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Prossegue' em' t��o o Oeste .&atari�ense a cam��n�a P8ã�ÇDiª,,:2.000 pesso�s ovaclo�a'!l os excu�slonista� a.�Legada de Xaxlm. Xa�t�!t!f»Jl,ti�,
em festa .. In�16s 'ctlmp�lmentam o Vu;e-Presldente. 3.500 pessoas rece·pClona,':D '8 eara-:

.. :

vana emCoocórdia. Sessão solene DO Fêre, Delira amultldâ« à afirmativa do sr, Nerêa
. Ramos: «onde estiverem; PS que .. n�gam Deus não estaremos DÓS». Outras D�t�

(

.,.

"

o lUI8 .ANTlGO DI.UlIO DE SANTA CATARINA
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Vargas Ferreira, seguindo-se com

a palavra o sr. Udo"Deeke que dis; .

se do propósito do seu governo de I
solucionar 'o problema rodoviário;
no Oeste Catarínense e de disse,

sou. a Xanxerê, sendo, à entrada
do distrito, recepcionada pela se,
guints comissão de vereadores:
Glides Marítho, Ardoin., Antonioli,
Romeu Scirea e Herminio Gaio, Em
-seguida, a comitiva e comissão de

recepção, se dirigiram à praça
principal, onde, grande massa' de
povo calculado 'em 2,000 pessoas,
alunos do Grupo Escolar "Joaquim
Nabuco " e 3,000 cavaleiros forma,
dos em homenagem ao Vice-Presí
dente, as esper-avam com grande

homenagens, De quando em rquan., ]
do se ouviam allos vivas ao insig;
ne sr. Nerêu Ramos e ao candida,
to do PO'YO calarinense sr, Udo De'
eke, Saudando _

o sr. Nerêu Ramos
em nome dos distr-itos de Xanxe;
rê, Abelaro Luz e São Domingos
falou o sr. Saby Marinho, Após o

npcrítivo, eretuou.se concorrida I·
eh urrpscada, discursando, então;l,em nome' dos suh.díretórios dos,
distritos de Xanxer'ê, São Domin-lgos e. AbclarilJ -Luz, o sr. Abílio,

,�,

c,'
,

•. - �.: i

' 'ForLe� que exaltou a sig'nifica�ão li'�,2.000 PBSSOAS OVACiONAM OS in.dt�tríalo:a17,inclusi:e o moin�o Ida honrosa visita do sr. Nerêu na,
i _EXCURSIONISTAS DO PSD A de trIgo:. a igreja matr izv o COlégI,O mos,_Presidente da Comissão'

Exe�1CHEGADA DE XAXIM. AÇÃO CON_ das Irmãs.e o Grupo Escolar, reali; cutiva do Partido no Estado, O sr,
.

JUNTA DOS GOVP:RNOS DA UNI· zando..se làs 20. horas um grande Julio 'I'ortatc f'ez a saudação ao
ÃO E l)() ESTADO EM PA VOR DO jantar no lIotel Lázaro com a pre candidato Udo Deelce. Agradeceu
OESTE GATARI1VENSE. ACLAMA. sença de elementos do comércio, do a homenagem em nome- do sr,

DO O SR. NERP:U RAMOS. da Industría e da. sociedade local, Serafim Bertaso, falou o sr. Lenoir
saudando o Vice-Presidente o sr.

Chapecó, 15 (O Estado) - On- Igidio Lunardí. Agradecendo as

tem, sexta.Jeira, a comitiva pesse- homenagens prestadas ao sr, Go,
dista chegou 'a Xaxim tendo deixa. vernador do, Estado, dr. Aderbal
do Mondai às 6 horas com destino Ramos da Silva, . produziu helis,

àquela localidade onde chegou às sirna oração, o sr. Armando Simone mi nar escolas naquela região,
1'11 horas. A entrada 'foi recepcío- Pereira, f'inallzandoa sob arrebata,
nada. por uma. comissão composta deras palmas, para, depois, discur- Sob intensa aclamação popular " .,de altos proceres póliticos repre- sar o' eminenté. ; Vice.Prestdente o sr. Nerêu Hanros proferiu o dis,
sentautes do comércio e da indus, que declarou ter chegad., agora a curso de agradecimento recomen�).tria locais, destacando.ee os verea. vez do Oeste ser considerado pelo dando ao sufrágio dos correlígionã- ,

dores 'Luiz Lunardi, Avelino Lu, governo da Republica e do Estado rios os SI'S., Cristiano Machado' e (
nardi, dr. Alvaro da Cunha, Ari para, em -ação conjunta, realiza- Udo Deeke, finalizando, aseim, as

I

Lunarrdí, acadêmico de mediei- rem um plano de atividades que 'homenagens na vila de, Xanxerê.
na e Ari. -Silva. Na praça pr in, venha beneficiar a rtca região de Nessa Vila o sr, Nerêu Ramos rece

cipal aguardavam.na o povo cal, Santa, Catarina. A· assistência pror Deu a visita de três índios caígaus
culado em 2.000 pessoas, e' os rompeu em vibrantes aplausos às residentes no interior que se de;
alunos do, Grupo' Escolar "Gomes últimas palavras do Vice.Presiden, clararam muito satisfeitos em con,

Carneiro", que, entusiasticamente, te, encerrando' a reunião, com I versar com 'a segundá antorfdade
aclamavam o nome do sr, Nerêu oportuno discurso, o médico lUva· do pais.

'

Hamos. Em nome do povo falou o 1'0 da Cunha. O sr, Nerêu Ramos'lsr, Avelino GI'ando que 'exaltou as ficou hospedado no palacete ('do CHEGADA A VILA FAXINAL

qualidades cívicas do Vice-Presi .. vereador L�z_ Lunardi e os srs'l DOS GUEDES.

dente. Após as palmas que se suce .. Udo Deeke e Armando Simone pe·1
deram às veementes palavras do sr. reira, na residência do sr. André

i Despedindo-se de. Xanxerê, a co' RUitIO A JOAÇABA •• JtlANIFES_
Avelino Grando, c�p.:itiva é _povo i Lunardi. Amanhã, a �omitiya de'.:_e' mitiva rumou pal'a � Vila �'a�Ilal TM)ÃO EM TODO O 'l'Ii.i;Í.JETO. 9
dirigiram-se à Pniya da Malrl� on· l'á estar em Xanxere, onde estao dos Guedes, onde fOI recebIda pe� SR. NERP:U RAMOS HóSPEDE DO
de se' efetuou uma grande churras.. preparadas grandes homenagens. los representantes da localidade PREFEITO OSCAR TRODRlGUES

.cad,a., quando, fala�am os, ,sril. �ri ',vereadores !línio Diniz, _:edrô.n_,iO 1
DA NOVA.

LunaI'di, Avelino Grando, SeraÍlm XANXER� TAMBÉM RENDE HO. fav'ares, Joao Souza e Joao F�r. ,

Bel'taso apresentando o candidato MENAGENS A CARAVANA DO VI. quinelli. Povo' e al).lnos do colégÍd ,As 1,6 horas,. depOIS da� despe�

d C'd Riib' CE·PRESIDENTE. O SR. UDO DE, local téstiv3mente receberam os dIdas as autorIdades de Uhapecó,
Ddo Deeke, deputa o 1 ,as, I a comitiva viajou -;para JoaÇfilia
Udo Dee:ke que disse do propósIto EKE SOLUCiONARÁ O PROBLE. excursionistas.

h '> f ·t �O
' NO DISTRITO DE JABORA, ON·

, DO 'RIO E DISSEMI1;"A acompan �nuo'a o pre el o sear
TEM

.

do se'u govêrno ref.erentemente as MA RO VIA " •

,.. c

' I. F'ESTIVAMENTE RECEP.
- 't"

.

