.TAlt1 OS APLAU'

distrito de Descanso sob vivas pal, de encerrar a sessão, o Juiz dr. Jo- SOS POPULARES.

mas da assistência. Congratulando, sé Almeida deu posse as autor-ida; Na praça principal do distr-ito

se com o povo pela .ef'etivação de '(es do novo distrito. recem instalado realizou.se, 'às 19

horas, um grande cormcio com a

particípação de todo '0 povo e de

elementos de destaque da regrao ..

Falaram os ses. deputado Cid Ri;
.

bas, Arruando Simone Pereiru, An;
Iónio Cunha Lernos, Serafim Ber

taso, Udo Deeke e, 1101' ultimo, Ü'

sr, Vice Presidente Ner êu Ramos.

qne disse do interesse do Patt.ído
em .ateruler aos problemas da re.,

gião incitando o eleitorado a S1J�

í'ragar nas urnas os nomes dos
MANAUS, 14 (V. A,) - Um [or prestigiosos candidatos pessedis,

nal desta cfdade divulga um erro tas. Sob constantes vivas aos no'
de jusüoa, ocorrido tempos atrás.

I
mes .dos srs: Nc'rêu Ramos e Udo

Do, Castinhal Alvorada, no rio Ma; Deeke se encerrou o memorável

deil'�� d.�sa,pa'rece!'am, ,úaquela comício que empolgou aqueles que
ocasiao dOIS trabalhadores. Logo assisLiram. ./.

correu o rumor de 'que haviam si-
-

do assassinados, sendo processado AX7'E.0:YTEM, EM SÃO lllIQUEL
e condenado pelo crime João Frota, DO OESTE 600 CAVALEiROS
apesar das suas negativas. Agora SAUDA.RAM. O SR. NER'E'U RAMOS
ambos os "mortos" foram localiza. MISSA CA.MPAL E INSTALAGÃO
dos em Manaus, onde um é comer' Dli] MAIS Uil;1 DISTRiTO.
ciante no mercado e o outro padei,
1'0 de uma fábrica.

o MAIS ANTIGO DWIO DE SANTA CATARINA

tHJl'IeUrle • D. e.rote. SIDNEI NOCETI � Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. RA..OS

CHEGADA .A MaNDAi
Mondai, 12 (O ESTADO) -, A

chegada, ontem, dos srs. Vioe-Pre,
sidente Nerêu Ramos, Udo Dceke e

Armando Simone Pereira: o povo

ThM�M�U-��fi���m���������I��J�����==���==�==���=�=����====�=��=�nagens. A recepção teve Iogar à Ano XXXV I Florl.nópo(is-, Sábado,. 1.) de Julho de 1950 _.I_No,_10.900entrada do distrito onde cerca de
4.000 mil pessoas, além «os alunos

.

�;ir�,:�uP�g:��:�a:�el�lli��l�'it�;;' Udo De·eke, O uovernad>-"'_orovacionandoa entusiasticamente.
Saudou o Vice Presidente Nerêu
Ramos, na praça dêste distrito, ai dos catarl-Deusesdi�'et�,r do Gr�lP() "Delminda Sil'l

. "

'

veira e, depois, durante o chur
rasco oferecido, falou "em nome d� I
povo o sr. Armindo Stangler,

O POVO, NO COMÍCIO· Rlt.4.LI_
ZADO, ACLAMA O CANDIDATO

UDO DEEKE. VEEMENTES
APLAUSOS AO DISCURSO
DO SR. NEREU RA,MOS.

•

Realízou-ss, em seguida, um
grande comicio politico, falando o
sr. Ser_afim Bertaso que f'ez 3 apre.
sentaçâo do candidato Dd� Deeke
sob prolongadas palmas da enór
me assistência. Depois in lerrom
p�do, de quando em �uando, po;
VIbrantes palmas falou o candida
to do povo catarinense. Em seu
notável discurso o sr. Udo Deeke'
focalizou o seu .programa de go,
verno rererentemênr- ao plano 1'0
doviário da região do, oeste catar-í.
nense. Apó!l as palmas à oraçã� do
candidato pessedista ao govêmo
do Eslado falou o sr. Nerêu Ramos
que foi alvo de inequivocos aplau'
s�s .do povo. S. Excia. disse do pro·
posI[o do Partido de atender sem
pl'e aos interesses' do povo catar i:

,
Dens·e.

3.500 PESSOAS OVACION.4..M' A,
COMITIVA A CHEGADA DE DES
CAIVSO. mS,TALADO, SOLElVE
MENTE O NOVO DISTRITO.

•

Rumou, depois do comicio a co
lIIiLiva para o. distl'ito deno�inad�
Descanso onde chegou as 17 horas
tendo festiva recepção do povo

.

calculado em 3500 pessoas, auLori_
dades e escolares. Na loealidade
engalanada a saudação aos, vis1tan
tes foi feita pelo sr. Antônio Cunha
Lemos, intendente, que exaHou o.
significado da chegada, ali, do sr.
"ice.:Presidente Nerêu Ramos. No
salão do clube local se realizou a

seg'uir, a solene instalação do dis
ir.iLo, a maior audiência, além d�
·Juiz da Comarca dr. José Pedro
.Mendes de Almeida que presidiu
a solenidade enconkavam se m�;is
os s1's. Ne1'êu Ramos,�8no;i Ribas,
,representando o sr. Go-ve!'nador do
Estado, Vicente Cunha, p!'efeito de
Chapecó, -Serafim Bertaso Lenoir
Várg.as Ferrei!'a, Armando' Simone
P'e!'eira, Deputado Cid Hibas, Pa'
dre Aurélio Ganzi, vigá!'i,o da pa_
róquia., padres Avelino Cancer e

Francisco Mame, ainda. autorida_
des locais e grande massa popu_

Ao transmitir em 111'3!'ÇO de 1947 o governo do Estado

ao SI'. Aderhal R. da Silva, governador então eleito em rue,
morável pleito que se processou com cbsoluta liberdade �,
integrais garantias a todos os cidadãos, o engenheiro Udo
Decke, na qualidade de Interventor Federal desde h(vi'a pouco
mais de 'um ano, assinalava que, ao assumir a, chefia da ad,
ministraçã.o estadual sob 'a confiança do ST. Presidente da

'.

Repuhlíca, não traçara programa de ação. Não o fizera, dizia
o ilustre coestaduãu., não somente por motivo da transito,
ríedade de sua gestão, mas prlncipalmente porque f'ôra seu
intuito não alterar o esquema de realizações governamentais
que vinham da iniciativa patriótica e"'eminentemente' huma
na do sr. Nerôu Ramos, que não deixára sem' assistência' no

seu plano de' 'realizações nenhum dos sectores administ:atL'
vos do Estado, Antigo colaborador do atual Vice.Presiden_
te da Republica o sr. Udo Deeke lhe conhecia o largo ambito
do programa a que' se Iançãra o preclaro sr. Nerêu Ramos,
muitos de cujos empreendimentos haveria ainda 'que' con
cluir ou continuar. Aliás, fiel a essa orienta-ção, o ;/honrado
coestaduano qll;e agora p novamente chamado ao mais alto

p;àS/to de govêrno do Estad'o, contiinuou dedicad:amenLe as

muitas obras -iniciadas, algumas das quais transferiu, para

que 'as concluisse, ao seu sucessor.
.

No -entanto, nãlo se devem 16squeCier grandes :serviços
devidos à iniciativa do sr. Udú Dee-ke, pr,estados p'or êle à

cOletividade. cataridense. Já. tivemos ocasiã.o de mencionar

que ao ilustre candidato do P. S. D. cOM'e, quando de pas_

sagem pelo govêl'l1o como Intcrvento!' Federal, restabelecer
'o município de Chapecó, restituido a ·Santa 'Catarina após

vário� anos de jurisdição federal. Desde logo, aquela regi_
ão ficou a deYer ao sr. Udo Deeke l!,111 Pôsto de Saúde, que
ali criou pa:ra atender a necessidades r·egionais.

No s'eLor da educação, teve 'Ü sr. Ud'o Deeke ,atos que
entr·e os que maios se distinguem do ponto.de_vista da no�_
sa organizção educacion.al, p!'ecisam ainda ser leffi!lJra_
dos: veja_s'e, por exemplo, a legislação orgânica do ensino

IPrimá!'Ío; atente_se à le"i 'orgânica do ensino normal e se_

cundário; a criação das es�olas normais regionais também

Se conta ·em o número das inicialivas do seu govêrno.
Pod'eri'amos, sem dificuldade, percorr.er ,todos os ân_

g'ulos da ªdministração estadual e aponta'r quanto recorda
as atividades do governal).ie' ilibado, que tanto dig'nificou a

c'a'rgo, em tão curto espaço de tempo, Não será
nem necessário.

O sr. Udo �ke pois, não é um homem sem ,Credenci�is
para volt<;\r !l exercer o poder estadual e manter_se à altu_
ra, dos empreendi�entos do 'seu ilustre' e honesto sucessor

de 1947, sr. Aderbal H. d'a-Silva, que s·erá seu antecessqr (,m

1951. Tendo realizado muito, nã:o se lh.e exigem promessas.
De_resto, o sr. Aderibal H. da Silva a quem coube govemar .

em periodo de dificuldade :sem pre'cedentes na história cata_
rinens'e e cuja probidade fugida á aventura em que �)ULras
unj,dades da F,ed('ll'ação agravam Os p!'óI)Tios ma.les evitando-

possivel!

terem sidO
�
os acusados - encontrla_

dos pelós oficiais de justiça en. Rio, 14 V. A.) - O pres1dent,e d�'
earregados de lhes entr:egar as. Republica confel'Íu a Ordem da,

respetlv,as intimações. Caso não Cruzeiro do Sul no grau de eava'

compareçam no dia 31 dQ correnM leiTO ao SI'. Roberto Calzadilla R(?·
te - diz o edital - serão proM jas, segundo seCl'etal'Ív do gover"
cesados e julgados á reveÍia. no da, Bolívia no nosso pais.

Erro de Justiça
, -

i\.ureliano de Matos,
moeíro, Brasil.

bIspo de Li-

Apôs o pernoite em Descanso, a

comitiva seguiu quarta.feira para
São Miguel Do Oeste, onde' chegou:
às 9 horas. Cêrca de 5.000 pessoas.
e 600 cavaleiros, à chegada, sau;

daram o sr. Nerêu Bamos. Em se'

guida à missa campal celebrada.
pela vigário' da paróquia Pe. Au,
réli o Canzi que em seu sermão
exaltou as qualidades do sr. Ne.,
réu Ramos .realizou.se a solene íns- .