R.I ESCOLAS NAQUELA REGIÃO. Apos lIgeIra mesa de doces fá· da Nova, deputado Nunes Varela"
ClONADA NAQUELA LOCALIDADriestradas educaç,ao' ,e aSSIS enCIa !t. 'I 'E

-

S R·,
. I!i

,

" t 'dl·SCUrsou Vi. TR.P:S iNDIOS CAIGAUS VISITAM lou ,o deputado Cid Ribas, saudal1� eng'enheIro, rnam anta Ita a�Ul A CARAVANA PESSEDISTA.rllral, fmalmen e o
d V· P, ! chegando as 19 horas t,endo am --"

ce'Pr,esidente Nerêu Ramos que A SEGUND4. AUTORIJ)ADE DO d,o em n!}me o povo, ,0' lce_; re_I, d d' l t· t' ,

. ,

b' d
_

Concórdia, 17 (O Es�ado) - ,..4:
't·e·ncI'a 8 PAÍS. slde,nte que, fart3imente ovaCIOna a, Ulan e o raJe o, rece I o

COlll1'tl',va d,o, VI'pe PI'esI'delltn; saI'uempolgou a enorme aSSIS . ' . ,
. , .

t 'I r d d
V"

" t I' ara aus· do l}ela massa popular agrádeceu a cumprImen o,s !;las oca I .a es de
11'lanh·,"'. Àe 'o'lltem (le Joa,çabaEXIa, dIsse que es ava aI p ,

, _'. , . . P '8 d C
- na" ....

"d d
.-

o J b 16 (O Estado) � On· mamfestayao que mUlto o s-ensIbI- ,onte erra a., oraçao e Nova Pe-
cultar as nece'SsH:Ja es a regIa. oaça a,

conlI'tl'Ya "he- r
'

'

I trÓi'polis O 'Sr Ne;rêu ,tRalHos se
.,Em s{)guída ',íl comitiva visitou a tem, às 11 horas, a ,,�zava.. I '

• !"

/

hospedou na residência do sr•.Qs�
cal' Rodrigues da Nova, os S1'S. i(Jd�
Deeke e Armando Simone Jl_sfeira
na J'esidencia do sr. Or,estes Do'
mingues. Amanhã; às 8 horas, al
comiti'va irá a Conêeíl'dia e dali palo!
ra a Capital.

Continua nl1 8a. pago
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o ministra da Fazenda reestuda
o Imancíameatn do arroz

RIO, 15 (V.A.) ,.,- Os produtores Fazenda fazendo entr-ega a S. Excia.
de arroz do Ri.o'Grande do Sul e de um memorial. em que expõem
dos Estados Centrais estão empe, a sua pretensão. Recebendo a alu,
nhados- no momento em obter das Ministro da Fazenda fazendo entre
autoridades competentes melhores ga a S. Excia. de Ulll memortal em

condições para o financiamento do
.

que expõem a sua pretensão. Rece ..

produto, por considerarem preju, bend� a aludida comissão
_

aquela

Idiciais aos interesses da lavoura, autoridade declarou que nao dese,

lava prejudicar o assunto e (l.",sim
o preço de Cr$ 120,00 FOO_Sautos, ia estudá-lo cuidadosamente, espee
para o arroz em casca fixado pe, rando ouvir também os represen,
lo! .govêrno. Com es�� IPl'opositp tantes dos rizicultores gaúchos.
uma !,comrissãp de representantes Prometeu o Ministro procurar lima

da Federação' das Associações Ru, fórmula que atenda aos interêsses
raís de São Paulo, integrada pe, dos plantadores de arroz, sem no

los S1'S. Iris Meimberg, Levem Vam, entretanto prejudicar os dos con,

pré e Moura Campos proeurõu o sumidores.
,._ -

'!'••••••••-.-.- --- - -•••••••••••- - ...

T O N,J C A R D J U M

Tonico do coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestías dos Rins, Reumatísmn. Nefrites.
tI'_._-_._-_-_-..-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-.-.-_- -.""--.-_-.-. -,.-_.._._..........

o êxito da campanha de
. cacão de'Adultos

,

Com a Campanha de Educação
de -Adultos, que hoje se desenvol.,
ve em todo 'Ü terrítorío nacional

sob as mais flavoráveis condições,
ficou demonstrado que é possível
a alfabetização, em grandes mas;'
sas, de elementos que já ultrapas,
saram a fase da juventude.

'

Edu-

c.

Iranlporles léreo Catarínense . S/I
Séde: FLORINÓPOLIS

Uma crcranização genuinamente, catarinanse para servlr
santa Catarina.

.

··Opera-com 'aviões Douglas'
HORARIOS:

As Segundas, Quartas 'e Sextas-Feiras para Lajes e Port? Alegre.
Ás Terças, Quintas e Sábados p!lra Joinvi�le, Paranaguá, Curitiba

- Santos e RIO de Janeiro.

Passagens e .encomendas com os �gente�:
FIUZA LIMA & IRMAOS (

Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365

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

Iabetização de Adultos, funciona;
ram apenas dez mil cursos, tendo
nos anos seguintes aumentado con,
sideravelmente êsse número, o que
leva a conclusão de que, admiti;
dos os mesmos índices proporcín,
nais ide matricula ·e aprovações,
em fins de 1919 mais te um mi.
lhão de brasileiros foram henef'i;
ciados pela cruzada, deixando de
permanecer à margem da vida na.

cional, como valores negativos
que eram pana as atividades eco,

nômicas, políticas e sociais. Horario da Varig
2a. feira - 11,35 11s. - Curití.;

J

ba _ São Paulo e Rio de Janeiro.
3a. feira - 10,10 hs. - Joinvi,

le - -São Paulo e mo de Janeiro.

3a .feira -' 12,515 hs. :_ Araran,
gua e Porto Alegre.

4a. 'feira ;_ 11,35 hs. - Curiti.
ba - São Paulo e Rio de Janeiro.

4a feira - 13,05 hs. - Lages .e
Porto Alegre.

5a. feira - 10,10 hs. - Joinví;
le - São Paulo - e -Rio de Janeí,

Florian6pol1l

CURITIBA n:u.GRAUA., PROSEBRAS

Dr. (LARNO
GALLETTI

ADV 00 AD.O
'

Crlm•• oi".1

OODltltulllão ri. Socladod_
NATURALIZAÇÕES
Titulo• .P.olar�t6rlos

G.

JP'-t'Ui'I&,DiEGG'ii[·'

Exclusivisla_({RENNER)) fcafê· brasil�irO
PRINCIPj IS 4RTI608 D�i�, 1'��. Y,P:_· o sr.. Teof'ilo

,
'de Andrade, presidente do Escritó-

R
.

.

C,' d
rio Panamericano do Café declarou 1'0. '\ Vende-se uma Iíníssíma sala»

oupas- a ç·a ·os .e�n Nova.lorque: "Não te�ho inten-. 5a feira --'- 12,55 hs. - Araran, de .jantat, em perfeito 'estadoçao particular de polemíca com
'.. ninguem a respeito do trabalho do guá e Pürto Alegre. de conservão, por preço mo-

F II' M'·
escritório que dirijo" O delegado 6a. feira - 11,35 hs. ;- Curiti, dico. Ver e tratar á rua Sete>'

e ros aqulnas
brasileiro aludia às·.a�,!sações.'for- ba - São Paulo e Hio de Janeíro., de Setembro. _:_ Edifício Cruz.-
muladas pela Assocíação Nacional

..
'

-"'" do Café, 'seguhdo as quais o Escrí- 6a feira - 13,05 11s, - Lages e e Souza, apartamento, 101 ..
.

.
. tório Panamericano estava errado Porto Alegre. - - - - -

de coslur�as 'em seu trabalho de propaganda do Sabado -=- 10,10 hs. � Joinví, lIalta. f.Uelcladetl ,eI.....el•••
.

café nos Estados Unidos.
.

le - São Paulo e Rio de Janeiro. te filltialt.r
. Sábado - 12,55 hs. - Araran, r alo ..,a.c.. ,•••••1....'

.

I

.

guá e Porto Alegre,
.

' ale 'ara .... "PIIIPOLBO.

LOJ"a .
RENNfR ..��. �:" ,.J�' ,��:n�I,�,�3. 05 hs. - L""';.;;;;:ioar;::: •• CUD�'

� 1ft' ,4(JV(,Úuu.r�" - -- - - - - -

Rua Tenente' Sílveíra, 29 �'
.� .' i ����i.a.����l!�,. �2. ��. ��1�1��. ��. ���o �

FI
'

. � SEDANTOL .��
A

.

�. críanópclls
.

�\ resolve seu problema jft,.
"

tença-O�� mensal; i1J&' .

Mais de 456.000 garrafas de sangue � :Ê�0:§I;: \. ,���������a:��i�lt��:;
LONDl!ES, 15 (B.N.S.) - Os gue para os hospitais na Inglater � O�}. Ozorio. Ver e tratar com ,0

.' -doadores de sangue bateram, um ra e Pàis de Gales, O aument� xm "\�TT 1/ sr, Manoel Fiuza Lima, na
r no�o recorde. de ap6s�guerra. na verificado foi d e72.000 >doações : ,It) � 1

.

I F�rma Fiúz,a Lima Irmãos. &Gra_Bretanha dur:ante 1949, con. .' ",o�""",()""()",,o"""(J__ Cla. Ltda. a Rua ConselheIro
tribuindo com mai& d·e 456.000 em relação a 1947. H,ouve 133.000' 4 pe'rd.a da' estab811·,- I

Mafra, 35. Florianópolis.
garrafas de, sangue· para o Servi_ doadores para 98.000 em 1948 e ,'. '.

&0 Nacional de Transfusão de San_ 72.000 em 1947.. ' 'dãde em cargo .

DR. FRAN�ig" CAMAlU
. Cre'd,·to Mulu'o Pr·ed,·al fed:eral �scritórlo: ���O*:��eSChim1à'

.
- Rio, 15 (V. A.) o presidente 21 (sobrado) (Alto da casa U( \

A
. da República, apreciando um pro- ParaIS'o")Visamos aos nossos pres.tam,isias que em virtude de es.

, ' cesso do DASP, .decidiu que os ser- Resldenda: Rua Alvaro de Crutal' parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basell- vidores da União, amparados no
dos nos resultadDs da extração da referida loteria não eSllão artigo 23 do Ato dais Disposições valho. 36
sendo realizéjdos. Transitorias' da Constitlüção, não

Entretanto, logo que voíte a mesma loteria a funcionar
estão slteitos"à perda da estabili-

, dade nos seguintes casos': a) trans-realizaremos cada semana TIm sorteio até que os mes'mos fi· ferência de funç'ão a pedido ou ex-
quem em dia. "\ ofício; b) de transformalção de fun-

ção; c) de melhorHI. de- salário; d)
de admissão em outra função de

.

extrwnumerário ou JiJJ.ensalista.

Dos matriculados, no decorrer
'd·e 1947, cêrca de duzentos e cín,
quenta mil aprenderam a ler e a

escrever. Naquele ano, que assina;
lou' o iniciá da Campanha de AI..

J. MOREIRA cê ClA.
CONCESSIONARIOS

{1
14"

;�
-----------------------

E.crit6rlo • R.lid,no:a
Rua Tilad.nt.. 41.

FONE •• 1468

Sala de Jantar'

.
.

.' !

ASTHMAN1
MODERNO TRDUMENTO :

,,o' ,;'. ; DD nSMD�'
.

""
.....TOSSES REBELDES,

.

:�f '.. � BRONQUITES : ':

'DSMDTlCDS E CRONICDS j

CASA
. Vende'se uma .confortavel cast'
residencial, situada em ponto ii....

bano ce.ntral, com 4 quartos, S8"'�
de visitas, sala de jantar, éopa. "'"
zinha, além de màis um pequellflJ

quarto para, emlM'egada e ampJaD
initalações sanitarias com canaH
zação de agua quente e fria. - Ih'"

formações na Gerência desta ,folhlh' <

.

...... _-
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"Uãili�n � van�\:S;�fe�� �::��:O�n��;dOS
'ANIVERSARlOS '

,
" por José de Oliveira, LavorSrta. Eoançelina de Souza

Faz anos, llO.je, a distil1ta se�l�lO� As determinações mais aconse., Los por negligência, ou por igno
, .'Tinha Evangelina-, de Souza, ·dIleta..:-ihallas no' sentido de aumentar o rãncía em alguns casos, deixando

'I'Jilha do sr. Fruncisco de Paula e
I
rendimento economíco da criação de. aplicar sábias indicações. 'O

,;"souza:'. .,' '. ' I de animais domésticos, deveriam cuidado científico que as organí-
A gvacrosa anrversartanta, os

sempre ocupar o escopo príncipal zações �odernas vem aplicando
"cumprimcntos .de ::0 Estado". do criador. Tal como as organiza' nas respectivas .atívídades é o tu., ...:.�__,;_:_-,;-,�------.-:_---.:�---- + -

ções ele emprego de capital eleva, dícío mais se�uro de êxit�� por, '

'.NeniniJ ,Sav(l� Apóstolo elo, a empresa criar, animais em esta .razão o criador ao ,C,OÍlsuJt�r n "e' .

.

n '1- , Ã' r" l'
:

'OCompleta, hoje', o seu 10° aniver- 'gl'unde escala requer do f'azendeí, . o veterinário para pr�star_ assís; .A.� '. .,.' :-" '.....
•

", a"
'

�.1iári� o interessante 'e vivaz garoto 1'0 estreita divisão eeonômíea, tênçia à fazenda, estará fonrentàn-
Ij..'Bavas Apóstolo, Pascoal, f'ilho do" afim de que suas soluçôes .§ejam [J�: os Iucros e 'Os meios mai-� se ROXY

'I
,Etiaua.nosso amigo ,sr., Apóslolo Paschoal I simples e seguras.'

'

guros para obter o maior rendi, As -7%; ,'No Programa:.e da. sra. Anastácia Spyrides APós-ri, No. trato do rebanho, séja qual fo� 'mento econômico do seu negócio, Sessão das Moças L _ O Esporte em Marcha"tolo. o animal, 'o abandono, 'dos mesmos x x x
.

_ -Um filme dedicádo á mocída, Nacional.
. Seus. amiguinhos .aflliil'ão_ a .re-

,
'à própria sorte, sém a devida assts- Õ autor dêste arti�o e�lá em vi�, de, e muíto especialmente, aos co'

.,
2) _ Afetro Jornal _ Atualida;cSld�J�Cla d� seus �aJs para home,

i téncía; deixa o criador sempre sita a ',Santa Catarina mtegrando rac,,-� femininos! ,des.-na.gea�lo. :O!�ll)llrtIlhan�o. da. ale�, sujeito a9S
'

maiores prejuízos, ca,
ii .caravana de estudantes da Es I _ Umã"l'iiSlõri'ã que faz. lembrar Preços:., __

{g1'IR do dístlnto casal Iormu'amos- i bendo -a êste, no entanto defen'del' cola Nacional de. Vet'ednál'ia, ·da
o melhor tempo de; nossa ,vid3t Cr$ '6,20 � 3,20:lhes os: nossos melhoresrvotos de' os seus interêsses pelos processos Universidade Rural do Rio de- <la
O CAMPEÃo'·, DA ,REGATA "Imp, H anos":..ifelicidades.