Ialação do distí'íto de
.

São Miguel'-
Do Oeste, presidida pelo JlÚZ de

Chapecó e assistida pelo Vice Pre_
sidente e membros da comitiYa,
alem do povo ue, antés, os rec·ep..
cionara. Instalado o dis�rito Ma
ram o Pe. Aurélio Cam:i ê o sr.

João Miguel Vieir'a, tendo ambos

pedí1'lo a linba teIegrá-fica para �

lo�alida�e .. 'FilÚlllmenLe d'iscúrsotl
o sr, Ne,'êu Hamos afirman�o sua

satisfação em assistir aquele aLQ
pelo qual tanto 'aspil'ara o' povo e

conclamando todos a. continuaren1'
trabalhando pelo engrandecimento
da te'rra catarinense. Após o Juiz

encerrou a audiencia dando posse:
'as 'àU!�ocÍl,a�es I(�1strÍltajs. Nessas

solenidades o sr. Governador_ do,
Estado foi represc.ntado pelo sr.

Benoni Ribas.

Continua na 8a. pago

Ordem do CruzelrD
do Sol

<enf!'ell'tar'�be de' _i,mediato as realli<lades não pod�ri��
fiar a melh-ores mãos os negócios publicos de Santa Catari_
na, numa etapa que reclama prudêncra e ser,enidad,e ao,

administrador. Neste particular, '0 sr. Udo Deeke, homem'

desambicioso, culto e ,realizador, será Lambem un'l digno
continuador do) esfo!'ç,o que vem sendo aplicado de há tantos

a11'Os á recuperação politic'a sodal e ecoI1omica do njosso,
Estaq0.

4- Congresso Nacio
Dal de Jornalistas·.
RIO 14 (V. A.) - Esteve reunida

a Comissão de Educação e CuItma
da Camara dos Deputados, tendo

sido aprovado o projeto que· auto_
riza a abertura de um credito des_
tinado ao 4° Congresso Nacional de
Jornalistas.

Contra Prestes 8
outros comODistas

. RIO, 13 (V. A.) - O juiz d·a 3a
Vara Criminal fez afixar no fo_
rum um edital de citação inti.
mando varios lid.eres comunistltSj
entre eles o sr. Luiz ,Carlos P!'es"
Lés, a compare'cerem ao sumario
de culpa do processo a qqe resM

pondem por transg!'essão de varios.
artigos da· Lei de Segurança Na·
cional.

.

..-

Motivou o edital o fato de não

-

�,':r�.�"
.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fESTIVAL EM BENEFICIO DE OBRAS DE ASSIST�NCIA SOCIAL. RESER VAS- DE MESAS NA CASA RENATO.

I

ECITAL.
Atenção conscritos da classe de 3Z'

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

NASCIDOS NO ANO DE 1932, afim de preencher claros existentes n�

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

COMPANHIA DO QUARTEL GENERAL (incluindo Quartel Gene___
raI Regional e Pelotão de Polícia do Q. G. R.), sediada em Curitiba;

5a. COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÃO, sediada em Curitiba;
2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, sediado em Rio Negro,
B - Condições a que deve satisfazer o candidato a voluntário:

1 - ter nascido no ano de 1932;
r- -

2 - possuir certificado de alistamento militar fornecido 'por orgão
alistador do Exército;

3 - não estar matriculado, 'nos cursos: clássico, cientifico ou equí .._
valente (industrial ou comercial técnico);

4 - ser albatizado; .

5 - comprovar, finalmente, p'cla apresentação de uma declaraçãe
escrita por pessoa idônea, OU certificado de aptidão profissional, que

possue uma das seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontologia IJ"

'de farmâcia) , corríeiro.capoteiro, carpinteiro, carpinteiro de carroceria

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

escrevente), encarregado de combustíveis ou de lubrificantes (empre
gados em postos de lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro (dli'
medicina, cirurgia ou veterinário), eletricista (instalador), estutador
ferreiro (simples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), balconista de ca,

sas de artigos de auto, lanterneiro, lustrador, maquinista de Iocomorí.,
vas, mecânico (de auto, de máquinas em geral, torneiro, eletricista, ele'.
tricista de auto, de equipamento pesado, de- equipamento de construção
de máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de bateria), mo..,_
torista, motociclista, marcineiro, operador, mecânico, pintor (capoteiro
de auto ou de casa), pedreiro, rádio operador, rádlo.telegraãsta, repse
rador de instrumentos de auto (ou relogíos), soldador (a oxigênio, hnm_,
beiro, tlétrico ou lanterneiro), sapateíro.corrteíro, serralheiro, tipógra-
fo, vulcanizador. � ,-;

Terá também sua apresentação aceita, o candidato que tenha COllA__
cluido ou que estiver matriculado no curso ginasial e, bem assim, o qUE"
possuir 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:';

Barbosa; ,

2 - Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, nas seguintes=

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

l/50• R. O. 10'5 - em Lapa
2°. BtJ. Ferv. -- em Rio Negro

D -- Bpocas ;
1 - De apresentação - .os candidatos poderão se apresentar atf-·

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

em Setembro do corrente ano.

E -- Vantagens proporcionadas ao conscrito da classe de 1932,Cfll""
se apresentar voluntàriamente:

1 -- prestará o serviço militar juntamente com os convocados de:.'
Ve,ncíe-se um terreno medín- classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele que

do. 12�30 na; Ponta do Leal pertencendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio de:�
(Estreito) � síto á rua 15 de Na. -1951;

-

vembro.
.

Tratar com o cap. Paulo
Samy na Fôrça, Policial oú
nesta Redação.,

R á d i O s A t 1-ân t i, d a
o N DA S LO N'G A S E CU R TAS

DIA 15 - SABADO

Unidades:
13° R. I. - Em .Ponta Grossa - 13°. B, C. - em Joínvile

PARA OS MALES DO

FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

- 14°, B. C. - em Elorianópolis
- 23°. R. I. - em BIlunenau

.

- 63. B.A.C. - em S. Franc. do Su�"
- 2°. Btl. Rodv. - em Lajes

-- 5°. B. Eng. --i em Pôrto União.•

2 - prestará o serviço militar, conforme sua aptidão individual, enr= .

Curitiba (a maioria) e em Rio Negro, sem, portanto, correr o ríeco de-:
ser mandado servir em Unidades 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 de prestação do serviço militar.
F -:- Apenas o transporte, com destino às Unidades, para os v01uD

tários mandados incorporar, correrá à conta do Estado.
G '- Em vista de ser reduzido o número de vagas a preencner-

J
avísa.se aos candidatos, que terão prioridade para incorporação aqueles-

,

<lue mais cedo se apresentarem,
.

Curitiba, em 24 de Junho de 1950.
Heitor Antônio de Mendonça

Cõronel Chefe do E. T.

,H E P I C H O L' I N xaVIER,

CURITIBA. Tl'.LECRAII... : PROSE8RA� PARAN4,_

o R E M E'D I o QUE

•

I e ram8�
,

l'lr�o�

e..

�'.

,
,
-

.
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Grande alcance

Rádios

'Atlântida

VENDAS

AtlinUda - O sucesso da-técnica electrônica.- AtlânUda - Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta 'sensibilidade
PRAZO

..__,
Á I:"

f

Dr. (LAANO G.
GALLETT.

ADVOGADO
Crime e ofy"

Ooutltul;4o d. Socleciod..
NATURALlZAQOEe
'l'ftuloe DMIa...t"lmCMI

VIS«'A E LONGOAOtima seletividade

Electroia�

Rádio
Transmissores

'Catarinense
Amplificadores

Limitada
l

Rua Trajano, n.131 Telefone n. 1459

EHrtt6.l'lo • R..ld.nato
Rua -Tbacl_� 17.
FOm: •• 14S8

WASHINGTON, 13 (U.P.) - A Secretaria da Defesa ordenou o

'recrutamento de 20.000 homens, tão logo quando possível. Informou

a Secretaria que os recrutas serão incorporados ao exército.

'A informação do Departamento da Defesa diz que "este recru,

tamento é necessário para o cumprimento das disposições aprovadas

pelo' presidente 'I'ruman..

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR
---0'----

-0-
RlO, 13 (V.A.) - O presidente da República enviou mensagem no

Congresso Nacional, acompanhada de ante-projeto, de lei, que autoriza
o Poder Executivo a abrioC ao Ministérío do Exterior, crédito especial,
para atender às despesas com a construção de monumento; ao Duque
de Caxias, a ser erigido em Buenos Airé1>.'

--0-'"
LONDRES, 13 (UP) - O ministro da Defesa, sr. Emanuel Shin;

well, apresentou á Gamara dos Comuns um pedido de créditos su,

,plementares para seu departamento, no valor total de 3.249 milhões

900 mil libras esterlinas.

CASA
Vende-se' uma confort&vel eaaa

residencial, situada em ponto •.
bano central, com" quartos, sala
de visitas, sala de jantar, copa. "'

zinha, além de mais um pequeno

quarto .para em),M'egada e ampla
instalações sanitirias com canaU·
zação de agua quente e. fria. - ln'
formações na Gerência desta folhL

--0--

WASHINGTON, 13 (O.E.) - A Camara "dos Representantes aplan-
••••

diu 'a proposta do deputado democratico Bentsen, pelo Estado do Texas,'
no sentido de que Truman advertisse a Coréia do Nor-te para que re-Itire as suas forças da Coréia, sob pena de serem ali lançadas bombas
atômicas. .J- •

'

.. ... •••• •••• •••• ••••

--o-

RlO, 13 (V.A.) - O diretor da Car PARIS, 13 (S. F. L) - Em C()-
teira de Exportação e Importação penhague,' o rei Fernando IX em

do Banco do Brasil, nomeou chefe uma recepção na Embaixada da
do seu Gabinete ao sr. Paulo Augua.. França, recebeu as Insígnias do
to de Uma, que já assumiu o exer- grau de cabo e, do 290 batalhão de
cicio do cargo. Gllçadores a pé. o poi do atual rei,

que se chamara Ohistiano X; tam,
bém possuia esse grau;

A Manga foi chamada a "maça"
dos tropicos e no Brásil dá.se tão

RI;O, 13 ,(V.A.) _:. Os lideres de
bem como ou melhor do que nas varíos partidos no Senado afirma
Indías de onde é nativa.

ram que na próxima semana será
São famosas as Bourbon de P.

racicaba, ás de Itapartca da, Bahi;; assinada a reestruturação do pessoal
dos Correios e Telegrafos.

e .as de Itamaracá de Pernambuco.
Esta fruta deliciosa dá colheitas

colossais, mas só aparece nos merj 1'0 ministro, Saint Laurent, anun

cados por rápidos dias: eis então ciou que três "destroyers" canaden
a necessidade de se vulgarizarem ses que se acham no Hawai vão se

não só os elementos necessários pa- guir para as águas corea.nas.

ra sua cultura racional, como o

melhor meio de Industrtalízá.Ia. PORTO ALEGRE, 13 (V.A.) - AI·
O numero 54 da série .VAMOS cançou pleno êxito neste Estado a

PARA O CAMPO I ensina [ustamen- distribuição de bolsas' de estudos,
te como cultivar a mangueira e a para os filhos dos trabalhadores,
indústria das mangas para que não proporcionados pelo Ministério do
se perca sua grande produção. Trabalho.
,._- _••••-•••••-.- - -••_- -.-••_-_ -

_••-;.- -•••- ••••;Jo••_-.- ..., ,

...................... , ...