I mais decisívos, >' ': neiro Pela oportunidade 'que te,
co-m . , _ .. ,., •......•..

.

- + - .' Pelo registro 'das doenças, que ín, mos, em que se nos oferece tão
Phil REGAN

. Elys.ê KN<)X. : UfPERIO'_,As 7,1,11 heras,Sra. Oiara d� Costa, OI'I�(fa .

cídem mais_,fréquent-emente na re; gentiJmenté,.nas colunas, do \'.;G
i\legria... ""'. (Estreito) , ".Comemora, boje, o seu amversa;: gíão considerada, compete ao .pro- cestado", matutino que' dispensa R

...,.,. Sessões das Moças,.60 natalici., a exma, soo. d. iliara! prietãrto est.abelecer as bases para elogios devido ao seu conceito, te, ��:����:. '. .

' l' �
'Spencer Tracy,-da Costa Ortdga, digna consorte do! combatê.Jas, quer segundo o vete- mos mais uma oportunidade de. Encantamento! :

'

'� "Lana Turner. nosso prezado conlerraneo Osní rinário parücular que for consuí- agradecer [oda a estima de quo No Programa em
:Ortíga,' destacado esportista e ve, � tado, quer segundo a orientação fomos alvo, nesta terra tão amá

i} _ O Esporte na Téla _. Nac, ETER.NO CONFLITO
: ceado� v;elo PSD.

.

' I Jornecída pela In.s.petoria de. Defesa vel. Agradecemos mais uma vez, 2), _ Caçadores Destemidos _

.

�o Prcigrama: '

, A dlstmta. dama. que, ?o,:, seus .Sanitária Animal do respectivo lu,:
em nomc',Jia carav.ana, ao Dr Ader' Des,enho COIO,rido. ":". . I '1). 7' o Esporte el� Marcha,:,.nobres predIClados e bOD.l,ssuno �O-I gar em que ,estiver instalada a fa� bal Ramos da Silva, dignd gove,r' ,Preços:" N'QClOnal.

. _

.

""ração, .desfru�a de seletas r�laçoes. z,enda. FeJizmente,_tioje em dia, po_ nador do Esta.,1 ,e Dr., Al'tamil' Bras e srtas: , Cr$ 1,20; '2) _ MeTto Jornal _ Atualid�'":<i� ,amlzade� .nos �ossos meIos so°
I dem ser êhcontrados muitos pro. Gonçalves Azevedo· dinâmicd Estudant,es: . . . . . . . . . . .

. '2,00 des. .' ';:� "',,, '::
;;;' , �"'.J- «!-IaIs:_ ver..se,.a, hOJe,.pelo decurs? I duLos de absolut;I cónfiança, forne-. inspetor chefe da Inspetoria d,s Cavalheiros ... , . . . . . . . 3,20 prê'Ços:

.', ",'
,

de, tao grata efeménde, cumprI'
t cidos por laiboratórios eriteriosos Defesa' Sanitária Animal e as de. "LIVRE" _ Crianças maiores de Sras e srtas: .........•.•Cr$ 1,OQ,m,��tada e húlD'enagea�a pelos fa'

, lanto oficial como particulares. 'n��is autoridades que �os p:-opor. 5 anos poderão entI'ar na sessão Estudantes .......•... � 2,00
· unha.res e- pessoas amI8l�s. � A vigilância constante à malha_ ClOnaram nlom�ntos tao felIzes. de ,5' horas. Cavilllheir,QS '

•. _,....... 3,20� essas homenagens nos nos as_ da, permite ao proprietário elimi_ 'Queremos. ?el'ltar patente o nos'
" .......................•.. •• "lm1).,14 anos".': SaCiamos, prazel'osamente.

I
nar os animais de, sub�rendiIUento. 50 reconheCImento pelo mur�.Q' que ODEON _ As 7% iioras , ..•.... , ..•.••.•

,

- + -

. .

: ,:, Assim, G criador que ,explora a re_ aprendemo� l1?S l.aboratónos da CARNAVAL NO FOGO Domingo _..:._ RITZ _ ROXY
,

Sr. Gustavo Zlmmer re:produ"ão elimina'r' .
" ,Defesa Samtárla AnImal com '() Dr. "'-"coin John WAYNE'N T l'

,

h
.

. y a os ammallJ .

I Ad' L
' a a I,cla_se, oJe o nosso estl

t estéreis, (){Jorrendo para t.al fim a AHaml,r Gonça ves Uve o auxI. Úsearito Gai} RUSSEL"mado conterraneo sr. Gustavo nwessidâde 'd,e pes.q' " B". fiado pelo valoroso Dr. lrapuan Grande Othelo em• o,' •

d f '

. :., .'
t 1sar a ruce

,

VERuELH ...-L<lm�ler, ca.tegonza o unCl{}UarlO lose, doença -muito disseminada e Camp-eJo Bessa. Anselmo Duarte O RASTO DA BRUXA . 'M' .aoi' ,-dia fU'lUa C�r}.os Ho,epcke S. A. -I dn. a"a� () abortI',a' p' .

I t• •
• •

<>
'

...
' '

',rIDCIpa men e' ComercIO e' Indllstl'la. As muItas para 'a,s vacas Out I' , .
, .

.
" -

' . ros exemp os
, . _

' cxp_ressn as mamfe�taçoes. que lhe
I existem aplicáveis para, cada cas'O'farao os numerosos. 'a J.!1l_gOS, nó.s; porém não nos propomos a trata�nos assodamos" enVIando lhe cor_! los aqui.

I
- ,dial abraço.

'

I A d�' s oenças devem ser combati_
D A /.-+P-d' das segundo :.s UeL'l:'minill:õcs, - t'e llla e erll!etras 't'f'''',

E '. clen 1 l'Cas, sem ü que o�, "csuif a_m 9 melo do carmho dlos de sua dos serão eno-anadore' C1,,'' '" 'I' d II . I "',. e, en "o',amI la e e ve las amlz1ades, vê I

seI' 'orielltado' o tratO ,
'

I'· .'
", ,

, ," am�n"o. sempre".passar, 10J'e, maIs um amversárlO
que possI'vel p I t' à" t'' •

'

,
' ,e o ve erlll I'D 'J(','l':fiatahclO a ,exma. sra. d. ' Avelina nico 'q'le'c h

'
,

P d
' . , on ece as ind;'c<l.çt}es' e -ern�lras, VIUva· do noso sau· mais ,precisas para cada caso. I'e_· ,doso conterrfa'lliBo Nicolau . Peder.. '

" ,sultando na maior vantagem ec6'
nômica para0. fazendeiro.
Outro beneficio da assistência ao

rebanho, advem de isolar o ani,
mal doente afim de Pl'CSCt'var os

demais, concorrendo, assim, para
salvaguardar o património do pro.
prietário, muitas das- vezes postll
em jôgo pelo arrazamento tot::d
dos animais, como soe acontecer
com a .pes[.e suina. J!:st.e m'!l qm
at�'ca 'ps pO!'c�s "é ptlàtic.amerrtv
incurável e o ' animal infectauo
termina pela morte em pouco,
dias, ,entretanto o animal vacinado
contra a ,peste suina fica imuniza
do no mínimo duran,te seis mese,s,
com tod'a a 'garànu,à, constituinda
êste processo de combater àque'la
,doença pela vacinação prev,entiva,
lIma' das maiores vitórias do,s ve

ierinários brasileiros, graças ao:.

quais estão salvos os rebanhos dfl'

suinos de Santa Catar"l1! �'Para�
ná.

Portanto, podendo lançar mão dlil
métodos seguros, resultados

,
de

pesquisas comprovadas, o criador
,!;omente se ,e,xporá ,aos imprevis"

Rua Arcipreste _ Paiva - Edf. Ipase -"Terreo
- •••••• '_o •• o ••

':J1eiras.
,A venerando senhorá quê conha

'Com crescido numero de netos e

:bisnetos; teJos�á, hoje, 'em' volta de
si, alegres por vê'la feliz. Por esse
motivo nós a cumprimentamos rBS.

_ peitosamettt'e.
-+

;FAZEi\f ANOS HOJE
, O menino Zulmar, filho do casal

tArllndo e Augusta M. Trilha;
- a sra. MariHa Flores Lino.

'professora normalista e esposa 'd,o
-SI'. Dorival Lino, telegrafista.;
- Iam, filho do sr. Ja'ime Caro

'reirão, funcionário do 'Ifelegrafo
';Nacoinal;

_

- 'o sr. João Maria.no d'a Silva,
'?f'unciGnário �pos'entado.

'nCASÁ'
.

M'isc'àLÃNEÃ'
.

·cii.tr'
'�uidor. do. RAdiai.... Ri�C, ,

ir:-tor, V6lvula. erOilcol
Rue Con,elheiro', M"t ...

'. .

·c

.;Se ricos quereis ficar
'De modo tacil' elegl1J
':Fazei boje uma inscriçãil

'\...._ Credito Mutuo 'Predh

, ;:ra
. .",-r7

.. :f",..,,�"�I.�.Y���� :;;t;::�w
,

' Panelas de Pre�são ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Ele'rolandia

,
"

AOea

P.HMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos $IJC -fRUTI

(AIXI> POSTAL 1008
ClJRr.-:B� - P,IH/4NiJ.·

Extrato de Frvt�s Vitamina ç
I Hidratos de Carbono etc.

.
'

Cr$ ·t.750�OO,·
o quanto custa uma enceradeíra

"A R N�, O
ELEtT·ROLANDIA

TINIAS PARA IMP,RESS10
COTTOMAR

,

Rua Arcipreste Paíva t- Edificfo Ipase - 'I'erreo
,

I

c
•

1
.RlTZ

, As 5, e 7%

.
' �

Serviço Especializado
-

AIPLO ESTOQUB DI PEÇAS,OINDINIS
CODsêrjos em ,geral

FIGUERAS & HOMS, Ll'DA-"
Distribuidores ,ex,elosivos" )leste:'Estado

dos afamado's véiculns

JEEPDAWILLYS-OVERLAND
-'

Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: 'Padre Roma, '53

FLORI1NOPOLIS
\

LIRA TENIS CLUBE
Comunicação

De ordem do sr. presidente, levo ap conhecimento dos
consócios em geral que, a Diretoria;' tomando em consideração
protestos recebidos,· por deliberação tomada em sessão d� 26
de maio último, a fim de preservar seus direitos, comUnICOU

oficialmente à Federação Atlética Catarinense, que dessa da·
ta em diante, os associados do Lira Tênis Clube teriam livre

ingresso em tôdas as competições esportivas realiza4.as por
'essa entidade na sua praça desportiva.

Florianópolis, 12 de julho de 1950.
nélio Milton-Pereira� secretário-geraL

1 -
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4 Q ESTAD-,,-Terça-feira. 18 de Julho . de 1950

A visita da Embaixada da Esc·ola de :Yeterinária

Unidades:
13° ·H. I. _ Em Ponta Grossa
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-/SO. H. O. 105' _ em Lapa
2°. Btl. Ferv. _ em Rio Negro

D - Épocas:
1 _ De

.

apresentação - os candidatos poderãe se apresentar al11
o dia 29 de Julho (no horário normal de expediente).

2 _ De incorporação _ os candidatos aceitos serão Incorporades
em Setembro do corrente ano.

E - Vantagens proporcionadas ao conscrito da classe de 1932 .q••
3e apresentar voluntàriame,nte: ,�

1 _ prestará o sérviço miUtar juntamente, com os convocados ".

En'ergl·c·a resposla do «Pravda).· _((O.s pr,-_. classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele que
pertencendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio da

meiros a· usar a' bomba atômica rerão. condenados 1951� - prestará o'serviço militar, conforme sua aptidão individual, em
/' Curitiba (a maioria) e em Rio Negro, sem, portanto, correr o- risco der

çomo' crimino�os
.

d,e ·guerra.» ser mand.ado.servir em Unidades muito afastadas;_
.

- 3 _ prestará o serviço militar no desempenho da sua própria aptf..,MOSCOU, 15 (V.A.) - O "Pra_ noticiou que prisioneiros americ�_ advertencia aos comunist.as corea_ dão civil, tendo, assim, forçosamente, 'suas qualidades aperfeiçoada�vada", j'ornal -oficial do Partido nos chegaram a Piongiang. nos com a bomba atómica e com a ao decorrer do tempo de prestação do serviçO militar.Comunistá, ,condeon.ou energicamen� "N!O G..'\STAMOS BILHõ]:S POR convoéação ,d1il guarda naci'onal F - Apenas o transporte, com destino às Unidades, para os viJllÍR
.te a sugestão de congressistas ame. MERA CURIOSIDADE" 'serviu como índice da crescente tários ma,ndados incorporar, correrá à conta do Estado.
Il'icanos para o ;em'prego da bOpllba \VASHINGTON, 15 (V.A.) _-'As seriedade com que os legislado_ ·G - Em vista dj:! ser reduzido o número de vagas a preencneratômica na Coréia, dizendo que is. propostas feitas no Gongresso nO res' estão tratando· a situacão in_ avisa":'se aos candidatos, que terão priori.dade para incorporação alif!lel�to c-onstitui uma "desafi,o para .to_ sentido de que seja dirigida uma ternacion.al. que mais cedo se apresentarem.
da a humanidade", Curitiba, em 24 de Junho de 1950.

DA TI LOGR'A FIA

E-OITA-··,�
Atenção conscrims da classe de 3�

A - É, nesta data, aberto o voluntariado PARA OS CONSCRITOS.
NASCIDOS NO ANO DE 1932, afim de preencher claros existentes na;

2a• turma, de incorporação. dêste ano, nas seguintes Unidades:
COMPANHIA DO QUAHTEL GENEHAL (incluindo Quartel Gene.;

ral Regional e Pelotão de Policia do Q. G. R.), sediada em Curitiba;
5a• COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÃO, sediada em Curitiba:
2° BATALHÃO FEHROVIÁHIO, sediado em Rio Negro.
B - Condiçêes a que deve satisfazer o candidato a voluntário:
1 _ ter nascido no ano de 1932; .

2 ._ possuir certificado de alistamento militar fornecido por órgãBl
.alistador do Exército;

3' _ não estar matriculado nos cursos: clássico, cientifico OU equi_
valente (índusteíal ou comercial técnico);

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

escrita' por pessoa idônea, OU certificado de aptidão profissional, que

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

No último domingo, atravéz de de farmácia), corr ieiro.capoteiro, carpinteiro, éarpinteiro de carrocezia

I
suculento churrasco, o dr. Altamir cozinheiro, condutor técnico, mestre de linha (chefe de turma de topo;

I Azevedo (cO,IOCOll�pS em ·ctm'i.acto 'grafia), datilógrafo (arquivista.. almoxarife, contador, estenógrafo na
'com as mais altas autor-idades do escrevente) , encarregado de combustiveis ou de lubrificantes (empre

I meio agro.pecuário e- social desta gados �m postos de lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro (de
capital. Ao" churrasco comparece, medicina, cirurgia ou veterinário), eletricista (instalador), estufarJor
ram o sr. dr; Leoberto Leal, secre, ferreiro (simples, torneira, caldereiro ou serralheiro), balconista de ea

tário "da ViuCã.o oe Obras Públicas, .sas de .artígos de.iauto, lanterneiro, lustrador, maquinista de locomotí;
sr. Lauro Fortes Busbarnante, Che, vas, mecânico (de auto, de máquinas em geral, torneiro, eletricista, ele,
fe do Fomento da Produção Ani; tricista de auto, de equipamento pesado, de equipamento de construção
mal do Estado; dr. Irapuan, dr. de máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de, bateria), me;
Lassen, ofdcâal veterinârão, altas torista, motociclista, marcineiro, operador, mecânico, pintor (capoteiro
patentes da Polícia Militar, gentis de auto ou de casa), pedreiro, rádio operador, rádío.telegrafísta, repa
senhorinhas e outras pessoas. rador de instrumentos de auto (ou relógios), soldador (a oxigênio, bnm_

, '.,
beiro, tlétrico ou lanterneiro), sapãteiro_cJrrieiro, serralheiro, típógral\fagrüficamente ,mp1tssionados fo, vulcanizador. -'. .