Vende-se terreto
OTTAWA, 13 (V-A.) - O primei-

. . . . .. �... . .

Comunicaçãn
Drs. Waldemiro Cascaes

e

Roberto Lacerda
Advogados

Comunicam a seus clientes e

amigos a mudança de seu escrító,
'fio de advocacia para a Rua Fe
lípe Schmidt na .42 - f o andar.

T O N I c A R D I·U M
Tooico�o coração

Rins, Asma, Fraqueza geral, Moléstias agudas perturbações Poswe c�� • TlilBBDOII

na circulação do sangue, Arteriosclerose, Dísturbíos na vender?
C8IU ou te!N:aGII

pressã? arterial,. Cansaço, Falta de, ar, Inchaçõeo, Edemas, Não encontra eomprador'

"Molestías dos Rms, Reumatismn. Nefrites. Entregue ao Ellcritórlo

1mol»1UIItt.,. ,"l 'I
... L. Alves.

'I/f' _- �-.-_._� _ _
- -_.,..'!' -;- -.- _- _ ..,..,..,.. Rua Deodoro li.

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.
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Trocam opiniões os diplomatas ocidentais'
Declara o Egito que não .abaudonará sua política de neutralidade

.

S Moscou, 14 (U. P.)...--- Os di- retirada das fôrças norte-america .

Alan Kirk<e com o. mtnístro-cqnse
plomatas ocidentais permutaram O· nas da Coréia, como passo prelí- lheiro Walworth Barhour.
jpiniões sôbre a situação na Coréia, minar para. qualquer gestão de a NEUTRO O EGITO

ontem, enquanto o embaíxador-hr-í côrdo, Desde a ultima entrevista Alexandria ,14 (U. P.) _ O mi,

tanico, sir David Kelly, esperava de Kelly com Gromyko, têrça-Ici nistro do E�terior 1'10 Egito, Salah
-ínstruções de Londres, relativa' ra, ou o embaixador ou o ministro cl Din Bey, declarou 'que seu pais
mente a novas passiveis sondagens britanico, John Nichols; mantive não deixará sua tpolitica. de neutra

COm a Rússia. Kelly visitou o vice' ram conversações com os enviados lidade para passar à jpolitica de
ministro do Exterior soviético .An em Moscou dos Estados .Unidos apoio à resolução da ONU, mau

drei Gromyko duas vêzes, no lap França, India, Austrália" Canadá' e dando tomar medidgs militares
so de uma semana, para solicitar Paquistão. Hoje, o' êmbaíxa.Ict contra a Coréia 'do Norte. Disse
a cooperação tussa visando urna- francês, Yves Chataigneau, .

visitou êle: "Estamos satisfeitos com

solução pacifica -da questão. a embaixada norte-amer-icana c nossa decisão e nos ateremos a-

Os observadores estrangeiros . a conferenciou com o embaixador ela".

I creditam que a Russia insistirá iw
i

ANIVERSARIOS ., sn« Norma da S. Rocha
õlenina Sueâ I s-. Waldlh' Carreirão.

A data de hoje' é a- do 100 ani .
Oívil e relilfiosamentl0 C>OIUloo.'_

-versárlo da menina, Sued· SÜ�;' ciam.se, hoje', a' srta. Norma da S.
.Inteligen!c filh:inha do sr. Cid Rocha, diligente funcionária da

r I RITZ :_ As 4% e 7% horas .

•Silva e sua exrna. esposa, d. Sueli lrhla.: rmãos Amin e o sr. 'Valdir '_ Um drama sentímentalissimo
:Silva, residente no Estreito. " Carr_:elrãb, funcíonár io do Banco

d I' d ticid I. Nac' I d C
' .

" e 'e att.a rarnatrci ade l
A pequena anIversariante as

aciona o ornercio S. A., nesta.' 'MARIA FELIX
nossas felicitações

'

c:'lpital..· .

.

".

.'
.

- A mulher mais bonita do Mun,
_ X � . Testemunharão o ato civil que do!

'

Dep, Cardoso da Veiga se realizará as 9,30 horas a Av. Rio em,. .

�'sr. José Cardoso da Veiga, re; I
Branco n. 72, por parle do noivo, o

'

DOMINADORA. DE HO�ENS"
:.pl·esen,:nte do Partido de Repre, 1

sr. dr. Eduardo Domingos da Sil; . com

�€1.laça?, Pqpular na �sembj.é'ia I
va e senhora e o sr, Américo De.' Julien SOLER .:eglslativ a, faz anos hoje. I volio e senhora' por parte da noiva !;;: hlí .

C "

I
" "'u rrne ...

.

umprtmentnmn, \0 t\or�i'a.l�e�_ o sr. Apolônio Henrique Gonzaga Comovente ....te. . "
, '1 : "'I' 1\ I

nl F' rI" • .

_ X _
. .:.. i U � e se ror-a e �r. rancrsco erxeira

I' Inesquecí vel , ..
,�� :

I e a srta, Zoraide Cunha das Neves. - Um drama forte e Impressio-Paulo e Jae! Lonqe Paraninfarão o ato religioso que nante!
. .

A
. d�ta de .h?je asi�aba. p ani.] será eelebrado na Igreja Santo An, . No Programa:

'-verílal'lO natalicío dos Jovens ,con_llõnio, as 10 horas, pelo noivo, o .i) _ Cinelandia Jornal - Nac.
ierraneos Paulo e Joel Lange, 'Os sr. Artur Pedro Carreirão e senho, 2) _ Notíoiarto Universal _ A
-gemeos que, pela jovialidade, lha.! ra e ·0 sr, Secundino Carreirão e tualidades.

•

-nesa no trato, incomum distinção' senhora;' pela noiva o sr. João Hen, Preços:
e cativante cavalheirismo, des, i rique ,e a srta. Dulcir Ca'rreirão e Cr$ 5,00 _ 3,20
frutam.'· em nossos meios sociais e Isr -. Jorge Miguel e a srta. Hend Mi. "Imp. 14 anos,.
-esportívos, de seletas amizades' guel.'
--q�� se rejubi!a�( boje com o aus..' Ao jovem par os votos de feli , ODiú;N .� 'Ã� '';%' i;o���:

....

:iHCWSO natallcío.
" I cidades de "O Estado". \ Grandioso Espetaculo de P�lco e

As homenagens' que lhe presta, ..,,__ .' Tela.
Tão Os seus numerosos amigos, - X -

',nós nos associamos, enviandoJhes, .

'HILDEBRAND - MAES
· .�aqui, cordiais 'abraços.

.

Re�liza_se hoje o enlace malrimo'.
_ X _ nial do nosso prezado amigo 'e 9is_

. "'.
.

I
tinlo coesladuano sr. dr. Hamilton

. Srta. Lél-ih ,Medeiros José Hildebrand, alto funcionário
Natalicia_se', nesta data, o distin_ do Estado, com a. exma. senhorita

�;lta e gentil senhorinha Lélia Medei_' Cacilda !\Iaes, dileta filha da 'exma.
·

ros, dileta- filha do sr. Francisco
I
sra. d. Clarinda Cavalcanti Maes,

:l\fedeiros do comercio' Joca'!. I viuva do nosso saudoso conterra_
Apresentamoslhe as nossas efu_ neo sr. Nicolau Cados Maes.

.. :sivas f.elicit'ações. A cerimônia religiosa que terá lu_
_ X - g'ar as 17 hOl'fls' na Igreja de Santo

Sr. Pedro Xavier Antonio, terá como paraninfo,
'Faz anos, hoje, o sr. Pedro Xa_. 1)0['*'parle do noivo; o sr.

.

João
"'Vier, co_proprietário da Livraria � Neve.s ·e exma. senhora; e por
.Moderna 'e p,esS'oa muito relaciona. \ parte da nOÍ\:a o. sr. Pitonio Maes

. da ·em nossos' meio.s sociais' ,e co.' e a senhorita Cele�te' Mae-s.
merciais, pelos dotes de afabili_ I O ato ci�'i1, flue se' efetuará Ra

dade e distinção.-
.

IresidPncia do noivo, à rua Bocai
A'os votos de f.elici'd'ades dos amL. uv.a n. 207, às .17,30 horas, tel'á co_

·

�o� e familiar�s �ue, com certeza, I.tn� testemunhas, por parte d.o
lra receber hOJe, Juntamos os nos_ nOIVo o sr. Aldo Menezes de AqUl_
"sos. I no e exma. senhora. d. Luiza Sch'

_ X_. I midL Neves, e Moacir de . Moraes
Sr. Osvaldo de F1'eitas ,Lima e !talá Hilde'bl'and; por Par

Deflui �oje a data aniversária do ','te da noiva,' o sr .. AderbaJ Ne..-es ('

-,nosso eshmadg conterraneo sr. Os_ exma. espôsa, e o sr. Ivo Maes e

'valdo de Freitas, diligente funcio�' e.xma. senhora.
.

.nári-o da Secre.taria da Viaç.iio, I "O Estado cumprimenta os dis_
'Obras Publü)'3s e Agricultura. ·tintos nubentes, deiejandojhes
- O áislinto aniversariante terá, muitas felicidades. .