_

com a acolhida que lhes dispen, Terá também sua apresentação aceita, o candidato que tenha con; _

saram, nesta capital, tanto as' auto, cluido ou que estiver matriculado no curso. ginasial e, bem assim, o quer-idades como o povo, os universi, possuir compleixão FORTE, estatura superior a 1,75 e boa apresentaçãetários cariocas nos externaram, -

C._. Locais de apresentação:
vivamente comovidos, seu profun; 1 _ Em Curitiba: - no Quartel-da 5a• Cia. L-. )1nt., à praça RlIi
do reconhecimento às amáveis defe, Barbosa;

.

•.rências recebidas, principalmente 2· _ Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, nas seguinte.
ao sr. Governador do Estiado, ao sr.

Inspetor da Divisâ'o Sanitária A_'
nirnal, à sociedade catarinense e

às diretorias dos Clubes locais.
O ilustre chefe da embaixada,

sr. dr. ( Paulo Dacorso F.ilho, em

palestra -com o diret-or dêste [or;
.nal, manifestou a gratidão dos es,
tudantes às atenções de que foram
alvos e que sempre haverão de
relembrar com prazer e saudades.
Finalizando êste registo, os oum,

primentamos de novo, augl-;-ran..
do�lhes francos êxito � feli�ida_
des na carreira ,que abraçaram.

Excursão às cidades de Brusque e Blumenau. Manifestam-se os jovens estudantes .agra-
decidos ao sr. Governador do Estado, dr. Aderbal Ramos da Silva

.

-'

A 'embaixada de universitários
da Escola Nacional de Veter-ináría
do Rio de Janeiro que ora nos visi;
ta continua estagiando na Inspe,
teria Regional da Divisão de De,
f'esa 'Sanitária Animal, em São

José, onde tan Lo ó Inspetor como
•

tOS f'uncíonájãos daquela reparti,
cão os têm cumulad., de gentilezas.
Obedecendo . a um programa cui,

dadJ'samente recomendado pelos

Sl'S. dr. Aderbal Ramos da Silva, Por genlileza do sr. Governador

digno Governador do Estado, e dr. do. Estado, 'os estudantes foram
Altamir Gonçalves de Azevedo, os à cidade de Brusque em ónibus es,

universitários fizeram uma séríe pecial onde se demoraram em visi
\

'
\

de proveitosas visitas, desde sábs; ta as Fábricas e Fecularias Carlos

do, como sejam : à Fazenda Esta, Renaux S.A. Ofereceu.lhes o Prefei.,
dual na Trindade, ao Matadouro I to de Brusque, sr. P8�110 .Bi,anchini
Municipal,' à Usina de Beneficia, um almoço. naquela cidade; .

mento de Leite, à Fazenda .da Res_1 De' Brusque, excursionararn. a

sacada e à Granja São Jorge, na
I

Blumenau, chamando-lhes at=n.
ilha. I' ção na próspera cidade do Vale do

Itajaí, '0 centro de produção de ca,

1'1
valos puro sangue, Instalado na Fa_

; zenda 'l.'rê's Eigueiras, de proprie,
dade do SI'. Adolfo Schmalz.

_ 13°. B. C .. - em Joinvile
_ 14°. B. C. _ em Florianópolis
- 23°. H. 1. - em Blumenau
- na. B.A.C. _:_ em S. Franc. do Sul
- 2°. BU. Rodv. - em Lajes

- 5°. B. Eng. � em Pôrto União.

Heitor Antônio de Mendonça
Coronel Chefe do E. T.

V A LV U L A S·

.biS',.
MAIOR ESI·OQUE,

Atlântida Rádio tal. Lda.
Trajano, 31

IMOV,EIS
I

V,_S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis!:
Os cloclunentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?
Si .existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo_
biliário A.L.Alves, rua: Deodoro 35, que está habilitado a regulariza�IQs
criteriosamente.

)-------�-_.
Rádios Atlântida

o sucesso doa técnica electrônica "-- Atlântida - SU:Rer construção para durar mais At!�nHda - �om ratural -Alta sensibilidade
Grande alcanc,e Otima �eletividade VENDAS Á VISTA E 'A LONGO PRAZO

Rád ios Electro\;, 02 TransmIssores Am plífícad ores

Cata rinense L imitada

Rua

Comemorou-se, ontem, o apare
cimento do prímeíre livro

esperanto
RIO, 15 (V.A,) �. Ç9,m�mora_se por grande número de pessoas em

boje nos circulos.\_!;_speranListas de todo o mundo, Uma petição enca,
todo o mundo o ãparecimento do minhada a Organização das Nações
primeiro livro em esperanto, ta, Unidas pela' Universala Esperanto
i I) êste

-

ocorrido em 14 de julho Associo, solicitando fosse o espe,
de 1.S87, em' Varsóvia, quando o ranto adotado como língua auxi,

poliglota polonês Lázaro Luiz Za, liar internacional por todos os

menhof pÔs em circulação a gra; países, contava com mais de 29

mátíca do idioma que crlára, ba, milhões. de
_

assinatura! Essa peti,
seado TIOS radicais mais' comuns .ção, ao que se espera, será tomada
ás diversas Iinguas vivas. Vindo e,m consideração pela ONU em uma

a luz há P'OtlCo mais de 60 anos de suas próximas reuniões, saben,
o esperanto B a mais Jovem. das dG.,se que um:a cámissão especial
línguas vivas, sendo hoje falado está e'stulando o assunto.

em

"Esta é mais uma prova visivel
de que' o imperialismo americano,
que herdou d·e Hitlér a teoria da

guerra total, preLende continuar as

monstruosas atrocidades oometídas
pélbs fascitas.

Os primeiros a usar a
.

bomba
atômica serão condenados por to_

00 o mund,o como ·criminosos de

..erra".
Enquanto isto, a agência Tass

. Correspon�':1d I

. Comerciai ,-

Confere
Dlplom.

. DIREQAol
Amélia M Pluozzl

METOOOI
Modarno • Eficiente

I
CURT'AS

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue NotuTnt;J)

r
---------

Ru� Trajano, n.[31
•

Telefone n. 1459

E
Atlântida

,

a
Diretor tecnico WALTER LANGE .Jr.

\
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o ESTADO-Terça-Ieira, 18 de Juiho de 1950 5

BLliME_:'1AU, 15 (11) - o 11eY_
-rno. Frei Errem, idealizador' e' or ,

·",ganÚadlOr d\o Congresso Mariano
Regional a realizarrse amanhã nes,

-ta cídade, acaba de receber de S.
'S. o, Papa Pio XII, o seguinte tele_
,grama:

"L.T.E. Frei Ef'rem :

Convento S.AnLônio - Blume,
mau S. C. D., 132. E. X. T. Braail -.
-cru» deI Vaticano N. R. 46_2530_
H 10 - Augusto Pontifice formu,
Jando melhores votos exito Con,
.gresso Congregações Marianas to,
·,·do :cor�ão concede

, promotores
!partipant-es benção apcstolica. Mon,
-,linjni Substituto".

Lake Sucess, 15 (V. A.) - O Se
cretário ·Geral das Nacões Unidas,
Trygve Lie, apelou, urgentemente,
para cinquenta' e dois países filia.
dos à ONU para fornecerem tropas
para a guerra na Coréia.
Lie declarou aos jornalistas, em

uma entrevista coletiva, que a uni ,
fi-cação do comando das fôrças com ,

batentes é uma necessidade para a

assistência adicional.
O Secretário negouvse a respon

der, quando um dos jornalistas in.
dagnu da possibilidade do empregn
da bomba atomica contra as forças
comunistas na Coréia, dizendo que
não emitiria sua opinião "em vir.
tude da intensa propaganda uníla ,

t.eral que o assunto vinha merecen.

do". .
\

As Nações Unidas são formadas
atualmente por cinquenta e nove

países•• Os que não receberam te
legramas de Trygve Lie foram. os
Estados lJ�idos -'- [â empenhados
na luta - o bloco .sovtétieo, e a

Iugoeslavia que se,opuséram à de
cisão tomada 'pelo e'imseUiô' de Se-

José Lerro
.
, EXPORTAÇÃO -- IMPORTAÇÃO -- COMPENSAÇÕES

TEM NEGOCIOS PARA:

Importação de:-Máterias primas para Industrias; Ferro, Aço, Metais,
A rame. farpado, Breu, Soda, Chapas, Trilhós, Produtos
para Lavoura, Tratores, Superfosfato, etc.

Rua São Bento, 389-3°. ander>: Salaa �8. 39 e 30

TELEFONES: 3-7067 e 3-7920

Tele�ra/i'co: «JOSLEBRlh _::. São Paulo-Brasil

Expo'rtação de:-COUTOS bovinos e suinos de todas ds qualidades, Caroâ,
Castanha' do Pará, Cêra de Carnauba, Cacau, Óleos ve

getais, madeiras compensadas e serradas.

End.

"";

--------0·--------

Rio, 15 (V. AJ, - Despacho pro
cedente de Lake Sucess informa
"que' dois' latinos americanos, Vitor
Rafael dos Santos, do Brasil c a

, senhorita .Maria Teresa Andonegni,
-do México, figuram entre os .dez
vencedores do Concurso Interna-

· -cíonal de Estudos sobre as atívida-
· des 'das Nações Unidas, Os vencedo.,

· r'es desse concurso receberão corno
, prêmio uma. viagem de ida e volta
-entre os .seus países de origem

'

e
: Lake Sucess é a ajuda de custo de
.dez

'

doIares por dia durante sua

permanencia, de 30 dias naquela
, .cidade. : " ... ' '�"',,:. !

/'
-0---

'Rio, 15 (O. E.) - O ministro in
· ferino da Justiça opinou pelo' defe
- .rímento dos seguintes pedidos 'de

· naturalização :

Fabian Hamorriik, de São Paulo;
"Heda Maier, de São Paulo; Ursula
.Sant'Ana, do Distrito Federal; Ri
-cardo Castanheira Nunes, do Dístri,

) -to Federal; Hans Herzberg, de São
··'Paulp; Zaki Hedal, do Espírito San.
·

to; Vifem Feith, de São Paulo; Ger,
, trud Leípziger, do Distrito Federal, 'fhessaloll, Ontario, 15 (V. A.)

>C Geogr Leipziger, do Distrito Fe- 'A policia local foi mobilizada para.

,'iteraI....
.
.. prender um misterioso individuo,

Os r�spec_�iyos prüces_sos foram I que muitas testemunhar gualifi.cam"submetIdos a consider-ação do .sr, de "homem-urso", porque caminha
"presidente da República. -

"
de quatro patas e se alimenta de

,
.

.' '.' pedaços de carne crua, tirados de
Rio, 15 (V. A.) -'- Chega hoje dos animais, vivos. .', ; ,

.Estados Unidos o jovem violinista' Acredita-se que esse fenomeno,
Herman Marcos Sémeles. depois de que foge para as matas assim que
"2 anos de estudos no' "Julliard se sente observado, habita uma ca-
.School Musie de Nova York. Realí- verna, - �
zou vários concêrtos para o "Rota
ry Club" em várias cidades. For
mou-se na Escola- Nacional de Mú
-sica e .participon da Orquestra da
.Juventudde Premiado, mais. tarde
com �u�a. bôlsa de estudos para Um

.. ano, 'fRl. a mesma prolongada pelo
,
seu .mét-ito,

WASHINGTON, 15 (V.A.) - "O
.

DepattamentQ de Defesa prov,àvel_
'mente pedfrá ·�o ;�Congresso, na

l)róxima: seinanà, ,0. crédito suple_
,n1entar de 11m 'bilíão .de dólares.
,para â. gLl�rra r;a Cór,éii", " :amll1�"

- <liou aos �repre,�enfanies da in'lpnin�
sa o senadór democrata Elmer
Thomas, presidente da sub.comis_
'são milHar da Comissão qe Cré.

. -ditos:

SALVADOR,; 15 (V.A.) - Com
- "U presença de aütoridades, profe"
... sôres ,e farmacêúticos dêste e de
outros Estados, realizar.se-á, hoje
;a solenidade 'de instalação do IV

"'Congresso Nacional de Farmácia,
-em cerimônia no salão nobre da
Faculdade de Medicina da Bahià.

gurança,

1110, 15 (V ..
A. ;- O exame do

codigo de Vencimentos e vanla,
gens dos militares demorará a

ser discutido pela comissão de fL
nança e plenário da .Camara em

virtude da Imprensa Nacional não

ler publicado o parecer de Ama.
ral Peixoto que abrange mais de' .:

um volume de trezentas paginas,
que está sendo impresso, ,O relator
reuniu todas as leis e decretos de

emendas fonDando um código de
tudo o que se : refere ao direito
das fôrças 'armadas; corpo de bom,
boíros e policia militar.

'(seita -de Aprendizes Marinheiros
.. .

' .. -

.

Inscrição de CIVIS candidatos à matricula
.

Acha�-se_ ,�értas, �Bscola' de ;Aprendizes Marinheiros dês:e
Estado, . de 10 de julho a 10 de agôsto de :t 9.50, as inscrições dos civis
candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes "Mar-ínheíros, nasci.
dos" entre :to. de março de 1'932 a 29 de agôsto de 1934'.

O exame para os .candidatos Inscritos será no dia 15 de' agôsto
iH'óximo as 7,30 horas, na Escola, de Aprendizes Marinheiros de. San..

ta Catarina, em Barreiros.

'rodas as informações que se fizerem necessárias 'Poderão ser

obtidas na aludida Escola, no 50 Distrito Naval, na Capitania dos

l)úrto\, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais,
('C todo o Estado. ii c

Rio, 15 (V. A.) - Com a presença
do .presidente da República, do mi
nistro da Viação, 'do governador do
Estado do IUo e de outras altas au

toridades civis e militares, foi inau
gurado às 9 horas de hoje, o trecho
da rodovia Presidente Dutra, que
ligará "O Rio á São Paulo, /compre
endido entre Parada de Lucas e

Viúva Graça, mima extensãO' de 46
quilômetros.

o Emplastro 5 A B IÁ
age de três maneiras: 1)

'desenvolve calor; atrain-
..o;

do o sangue para o ponto

dolorido; '2) relaxa mús

culos contraídos, elimí

nando dores; 3) protege
contra resfriamentos pe
rigosos,

Aplique JA um

. o- . -I! f' ••

CASAS .,HBBQOII
POS8Ue V. 8. casu ou terreJIAIe JUt
Vender?'