'1loj.e, o ensejo de ser �lvo de muL
ti�las ma:n;ifes',tações d·e simpatia .

e apreço de seus numerosos ami_ FALECIMENTO
.

gos 'entre os quais nos incluimos. I
Consternou profundamente a 50_

,
'-... ciedad€ local o falecimento ocor_ "cow_boys" _

� X _ rido no dia 12 da exma. sra. d.
FAZEM ANOS HOJE Eulália Sousa de Almeida, genito_

O sr. João Albino Margarida; ra do sr. João Caprlsta.no de Aí
- a sra. Diva Delaite Moritz, es_ meida; gerente do Banco ;Nacional

'1>os'a do .sr. Carlos M'oritz, funcioJ' do Comercio, de Lajes, ·e das pro_
:nário do .Banco do Dislrito Fede_ 'fessoras Edith de Almeida Bel'nnr-
.ral, I des e Maria de Almeira Ocampo.
7""0 sr. Anibal Climaco; A e��inta que desapmrece aos

- a srta. Alcina ·e o jovem WaL 81 anos de idade, era avó do, sr.
demar' Eloy, filhos do sr. João Arrllo de Àlmejida., Slec�:etário, d,a
Alcino Oliveira... funcionário apo'... Prefeitura de Bom Retiro do sr.

'.sentado; i Ayrlon de Almeida; escriturario elo
_ os meninos Eslingni, filho do· Bancõ do Brasil ilo jtio de' JaneL

. I
casal Jovit.a da Gosta e David de 1'0; do sr. André de Almeida FL
noI'oura Lima; Valderl'ando lfÉW1ri_' 1110, do sr. Dênny de Almeida, fuu..
'que, filho do sr. João Machado JUJ cionário da Casa Hoepcke, de La_1.nior; MariJ.ene, filha dó sr. Adoacir

t

jés e do s'. Ney de Almeida, co_.
·

Schmidt; merciário.
_ a sra. Dalila Baixo Tavares. A famHi'âj enlutada; embora tar_

<esposa elo sr. Adolfo Tavare,s, cole_ diament-e, os nossos ,sentidos pe_
1.'01' esL:lUal em Pirabeira'ba. sames.

'RIO, 13 (V. A.) _ Para exercer

Interinamente como substituto na

função de diretor de divisão do
- Conselho Nacional do' Petroleo,

Transcorre, hoje, a aniverSário', foi nomeado por decreto do pre;
natalicio do sr. deputado Heitor sidente da. República o engenheiro
Liberato, prestigí�so presidente. do I

especializado do mesmo conselho

Diretório do PSD, em' Hajai e re; Albano Manoel de Souza.

presenianie daquele murl-icipw à

I
'.

. ,;--
Asse1�bléia LeçislatioaBstaduol.. 4-,Voouresso NaCIO ..

.:..._ No Palco'. O ilustre parlamentar, que tem ".
_ De passagem por esta Capital, relvelado o mjaximo interesse. na Dal de FarmáCia

prooedente de Buenos Ayres. defesa dos problemas que dtzell? RIO, 13 (V. A.) -"Com o cotn..
_UNICA APRESENTACÃ,O I'esj)eito ao progresso do pró�pe_ p'arecimento de numerosos profis_

HAY.MOND _ fino humo.rista, 1'0 municipio' quei 'pepresBllta com sionais de todo o pais, reunir-se_á
transfol'mistll" o mais _pereito imita. honra e dignidade, será alvo pelo em Salvador de 15 a 22 do corren
dor do be-1ó-l'ãexo: - deco,rri}r de tão auspiciosa efemé_ te, o Quarto Congresso NacionaÍ
WALDEMAR RODRIQUES .- fa; 1'ide, cie significativas homenagens I de Farmácia. Presidirá a ses-sã()

moso bailarino Brasileiro de car. de seu vasto ci-I'culo de amiz.ades inaugural do certame o governa..

t�z ,internac�onal e tIo Teatro Mu_ as �lw'is, P?l' �nerecidas, nos' as I dor Otavio Mangabeira, devend()
nlclpal do RIO. soczamos, 3ubtlosarn,ente. fazer o discurso inaugural o pro..
MUSICAS BRASILElHAS, AR_

.

fessor Alberto OliveIra.
.GENTINAS e MEXICANAS. _8. ••••• • o ••• 0 ••• ••• •••••,. o. o •••

Edf. Ipase - 'I'erreo

\ Panelas de P '��são ARNO
a Cr$. 5tO,00

Grelh .dores Etétricos
a Cr$ 300,00

'na Eletrolandfe
Rua Arcípreste Paiva

Vida eocial
ENLACE

Dep. Heitor ,Libera to Sete milhões de ca
chos de .bananas
para a Argentina
"SANTOS, 1 4 - A agência do

Banco do Brasil aqui já está vi;
sande autorizações para embarque

I de f'nutas destinadas à Argentina,
independentemente de 'licenças
prévias tanto das autoridades bra,
slleíros como das platinas. Deve.
rão ser exportados para a Argen..
tina 7.200,000 cachos de banana.

, �'...," Congresso-de Conta-
14h .4��'" bilidade
�. Ul/J'tL � RIO, 13 (O. E.) - 'De'spacho:!
�� �!

I
de Belo HOl'izonte infol'ma que sé

.

'� SEDANTOL .��- in.stalou naquela-capital o 50 Coo..

� resolve seu problema!fj. grosso Brasileiro de Contabilida�

,�f
mensal.' � de. 'A solenidade doe inauguração

b' Combate regras 'dolorosas, �
cólicas e complicações. �

foi assistida pelo sr. Paulo Lira,
Calmante e regulador � representando o presid,ente da Re..

''0

da saúde feminina
. A pública.

éi��(1En."�TTO[j,�t .'
.

I
TINTÃs-PÃRA IMPRESSÃO

n �, C O. T TOM A R
I

Conselho Nacíe
nal do Petróleo

dos

•

Rua Arcipreste Paiva \:-
---------------------.---�=------------------_.-_..�--------

Edificío Ipase - Terreo

i .

I
i

com

Wayne MORRIS
Lois lVIAXWELL

..

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
\ r

ELECTROLANDIA

.\

Violento tufão 'causa elevados pre�
juizos no aeroporto de Sao_tiauo

'santiago, 13 (O E.) - Violento dificil e onerosa reparaçao. Os pre..

tufão fez desabar parte do telha. juizos ultrapassam de 50 mil CTU..

do do hangar' do Aeroclub'e local, zeiro�. A populaç.ão confia nos po_

avariando seriamente as três aero_ deres publicós para que auxiliem

naves de que dispunha essa entid,a_ ,extraordinariamente 0_ seu Aero.

de para seu curso de pilotagem. -clube,.a fim de reabílitá_lo às suas,

Em consequência, o Aeroclube terá. atividades, comG têm auxiliado

suas atividades paralizadas por outras enl!:idades congêneres, em

muito t€111'po, pois os danos são de casos idênticos •

Luxioso Guarda Roupa.

ESPET"\GULO INEDITO .......

_ Na Tela
ROMANCE EM ALTO MAR

Tecnicolor.
Preços: .

Cr- 6,20 e 3,20
"Imp. 14 anos".

ROXY _ As 4 e 7%; heiras.
Pr,ograma Colosso' .. • .••

1) - Jornal da Tela _ Nacional

'\
2

PU;NHOS COM FÉ

Gordon Mc RAE
.

LUTAS ... SOCOS ...
TORCIDAS ...

3
BILL ELLIOTT - o rei

em

BAHBA AZUL DO OESTE
Sensações .

Tiroteios .

Morles _ Lutas ..•
4

Continuação do super-seriado:
.

�
O CHICOTE DO ZORRO

I
com

George STEVENS
90 e 100 Episódios.
Preços:

.___,__

Cr$ 5,00 oe 3,20
"Imp. 10 (DEZ) anos".

IMPERIO _ As 7% hOFas

(Estreito)
A VOLTA DOS HOMENS MAUS

com

Randolph SCOTT

R,ober.t, RYAN

,'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bom -binóculo
Grande visã.

o ESTADO-Sabado, 15 de Juiho de 1950

(on'.re
Diploma

G.�8. Cal�eira '�e An�ra�a (orrespon"fellcl t
(omerelal

Exclusívísíc «RENNER))1 DIREÇAOI
�m.Ula M Piouzzl

PRINCIPj IS ARTIGOS

Roupas- Calçados
Feltros-Maquinas t·de costuras _� _ Ma!���,i_!lo Martins

Loja RENIER
Tenente Silveira, 29
Florianópolis

DAT,I LO�GR A ElA

METaDOI
Moderno 8 EUcieate

Ru. Gener'l Butencourt. 48
(Esquina Albergue Nóturno)

MIssa OE 30· ,ola
Cabral

{
,Rua

THOMAZ CHAVES CABRAL e família e dr. Léo Pereira DR. FRANCISCO CAMAR..J
Oliveira e família, ainda consternados com a perda de seu NETO.
inolvidável pai, sôgro e avô,

.

.

Advogado •
, &lcrit6rio: Rua Felipe SchimtdCMARCOLINO MARTINS 'CABRAL 21 (sobrado) (Alto da casa "'O

convidam para a missa de 30° dia que, em sufrágio á sua al- Paraíso")
ma, mandam rezar na Igreja de S. Francisco de Assis, ás 8 Resídencía: Rua Alvaro de Caro-
horas, sábado, dia 15, no altar-mór, e antecipadamente agra valho. 36

.

decem o comparecimento. FloriànópoU.

I
I

I .I)_, ,l2AiJ'
.:

C' trila Fabrlaant. e dhtl'lbuldore. el•• afamada. OOD';;

••
. '1'1 f.cgõ•• -DISTINTA- I RIVET. Po••ue um g,tan�

d••ol'tlmanto d. ua••mlrl!ll. .llCacio••' b!'lDI

I
) bona I ba.ato•• <lIgodõ ... morinl ti a.lamentol

-v

para Cllfdlab.1 ;;u. "eceb. d,iratament. dt.'illl
m.U�oll'�e. Idbl'loam� tA Ca.a -" ÇAPITIU..

•

Gb.r.;.m.C!I'� -:::H:",5fl�a(l. �Qlr, "n,'�. .-@mel'ilJBlllatlll. <io tntlU't,:)', �c ...nddo d. 'lh$ !a'lu'.m -'lrDra
visita GDtS. de ef.tuOll'fUn aua. I!�mp!'" ViI4.,1'RIZ 'in, "\(lIl1'i�.nb'PoH•• ..g Frúl1US em rUam.nau�. L'.li$�. I

i l' ti ridi§§Mi�&Alm;:SIGl!i�f'��·�����· �- '�iI'IojJ�,.j$�'!õ�3=-g_
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Atenção ).GAROTADA I. Atenção 1

� '})[NH B�IRO- A GRANEL 1
BALAS, MILIONÁRIAS OFERECEM AOS SEUS

DO OS MESMOS À SEGUINTE DETERMINAÇÃO:
A - OS PR2MIOS SERÃO VAlUADOS DE BICICLETAS ATi CANETAS TINTEIROS.
10 PR2MI0 _' 'O CQLECIONADQR QUE CONSEGUIR CRS 1500000,00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS) TERÁ o

DiREITO UMA BICICLETA NO VALOR DE CRS 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).
ZO PUMIO - CRS 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UM RADIO NO VALOR DE CR$ 1.280,80 (UM

_ ,MIL_E DU�ENT� CRUZEIROS). .

�,
.

.

'3\PRIMIO - CR$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL-CRUZEIROS) TERA DlREITO,A UMA MAQUINA FOTOGRAFICA NO VALOR
DE ,CR$ 500.00 (QUINHENTOS CRUZEIROS). ' -

4° PRiMlOI- CR$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO A UM JOGO DE PINGUE.PONGUE �m
VALOR DE tR$ 200,00 (DUZENTOS CRUZEIROS), OU ENTÃO PODERA ESCOLHER UM FERRO ELiTRICO OU UM PÀR DE
�� -

SO PRIMIO - CRS 15.0&8,08 (QUINZE -MIL C-RUZEIROS) TERÁ -91IlEI10- A UMA 'BOLA FUTEBOL N. 5 NO VALOR DE

CRS 100,00 (CEM CRUZEIROS).
"

,

6° P,RiMlO - CRS 10.000�00 (DEZ MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO""A UMA BQLA DE FUTEBOL N. 2 NO VALOR DE

CRS 60,00 (SESSENTA CRUZEIROS).
,

'.'
'

'fo PRIMlO - CR$ 6.800,80 (SEIS MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO A UMA CANETA TINTEIRO NO VALOR DE CRl 40,00
, ,/

(QUARENTA CRUZEIROS).

� ,

I.:�' � "" ,_ ...�

,

DISl1NTOS CONSUMIDORES INúMEROS PRÊMIOS DE VALOR, OBEDECEN.
"

,1
1
I

; ,

AVISO
ESTES BRINDES, UMA VEZ 'QUt: NÃO HAJA ALTERAÇÃO DE PREÇQS, PODEM SER TROCADOS roa OUTROS DE AtOR:.

DO COM A VONTADE,� CONT.EMPLADOs.. , ,

Só aceitamos cédulas limpas .e .sem rasura's

PEDRO STOFELD &, C·I-A.•

Bala� Milionárias
"'-.. ' :

- � _.. - ..
- ,_ . - - " -' �

Rua Curíübe, 745� Sala' tC6· ..". Belo .Horizente-Mínas
••• o ••

R�· p·,�e·se�tan t·e·
o

e°in·· ·p·io ri·an·óp�i;s· �
...

t�iilTo·ri
O."

S �.�: GAR·C i·A···
Praça 15 de NOVembro 20··2· andara·Tel. 1324

t

·{(TAC Transportes Aé�eos
,

Cctcrínense S.A.»
,

, I

Vonvocavão de Assembléia Gerai
----------'

.
' Extraordl'uária

Convoco os senhores acionistas para a sessão' de assembléia gera

-extraordínária, à realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na

'séde social, 'à rua Conselheiro Mafra, 35, 10 andar, com a seguinte
"'ordem do dia:

I (
./ '�:

�
<,

1:.:
� ,

)

Helrnitol-Limpa, desinfeta os rins, ate,
núa as pores e é indicado corno o rnats

eficaz antisséptico para as vias urinánas,

Inter·Continenlal·4IJ1
'

a) Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 7 de julho de 1959.

'I'ransportes Aére-os -Oatarínenses S. A.

,OSVALDO: MACHADO _- Diretor.Presidente.

. �!�!!�o, !!!M�!'!�;te,IH!��rit��s.Va!!�de 5, 6 e ? de agôsto, seus ,festivais de benefício, contando com o apoio ba'::::" São Paulo e Rio de Janeiro.
dos coraçoes generosos de nossa gente. 3&. feira - 10,10 hs. - Joinví..

'

Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, ornamentação e te � São Paulo e Ri'o de Janeiro.
iluminação profusa- " _'

_
3&, .Ieira .:.:_ 12,55 hs, - Araran..

,.

O local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem- gua .e Porto Alegre. _

bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos auxí- 4&. feira - 11 35 bs. - Curiti
üem esta camp�n�a, enviando prendas para a rua CeI. .Vídal Ramos n. ba -e-' 'São Paulo e Rio de Janeiro:
19; ou l\.v. Hercílío Luz n. 53. 4& "feira - 13,05 hs. - Lages e

Porto Alegre.
5&. feira - :1:0,10 hs. - Joinvi..

I ��.- São Paulo - e Rio de Ja��i..
'

, . 5& feira � 12,55, hs. - Araran..
guá é Porto Alegre,

6&. feira - 11,35 hs. - Ourítí;
ba _ São Paulo e Rio de Janeiro,

6& feira - 13,05 hs, - ,Lages, e
Porto Alegre.
Sabado - 10,10 hs. _:_, Joinvi ..

te � São Paulo-e ,Rjo'.de� Janeiro.
Sabado ,- 12,55 ,hs. r: Araran..

guá e Porto Alegre.
Domingo _ 13. 05 hs. - Lages

e Pórto Alegre..

t �issa de ·7- dia

Frolianõpol ís, 12 de Julho de 1950
,

l'4Ritu feUeldadu ,ele ...ei•••
c••• "11 filhinho I
Mas. .10 eequ�ç.. II•• e ••1111••

,rfJlMlDte ,ara o ... "PIIIPOLiiO'
, ama eádel"lleta •• CltRDI'I'(f
MUTUO PUDUL

<,
..

..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

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

.

Perdeu-se
A caderneta nO 1-609 da Caixa

Econômica Federal, solicitando
quem a encontrou, entregar à
rua Silva Jardim n? 192 fundos-

Mãe, filha, genro, netos, irmãos, cunhados e demais
parentes, sensibilizados agradecem às pessoas amigas pe-
',las provas de simpatia com que trataram a sua saudosa
ÂNGELA SPOGANICZ, confortando-a durante a sua enf'er- '

midade, Extendem os seus agradecimentos aos que envia
ram corôas, telegramas e cartões €i aos que estiveram pre
sentes ao seu sepultamento. Aproveitam a- oportunidade
para convidar aos seus conhecidos, parentes e pessoas

amig�s' par� a missa de 'lo dia que farão celebrar na 2a fei"\
ra, dia 17, as 7 1/2 horas no Altar do Sagrado Coração na

Catedral Metropolitana. Antecipam aos que comparecerem
a essa prova de sofídaríedade cristã, os seus' m�lhores
agradecimentos.

. Magnésia 'Bisurada'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

e
estádio �da· F� C. D. o sensacional embale

A u é t
amanhã,·

. - -

I C O
no

F i

DiÇeção de PEDRO PAULO MACHADO

Polariza
.

as atenções do públi
co amante do esporte.r-ei, (j encon,

tro de amanhã, no estádio da F.'
C, D" entre Figueirense e Atlétí,
co, em disputa da rodada núme,
1"0 cinco do (fampeonato Citadino
de Prof'íssionais. ,-
Embo'ra possuindo um excelen,

te conjunto, o tricolor do Estrei,

to não foi .Ieliz no seu pr-imeiros
jogo caindo vencido diante do

Avai pelo escore de-B a 0, pelo que
os seus aficionados esperam uma

rehabtlitaçâo completa a-manhã á
tarde, frente ao homogeneo "onze"
do Figueirense, mui justamente
considerado 'O melhor esquadrão
do Estado, na atualidade.

Encerra;s.e amanhã o Campeonato Mundial de Futebol �

Amanhã será realizada a última
rodada em disputa do Campeona, paTa o "onze" nacional ser pro.
to Mundial de Futebol, tendo co, i clamado campeão' bastará um

mo atrativo principal o encontro: empate. O prélio terá lugar no co.

entre .as '�eleções �o B.l'asil e. do Ulloss.al est�dio d? Maracanã, ónde é

ruguaa, líder ,e vice.Jíder, respec, ' certo que .baterá todos os recordes

tívamente, com apenas um ponto mundiais de público e renda. To.
de diferênça, o. que quer dizer que do o universo aguarda o desfecho'

SERVIÇO DE METE0-

'O "a
.

',/

t E t d I d V I
· ROLOGIA De acôrdo com.o 'oficio nO 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

• la. mpeo·na o. s a U!l e' o el .

BNsrNO NAVAL, faço saber a quem interessar pos;�: que se' \chariío
R U � l-'revisào do tempo, até 14 horii�

,e Basq'Dete se. rá realizado emTui'J�ra-o· dOT���p�5� Bom _ Neyoeiro. :����::l�sd:n�::i��e: ��r:eo :��;��R�e .��;�::�� à matl'icula na Esco_

_

ii Temperatura - Em ligeira pIe- Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capiiani!a.
Promovido pela operosa Fede�,

-

yaça-o. vara melhores esclarecimentos.
Tação Atlética Catarillense, efeluar· Voleibol Basql.fetelhoL....(masculino e Ventos _ Do qUlldrante norte,

á d" 29 30 d Capitania dos Portos dlD Estado de Santa Catarina, Flrianópolís_
se_ ,nos las e o cor. feminino), que será disputado frescos.

!

•

tente, na próspem cidade de 'l'u_ pelas equip,es campeãs de todo I Temperatura extrema de hoje:
5 de julho de 1950.

barão, o Campeonato Estadual ele- o Estado, fil�adas á entidade. ' Máxima 20,4; minima 13,6.

155
-

mil pessoas e quase seis mi
� 'J&ões de' arrecadação

Rio, 14 (V.A.) - Como era pr e

""isto o [ôgo de ontem suplantou
·todos os records de renda e de 1)1\

lblico, no mundo inteiro, em jogos
-de futebol. Nada menos de cento fl

E cinquenta e cinco mil pessoas

compareceram no Estádio de Ma

racanã para presenciar o sensa

cional .choque, redendo o embate
Cr$ 5.682.624,00!
Estes dados bastam para atestar

o interesse que despertou o penul:
timo compromisso do Brasil na

Copa do Mundo,
Mais não será necessário dizer...

-

Calarinenses" X paulistas, o jogC!
inicial dil� -Campeonato Juvenil de

_ basquete"
RIO, 14 (V.A.) - Procedeu.se I dia 25. Tôdas as pelejas, como já

ante.ontem, á tarde, o sortei'tr daí' se sabe, será-o realizadas em Cuni,
tabelas dos Campeonatos Brasilei; tiba ,

1'05 Juvenil e Feminino de Bas,
quetebol, O .oertame dos futuros" • • • • • • • • • • • • • . • • •. • •.•.. , ..• , ..

eampeões reuniu nada menos de DR I" LOBATO FILHOoito eoncorrentes. Ds acôjdo com
..'

o reaultado teremos no dia 21: D d
Sergipe x Esfado do Rio e São

çenças o,aparêlho respiratório
Paulo x Santa üatarína e no -día
�2: Pernambuco x Distrito Federal
e ��r��á�:;:�:S'f�minino, apenas

Cirurgia do 'forax
Formado pela Faculdade Nticio

três.Estados se, inscreveram, o que nal âe' Medicina. Tisiologista e
revela mais uma. vez, que a maio, TiSiocirttrgião do Hospital Nerêuria compreende a - incompatfbili; Ramos. Curso de especializaçãodade dêsse esporte com o sexo fra, pelo S. N. T. Ex-interne e Ex
co. No dia 20, jogarão as moças do assistente de Cirurgia do Prof.
Dis:l'H0\ Fe.deral contra a� do Pa. Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
rana, no dIa 26, as, de ,sao �aulo, : Cons.: Felipe Schmidt, as
contra as do Paraná e no dia 28, Consultas ldiaríamente:
as. de São Paulo contra as do Dis. das 15'às 18 horas.

'

trüo Federal. Res.: Rua Durval Melquiades,
O certame juvenil de lance, li. 28 -�- Chácara do Espanha

vre será no dia '28 e o femino no .• ........•..........•...... . ..

TUBERCULOSE

. _Adaozlnho . visados
.

clubes" cariocas
( RIO, 14 (V.A.) :..:_ Desde "qné se

noticiou que Nena e Adãozinho es_ Primeiro tem de passar por cima
tão inclinados a jogar no Rio, pe_ elo cadaver de ail1bos;.. Assim.
'10 Botafogo, que começam a ·sur. pode'o Internacional esperar par�
gir novos candidtos ao concurso dentro em pouco uma ofensiva de
<le ambos. O Vasco, -por exemplo, meia duzia de clube's, todos .cheios
afirma que estará .no pa'reo em do dinheiro. E se é mesmo verda.
qualquer condição para, o concur_ de que 'os colorados pretendem fa.
so de Nena. Por outro lado, o: zer negocio, poderão t.riplicar, com
Bangú e o ,Flamengo afirmam que, Nena ,e Adã-ozinho, o que recebe.
{) Botafogo levará mais custa ... : ram por Tesourinha.

Nen8 por

do ,eletl'izante cotejo que dará a

conhecer o país campeão mundial
de futebol. _Em São Paulo, no es,

tá{d�()' dp Pacaembú, os quadros
da Espanha ,e, da Suécia, ambos
goleados pelo time brasileiro, dís,
putarão o terceiro posto.

Brasil! - Brasil! . Brasil I
A equipe nacional

'.

colheu, mi cernas pela' classe, pelo eníusías....
tarde de quinta.feira -iiltima,

.

n-o mo e pela técnica e nos sentimos

colosso do. Maracanã, .

um dos seus I [ubilosos pelo" feito admirável dos

Lriunfos de maior repercussão. O ,'.puPilos de .Flávio. Cost�, �stamos a

"onze" espanhol, que abateu li um passo do cetro maxuno mun,

eql;T[íe, da Inglaterra, foi .ímpoten, dial V:I!o ·e!Worre ',b�etão. Ama:n.há
te para conter as investidas dos será decidido o titulo, com os hra..

brasileiros, caindo vencido pela aro sileíros e os uruguaios como 1)1'0,.'

razador� contagem de seis tentos j tagonístas. A luta será árdua, mas
a um. Foi o triunfo mais .bonito I todos Os ji}g-adúres, desde Barbo;
e expressivo que já colhemos nes, sa a Chico saberão honrar o pa:,..

se certame de tão grande importân- vilhão nacional.
ela que é a Copa Jules Rimet. Ven, BRASIL! BRASIL! BRASIL!

Federação Calarinense de Desportos
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR eleição do �P,!-'esidente da FCD, li

nINARIA r,e�izar_se dia 118 Ido ,correnlte-
De ordem do sr. Presidente em (terça.feira) , às 19 horas, à rua

exercício, tenho o grato prazer de João Pinto, 32.
convidar os srs, membros da As. Fpolis, 12 de junho de 1950

s�mbléia - Geral, para a sessão de Hélio Quint, secretário

IV A L·V U L A S

rbllip$
.MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio· Cat. Lda.
...... �.

3t

Agentes: Comerclo.& Trans·
portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9._:_Caixa
Postal,220.-F1orianó'polis
Listribuid_ores Culos Hoe·
peke S. A. Cem. e Ind

v

- . Caixa Postal, 1 2
<

Florianópolis
...........................

• .. • .• • .• "..... • •••••• o·

, 05'
orlJ l:J.CCp fi}'

P -LIMÃO
.

• ABACAXI
• l.ARANJA

.

• MORANGO
• FRAMBOESA

(arJti(J (om IIen"e/"pe$
tle 51ru1D� ""tren/es t'� IIJ.DD

,

dae
.

R[EMBOLSO POSTAL
PARA TODO PIJ.IZ
Produtos StJC-fRUTI

CAIXA P05rAL 10Q8 .

CURITJBJ - PA,Q,o,NIl'

-Extrato de Frutas Vitamina C

IHidratos de Carbono etc."
. .

. -

Rua

Escola de Aprendizes Marinheiros
Inscrição de civis candidatos à matricula

"

Acharnse abertas, na Escol� de jÁprendiZics Marinheiros dêste

Estado, de 1-Q, de julho a 10 de agõsto de 1950, as inscrições dos civiS'

candidatos a matrículg nas Escolas de A.>prendizes Marinheiros, nascf.,
dos entre 1° de março de 193'2 a 29 de agôsto de 1934 .

O exame para os candidatos inscritos será no dia 15 de agôst�

11r6ximo as 7,30. horas, na Escola de, Ap'rendizes Marinheiros de Sa�
ta Catarina, em Barreiros .

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão Silr'

obtidas na aludida Escofa, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos;

})ortos, n'as suas Delegacias e Agências, e nas Prefeitüras Municipais.
('e Lodo o Estado.

....................................................r

MINIS'TERIO DA· MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Sànta Catarina

Exercicio de 1950"
EDITAL

I

Nelson do Livramento�C(j'Utillho, ESfll'iturario da classe G SecretáriO'.

J'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTAD Sábado. 15 de Julho de 1950 ) ,

RADIOTERAPIA
RAIOS X

-DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.ele. diàriuaeate. ao Ho.,itaI tle tuNa••

Dr. Lins Neves i Dr. Polydoro E. S. Thi.go
' .....a.r da MaterDidade e mé.ie. •• lIM1co • ,.rteJq

Hospital de Caridado .. H.pital de Caridade de .fI1o-'
"CLlNICA DE SENHORAS - CI- riuópoH.; Assistente d.

RURGIA pmTOS Maternidade
:'1)AalDó.ltico, contr,?!ef,e tratamento )(leDO" do. órgãos interno., _":
a.peeiUisado da gravid�lt. Dietur- clalDlente do coração '8 vuo,
M. da adolescência e da menopau- Joençaa da tiroide e demai. II...
.. Pertubações menatrual., 1 'l�'" dnla.s internu
-c&i e tumores do .'Parelho ,eni; ,:Jinica e cirurgia de .enhora.- ....

iIiIleminino. Partos
o,.eraçõe8 do ntero, ovirlos. trom- nSIOTERAPIA - ELECTROCAR.
.... apeDdice, h6rniu, variaes. etc. OIOGRAFIA - METABOLIS�O
Orargia pl'atica do perineo ,(ru- BABAL
....) soaeuo DE CONSULTAS:-
PSISTENCIA AO PARTO B OFB-- Dlàr1amente das 15 às 19 bo-

RACOES OBSTETRICAS ruo
íl'oellÇas glandulares, tiroide, od-
'!doe, hipopise, etc.)
,iWl8turbioll nervo.oa - Esterilidade
- Regimes.
�llInltório R. Joio Pinto, 7 - hL
�
Reiid. R. 7 de Setembro - Edit.

,� � �_ººt;a ....._l)t��fI. ' __
'

'

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meireles D. II

" Fone manual 1.702

RESIDUCLl: .

.henida Trompow.t1 n
Fone manual' 7..

JOr.e Roldão -Ebn"cini
e:bllURGIA G�llAL - ALTA CI.
aURGA - HOL:tSTIAS,D. I"

NHOÍlAS - PAllTOS .

WciiWaao pitIa FacaJdade • •..
.. • UIÚTenillade ele SIe Pa'"
DIIde foi allistente por ririoa __ ele
hrYlço Cirirgieo do Prof. .&11,..

CêftiRI ..-...
Clrurtla do .at6mqo e ?faj _MIa·
..... iDteltinol delpdo • lNiIõ. ....
de. ri.... pr6atata, besip, D�'!t�'nriOl e 'trompa.. VaricOceJe, ......

ceie. rui.... e benwa. '

CoJlnlta.: :P.. • ia 5 lIoru, • ria
.eü,. Sebmidt, lU (alto. da ca..

Parai.}. Teld. 1.591
a..lcUncla: Rua �.. ]....., 1";

Telaf. II. 164

Dr. Newton d'Avil.
'Qnqia geral - Doenças d. Seu..

n. - ProetoJogia
E7e&rieidade Médiea

Con.ultório: Rua Vitor Meirele. D.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e. taro

.. das 15 horas em diante
. Residência: Rua Vidal Ramo. ..

_ • - Telefone i.422.

Dr. Guerreiro da Fon.eca
Eapeeialista

•'dieo - Efetivo do Hos,ital ti. I

,Caridade
.

,

OUVIDOS - NARIZ e GAR-_-

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt. 89
Telefone: 1.560

Consnltas: Pela manhã no Hosottal
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: nas 14 is 17 horas.

, Dr. A. Santlel. .

(Pormado pela 1I'aculdade JJa�.l()o
Dal de lIedlcÚla, da un1nr&1dad•

, .do BruU)
IUdlco PQr' concurso da A8s1st6n·
c1a.'. PsIcopatas elo Dlatrito

l"edera,l
b-Interno de I!fospttal l"s1qua
U"1co e IIan1cOm1o Judic1ir1o '

-da Oapital Pederal
b·lnterno da &anta Oasa ele 111·
HÍ'1CÓl'tUa do Blo de Janeiro
OL!KIOA JaDIOA - DOBOU

NDV08A8
OOJl8l1lUlrto: ',a:J1flc10 Am6lla
..to - lSala J.

Re81dlDcJa:
Avenida Rio Branco, 144

Das la ia 1. 11.01'IIII
Telefone:

Oonsultório - 1 ......
8e&1dlnc1a - UOI.

Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

. )foleriiu .e Senhora.

CIRURGIA GERAL
ao. Serviços dos Professores Bene.
-.eto

.

Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Oouultu: Da8 U ia t7 boru
'lu Fernando Machado. 10

,Dr. Mário Wendhlusen
aDdea 861lca de lIdultOl • 1Iri.....
DoJlftltório - Bua Joio PInto, l'

Tdet. JL 7U
(nnJta dai • AI 15 ......

......... : WéU" ......'"' ...
11'''' !til

.h
n
....

'\

o 8.hlo

/

r

Doia íceomõvets, 150' cavalos, alta •
baixa. Marca "WOLFF". Alemã, ano :fa

bríeação 1920 com bomba, condensador.
vapor super-aquecido. Estado de DOTO.

Idem dois geradores, alternado 23.
volts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 23.
volts próprio corrente longa dlstAnc�
em perfeito estado. QU1!.lquer lnformao�
Travessa 24 de MaIo 18 - Itajaf - S�
ta Catarina. '

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÂTRIA N,O 68 • I,· ANDAR'
'

-

,

Age;�I;"i;��p;;�-8ia': c�i;'iDa -, iõifrêA�i;��i;a
Rua Fal1pa Schmidf. 22-Sob, , Ifadlaaolo DUZillcu DO Uqtam.Dt '

Caixa Postal .•69 - Tal "P,otectora" -

/ FLORIANOPOLIS ' da .II� _
_

I :êêélj#lélr=tl@@êêêr#lél=r#lêr:
.

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI,
e

DR. ANTONIO DIB -MUSSI
Médicos

üírurgta-ülíníea Geral-Parto.

•

Serviço completo e espeeíalísado das DOENÇAS DE
SENI:WRAS, com modernos métodos de diagnóstico ,8 tra

tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas Ilurtas-Eletroeoagulaolo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO andar - Edifielo
do Monlepio.

Horário: Das 9 ás t2'hQras - Dr. Muse1.
Das i5 ás iS horas - Ora. Mussi.

Residên(lia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. !.

Fundada em 1878 - Séele: BAlDA .

lNc:aNDIOS E TRANSPOR'J.'E8
Cifra. dó &1&81:••• ' 1'"

CAPITAL B RESERVAS CrI
Reaponsabildade. ••.••• .• • • .• • • • . • . • CrI
Réceita •••••• ....•• ;................ C:r:'
Ativo,....... .•.••. •.•...• •.•..•.•. CrI

Ci'�
Crf

80.900 808,10
••978.401:755.97

'7.05S,24i,so
142.176.603,80
1I8.687.818,l1o

71.738.401.106,20
Sinistros pagos DOI óltimo.· 10 anOl ....

Responubilidade8 ..... , ...• . •••...••

Diretore.:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire .e Carnlho, Dr. Fraaelaeo d. Si,
ADfslo M rr. Dr.' Joaquim Barreto de Ara6Jo e Jo.' Abr....

"'.-.-.-.- -.- :, .._ :.'.-•.•..-.-.-.-.-.'.-J.-..- •......-...",.. -_- AP.�

s é

c e SOCIAl.;

po�ro ALEGRE

----

�GOCI·-O---U-RGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com..

pletamente equipado, por .. oi

Cr$ 90.000,00.
,

. Tratar com Delambert, prin..
cipio da reta dos Barreiros.

Pedidos CO:QlRepresentante
Para Santa 'Catarina
p! DORIVÁL ,S. tINO
Ediílclo IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
_

Florianópolis - S. Catarina

Agora, SIm!

VENDE-SE

)
, Tl'aneportá. regula.... d. carga I cc fhto d.

sIo 'RARefSçO DO SUL para NOII f011
,

Infatím.agõ•• co'ma. Ag.at.. .

(E
oS t 1.

'. _ C.rlo. HoepckeS/A - C[- Teletone 11:n� D\&. e el·I'Jort.D6polt. .

C 1 H k S/A -Ci - Telelooe 6 MOO � 1 MACE.
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Expressivos cumprimentos ao. c8_odidato Udo Deek
Ao sr. dr. Udo Deeke, candidato Blumenau -, Pela índícação Fpolí s. - Hipoí ecand., ao dis

do Partido 'Social Demoorático á prezado amigo e ilustre filho de tinto amigo a minha inteira soli;
goveruança do Estado nas eleí- Blumenau a governança do Estado dariedade apresento meus curo.

ções de outubro vindouro, foram meus calorosos votos de Ieticida; pr imentos pela. feliz escolha de

dir-igidos os seguintes telegramas: des. Fritz Haure. vosso nome para governador do
Blumenau - Oougratulo.me pe, Estado. 'Jubal Coutinho. '

Epolis. - Pela escolha dos con, l.a indicação do disLinto amigo e Fpolís. - Receba vossência nos
vencionais pessedistas da repre, ilustre blumenauense ao posto sas sinceras .

congratulações pela
sentação do município de Jagua, mais elevado na magistratura da 'indicação de seu nome às alta

C' li P d" t runa transnutimos.Ihe cordiais terra catarinense hipotecando-lhe funções no governo no ;lOs80 Es_alQpaq a esse IS a felicitações e irrestrita solidarie, solidariedade. Aloysio Michels, tado. Hipolilo Azevedo e famílí a

E t d
.

'da* ao eminente homem públí, Blurnenau - Queira prezado a, Fpolis. - Exultando de satisf'a,no . S·8 o co. Osni Pereira, Manoel Luz e migo aceitar minhas sinceras feli; ção _levo. ao querido amigo meu

didato Udo Deeke que, de f.orma Luiz Lapoli.
'

citações pela feliz escolha de vos, respeitoso e afetuoso abraço de
Itajulbá - Acabo de ler a esco; so honrado nome para Governador congnatulação p-ela preferência 4�

lha de 'seu nonrado nome para cano do Estado. Abraços. Beirão.
.

seu nome para. governador do nos.
didàto à governança do ]losso �s. Blumenau - Ao prezado amigo so Estado. Considero essa índtca

•

tado,. motivo .

porque apresento' á o meu abraço. Celso Sales. ção uma consequencia de S8U VU.
va. exia. minhas mais entusiásti; Blumenáu -

. Com viva simpa, lar e' uma previsão sábia dó che,
cas felicitações. Paulo Freitas tia cumpr-imento-vos e felicito-vos- f-e do nosso Partido na cOl'tei:l da
Melro. pela acertada, e merecida escolha vitória ..Á.fetuosamente. Vrdal Net;
Joinv�ne - Cumpr imentanrí» de vossa candidatura ao govêrno to.

estimado casal amigo congratula, do Estado. Cordialmente. Lazaro Fpolis, - Ao futuro governador'
mo.nos com a acertada e feÚz es, Umbelino de Brito. de Santa Catarina as minhas foJi.
colha de seu jiome ao alto cargo Blllmenau - Pela acertada indi- citações muito sinceras. Medeir-os
de governador do nosso quer-ido cação de vosso nome a candldatu, Filho.
Estado hípotecando.Iha nossa in. ra ao _lt0vêrno no nosso Estado Fpolis.·- Regozijandome pela
teíra solidariedade. Otto Noemia 'envio t'fol'djiais curnpr! rnentos. feliz escolha eongratulo.rne CCl1)
Richter. Raul 'I'hiemo. .

odos os catarinenses pelo grande
Laguna - Begozljamo.nos com Blumenau. - Receba meu abra, governante que elevará cada vez

a escolha de vosso honrado nome ço àmigo pela acertada indicar-ão I mis á nossa querida terra. Abra,
para guiar os destinos do 110SS0 de seu nome para a sucessão go. -ços. Moritz.

.

A COMITIVA VIAJOU, ONTEM,
I querid_íJ- E,�tado 1l'0 próxãmo pe, vernarnental do Estado. Freitas Chapecó - Felicito ãlustre pa..

PARA ITAPIRANGA, ONDE, ltJAIS j !riQ:do governamentál. Conhecedo, Melro. tr icio e me congratulo com o povo
UMA VEZ, O DR. NERÊU RAMOS, ras do vosso valor administra ti. Blumenau - Queira aceitar catarinense pela lidima escolha d
SEIU

.

GRANfJEMBNTE HOMENA_ vo e da cooperação simpática de minhas congr-atulações pela esco; candidato no próximo pleito. S:w,.
GEA.DO. .'

.

f vossa exma. espôsa sentimo.nos lha de' vossência para candidato dações. Tranquilino Nioti.
. i'" '-"��iJlfif1li.l��'!'il.l,�1It1ilf'1 felizes cUl1lprimentando�os e dese, a governador do Estado. João Dur; Ihirama - Em nome do Direto+
De. volta do Hospital, a comitiva [ando que o ceu vos abençoe. Ir. i vaI .Muller. _ rio Municipal apresento a vossen..

regressou a Mondai, onde pernoí i mãs Hospital. . I Fpol is, - Cumprimentos vos, cia as nossas congratulações nela
tou, viajando, amanhã: quinta.fel, Brusque - Queira aceitar' meu sência pela escolha de seu nome sua escolha como candidate do
ra, cedo, rumo a Itapu'anga, onde i abraço amigo augurando felicida. para a governança de Santa Cata. nosso Parüdo e governador dI)'
o Vice�Presidente será homenagea'

j
des merecedoras por todos os ti. i rina. João Marques Guimarães. Estad,o, assegurando nossos maio'�

d{) como vem suced'endo em tô.

,
tulos. Sebastião Cruz. I Fp'Olis. - É com viva satisfa� res esforços pela vitoria de seu

da 'a excursão manifestando o po� Ibirama Envio caro amigo' ção que lh� envio sinceros cum•.
110me neste município .

\'0 sua solidariedade e gratidão ao meu cordial abraço e felicitações
I

primentos por motivo de sua acer� I _Cordiais saudações. Heinz Fiedcr...
eminente homem publico e lhe fa I pela escolha do no�so Parti�õ �a.: ta.da _indicaçã:o ao !ovêrno do nos.,. P.re�id'ente ..do Direto:ió- Munici�a.l.
lando fl'ancamente, 110 que. '6 cor� ze'lldo votos por bnlhante vItóna. so Estado. Saudaçoes. Lara Ribas. RIO Negllnho - Smcer-as fehcI_
respondido em su·as aspirações e

f Ara.gão. _

.

I Fpolis. - N� qualidade de re� tações pela escolha de seu nome

necessidades pelo insigne catari� I ,são Francisco - Prazer enviar presentante 'de ,Cauoinhas na As. como candidatto ao governo clo nos_

neuse, amig'o do s,eu povo. sinceros cumprimentos pela acerta. 's,embléia Legislativa do estado, a. so E�tado. Disp?nha,.,. FranciscO'
da escolha do disLint-o amigo pa� !braço eminente correligionário na Gery Kamienski.
ra futura presidencia do Estado certeza de que o meu municipio Rio --:- Felicito prezado

.

amig@'
Jaime de Oliveipa. . I honrará as suas gloriosas tràdi. pela acertada ·escolha d'e s"eu no...

Lapa, Rio --Indicação teu no. ções cívicas sufragando' seu hon. me para candidatp -a sU.cessão n(J

me ao govêrno do nosso Estado' ·rado nome nas eleIções de 3 de I go:yem..
o estadual fazendo sinceros

marcou um dia de festa para todos
I
outubro. Oordiais saudações. OrLy e.efusiv,os votos por brilhan.te _cam_

os catarinenses. Aceita meu abra. I Machado. pa_nha e vitoria final. Certfl.s esta...
ço e a certeza de -minha SOlidarie_! Fpolis. - Queira o prezado e .. lllOS, todos os seuS amigos, qult·

dad�. Alexandre Konder.
. il�ls.Lre. am�go _aceitar minh�s c'Ür�- fará. proficua admin�s�ração con-:-RlO - Abraçando caro amIgo' dIals f,ellcüa!iJJes por motlvo da I duzll1do Santa Catarlllu aos seU$

cong'ratulo�me com o nosso Esta.j homologação de seu nome ao alto I al.t�s e mer�cidos d'e�tinos. Cor....
do pela escolha de seu nome para cargo do govêl'uO cle Santa Cata dlaIs saudaçoes - ·I'taglba Campos,

A êste fornal, endercÇ)ou 'Ü sr. Silvio !Santos, digno Prefeito do

I
dirigir seus destjnos. Armando

I
rina. Sauda!iões. Cardoso da Vei: -

1.Iunicipio de Capinzal, o seguinte telegrama: Ferreira Lima. I ga. .

"T,enho o prazer de convidar êsse,.{0rnal para assistir as sole.. Hajaí -. Felicit? �rez�do ami�. �polis. -. Re�pei�osas congratu. I rees Iro turaCão1iidades que serão prestadas aqui, no dia 18 do corrente, ao eminente! go �ela honrosa. mdwaça;o como Ilaçoes .pela. mdIcaçao_ do nome 'de

d D C TI 'Presidente da ne ublica dr. Nerêu Ramos, por ocasião de sua! candIdato .ao goveqlO .do Estado
I
va. eXla. ao alto po:,to. na go,:er. O •••V. �et t'd -d "

p .

, I' a)),gurandoJ� pleno' êXlto. Delfim

II
nança do Estado. WaldIr SchmIdt. Rio, 14 (V. A.) - O projeto d�"VISI a a es a CI a e • i " Padua' Peix,.oto. Fpolis. - R.espeitosaul,n'nte "on_'" '-'

- lei que dispõe sobre a, reestrutura·'
Gratos à genmeza do wnvite que nos enviou o Pref,eito daque' I Itajaí - Em- nome d.e todos, os gl'atulo�me pela escolha do nome ção das carreiras ......Ç!o../Departamcn.

lc próspero municipio. .
I fuucionáI�os do Posto do Institu.1 de vossBncfa ao alto posi'o na go. to dos Correios e Telégrafos esta-

, I to do Pinho desta cidade hiPote_1 vemança
do Estado.. Tte. Pache. rá em plenário do Senado deutro'

ln800oraoão de variante, boje,. DO Rio ,'�fe��:;.he ��:;:it��::stri�:.u���::'�. C?F�OliS. - RespeiLosas congratu� �:r:�:;e:s ����n?ra�sVeUIS;ra,t�;��1e�
Rio, 14 (V. A.) - Será mauf'u· 'a variante da Rio'São Paulo que Inspetor Ferrari. Ilações pela indicação do nome d,e te pronto, dependendo apenas de-

rado amanhã o primeiro trecho . .da vai da Parada de Lucas, nesta Clt· Lages - Felicito:o pela feliz Ivossência '(J govêrno do Estado. ligeira;; cor'í·eções.
,Estrada Presidente Dutra, ou. seja pital, à Garganta da Viuva Graga. indicação de seu nome para candi� Nogueira de Castro.

Esse trecho de 46 quilômetros !J'1fo dato do nosso invicto Partido. Fpolis. - P,ela esc'Olha.- de vosso Frl-o em SlI PaculoSaudações Antonio Jã<ler Marques. nome -a gov,ernança do nosso Esta.
só encurta o percurso, como so° Lages _ Compartilhando da ale. do queira aceiitar meus cumpri. RIO, 14 (V;A.) - Notícias dei"
bretudo facilita enormemente o gria desta Coletoria pela justa e mE)utos. Efi'smt-.Dibernardi. São Paulo informam que a. tem.. -

.

-trafego, evitaqdo a passagem pe' acertada escolha do nosso Partido I ,Fpolis. - Cumprimento Q pre. peratura continua sofrendo brus_
los ·s!�burbios. para tã'o alta investidura receba zado amigo pela justa indicllcão' ca modificação na cidade, c.aiudo'

ilustre e prezado amigo forte a� de seu honrado nome ao govêr_ o termometro tanto na capital co_

br�o com votos de felicidades e no de-Santa Ctarina. Acelon Sou, mo no interior, devendo a onda'
de properldade ao nosso Estado. za. de frio Pl;olongar�",e alglll1s dias.
Thiago Vi�ira !le Castro.
Lages - Cong'ratulando.nos pelaFacertada escolha de vosso nome .

como candidato ao govêrno do Es� I

I
tado apresent.amos nossos efusivos I
parabe.ns. Saudações. Antoui'o So.

____ ter Macedo, Carlos DorvaI Macedo.

fLCRIAtlOPOLlS�'5 de Julho de 1950

Vitoriosa a

J '.

l

concisa, mas veemente, expôs o

seu programa de governo. .Por ul,
.
timo o. sr. Nerêu Ramos se dirigiu
ao povo para terminar sempre sob

prolongudas palmas o "rneeting".
'As 12 noras .no Salão Paroquial,

foi oferecido um almoço a cemití

va, falando, nessa ocasião,' o Pe,

Aurélio Canzi, enquanto que' proxi,
mo ao salão grande churrascada

era oferecida ao povo. Terminado
o almoço' o Vice Presidente e co;

rnitiva visitaram o Hospital local,
recepcionando.os, com tocante ora

ção, o sr. Guilherme Míssen, dire,
tor do estabeleclmento.

it.(AIS, UiI'I BJIPOLGANTE COMi.,.
CIO. ALMOÇO À COMITIVA. VISI
TA AO HOSPITAL DA LOCALI.
DADE.

Finda a instalação do dislrilo a

comitiva se dirigiu á Praça da Ma'
triz onde .se realizou um tmpol.
gante eomicio politico no, qual' se
fizeI'am ouvir os srs. J,oão Batista
Machado Vieira, Intendente Exa�
tor, Olavo Eric, Dalila Pereira pro�
ceden.te de Dionlsio Cerqueira, ·Le·
no ir Vargas Ferre-ira, Serafim Ber_
taso que fez a apre,sentaçã.o do can�

Ca1pinzal homenageará o sr. Vice
Presidente da 'Republica,

. ..

dr. Nerêu -Ramos
'Convite ao (O Estado)] para assistir

as" solenidades

O SI'; lrineu Bornhausen, ilustre candidato da U. D. N. aí}

Govêrno do Estado, fah;tlldo na convenção do seu. p;rti�ó, afir....

o complemento alimen
tar por excelencia. Ex.
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Biciclefas
; ,., .

:'IDgleza�
Acabam de receber

Suc-(rutiOSNf 84M4 & 'eiA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A IFlorianópolis

mou no tocante 'a novas usinas, que urge também a reforma de

algumas, entr,e as quais a Einprezul, etc. etc.

O providência or� doO digno coestaduano mereceu manche

te. 4ntes �esta, porém, já a Emprezul adquirira a maquinaria.
indispensável para a ampliação da sua' capacidade. Isso há me_

ses. ChegaI:em as maquinas, e tudo e'stará O ..K; Antes disso, ne�a.

É que o rórnecimento de' máquinas, demora; lIlJais" do que o resto

reunido. Todo mundo sabe dis,s;o, mD certo ·como chuva cm eima de

vhuva é chover no m,olhado I'

ITIDlIII
'1IIRltOIR
,.. ------_._'._--,- _.,�-_. .- •. - ._-

CONTRA casra.
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
1

aFECCOU DO

COURO CABELUDO.
TO'NU:.O <APILAR

POli E�CELÊNClA
GDILJIERli1E 'TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