.'

NÀo encontra comprador'
-

Entregue ao' Eecr1tórto llDoIIlUIISI
... L. Alves .

Rua DeodoI'O II.

VESTlR·SE COM (ONFOITI E ELEGÁHelA 1
, PROCURE'

'Alfaiataria'
e

Mello
r QUER

Buenos Aires, 15 (U. P.) - O Mi
nistério das Finanças informou que
o Banco Central ,outorgará de ago.
rá ein dÍÍmté -,tQdas as ''iacilidades
possíveis para a importação de fru
tas do Brasil. Essa .medida será de
tal alcanc'é' que' futuramente não
haverá mais limitação alguma para
'0 interoâmbio de tais produtos en
,tre ambos os paises•

--0-

Macapá, 15 (V. A.) - Foram em

barcadas para o Rio de Janeiro 100
toneíadas de manganêS de alto teôr
minério destinado aos altos fornos

.

do .do Amarapi.
Trata-se da' primeira remessa de

minério destinada ·aos altos fornos
nacionais,

Rua Felipp'c S< bmidt '48 -

__ .. u

Preocupados os

deles/as
'ingleses. com as

do país,
LONDRES, 15

.

(V.A.) - A írn, Egito. Não se compreende a venda;

prensa conservadora .esá exigindo desses' magníficos aparelhos para
defesas mais fortes e o jornal' o exterior- quando eles poderíam
"Daily Mail" afirmou que 'se, no estar sendo usados em nosso pró..
presente mom'ento,· a Inglaterra pr io naís ,

não dispõe de maior numero de Chegou o' tempo em que 'deve..
aviões a jacto isto se deve à ex, mos manter as -nossas 'armas esen..

portação desses 'aparelhos pana a ciais dentro das próprias fronted..
Argentina e outros paises estran, raso Até a irrupção da guerra na

geiros .

I
Coréia ias. exportações eram a nos...

, "Enviiamjos, �'em iav�es Ia ja,to :sa maior preocupação: �as, á.gora,
para a ArgentIna e alguns para o

.

a defesa deve ter a prlOfldade .

-.... .' <

Sangue·é a�'''ida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM LIr.OR

REUMATISMO! SIFILIS!

T01Ué o pOPlllar d�Pl1rativo composto de
lfei"mofenil e �plantas medicinãis de alto
i..alor depurativo. Aprovado pelo. D. N. S.
�. eorno medicação auxiliar nlil tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da rnesJUa

origem.

o

I
1

.{
I

,
,

_._.__ _ •..._._ __._--_ .._-

Noiles de Nave
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noile�

ue 5, 6 e 7 de 'a,gÕ'sto, seus festivais de hen�fício, _contando com o apoio
c dos corações generosos de nossa gente.

' '

Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, ornamentaçãü e

Huminação profusa.
O lóc::tl escolhido será a Praça Pereira e -Oliveira., 'lado da .Assem·

bléia, sendo qué a Socieda'de espera que todos os conterrâne03 auxi
liem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vida} Ra,lTIos n,

19; ou Av. Hercilio Luz ,no 53.

Fabrlca�t. e cB.trlbuldore. daI af,amadal coa'; �f.·fecgõ.. DISTINTA-. RIVE'l'� POllalU. um mtan�

,d. lortlmento d. Cfa.lmlr-c:nt r.laado.,' 'riu �
banI II barato.; algOdõu,1mol'lnl 8 a..,lamsntol' .

pClia alfaiate.. qUI�, reo.be cUretamente dl'Xlt IMh[!1!C:Hl�: A Casa <eM. CAPITAL- 'analna Im ··atolfilglio d.08 Snrl: C@m.fCllã.t•• elo Inbl'lo. no .�ntldo d.:lhe fa.unm ·'3m.
':

IfllisitQ cl!'í.ttlím d. "'<!lltUt'1fOm rUUiUII Qompl't\i!l1 M.A"!"RãZ llim FlcrAan6poUla ii .FILIAIS em BIClmanau:� Laje!'. �
\

�i!3il·Iõi·M .._"'.......,...."'r, IIIIiI...·iml!FI!:lAfh'k&*?lili!lillm ••!41!111!1!.__1I!!W__!!!l!l!!!rm!!!FilIIII_il!ii!BIIIIIli*51*am_IfiIIIlMil!lJa:"""__<I!liIIl!ll!ilMlmiIII.1!&L I!II'riI*.Dl!iilIIIlJiiJ&!II1!!I__II!I!!!%_a-.MIII!i'!l!llillllllua.lIIi1iiil1iiEiii1illllllEiIIIIIiIl!l'IIIIIl IlImrm!__IiIIIllII!iIIIIllIf.IMIIIll!:n_mJt"'llIIIIIIIl!!I!IIdit$lfhJ.l2j��
I

G
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 'Q ESTAD-Terça-feira, 18 de Julho de 1950

;0 Plelo ·Ioeriel,�' a Jand&i·ra da ,Paz-! L8cometlv81-eletrl· '18'8111 eomllaretJtl'- ,O·tJresügi8',ilos
criação li. Instalação do Cómité BrlsHeiro C�N!�r�7�vB!.�si! "Me. I! J1J9o H' B. C. solicl, C�!:'�5�V�Ai � E' 00'"

/ tropolitan Wickers Eletrical' Co." ta o comparecimento, com urgen- possível, quç em breve, lOS carecas,

Em 1914, ao deflagrar da primeira Grande Guerra; o pro·, acaba de- receber 'nova encomenda ela, a Secretaria daquela Unidade venham a sei' a grande atraçãe.

fessor Nicolás Róerich apresentou. ao czar da Rússia o plano de estradas de ferro brasileiras, dos cidadãos da classe de 1932 que dos balnearios .e das praias, sobre;

do Pacto Roerich e a Bandeira da Paz. Era o mesmo que, em .para a entrega de dez locomotivas desejam ser voluntários, afim de pujando as banhistas, os modelos e'

elétricas de 1.079 cavalos, que se. tratarem de assuntos de' seus ínte, os maiôs, e ia: praia de Morecambe.

1904, apresentara à Sociedade de Arquitetos daquele país 'o' •

'
-

d'
. rão postas em serviço na estrada resses". lerá sido a pioneira o movimen..

.

Mas, somente em 15 de abril de 1935, na Casa Branca e de Curitiba a Paranaguá. Acham_se retidos nos Correios e to nesse sentido

com a presença do presidente Franklim Roosevelt, tornou-se o Brasil já encomendou à re, Telégrafos, telegramas para: Foi ali'" que um simples policial

a idéia vítoríosa e passou ao domínio do mundo. Naquele dia, f�rida firma 14 outras locomoti, Alvina Silva, Afonso Almeida, Dr. ganhou o titulo de "Carequissimoia
,

os representantes dos vinte e um paises americanos firmaram vas do mesmo gênero. Miguel Boabaid Gil, Deputado Ro, ou seja o mais careca de todos os

O Pacto. Foi O sr. Osvaldo Aranha quem o firmou em nome do -As encomendas totais de mate, gério Vieira, Meser Caixa Postal frequentadores do recanto, balnes,

govêrno brasileiro.
.

\

,

rial elétrico, atualmente em exe; 41, Maria Silva, Braulína Rosa do' rio.
'

cução pelo 'Wickers por conta do Nascimento. Elfinda Hunisch, Cle- Até aqui, os calvos têm sido

Instituido pelo professor Nícolás Roerich � artista ramo- Brasil, atingem o valor de .720.000 mente Schappo, Dr. Valença, Higi; tratados em geral com desrespeí,
50 pelas suas telas, filósofo_ e apóstolo social, uníversalmente Iíbras esterlinas. 0-0, João Pio, Petrolina Drigibi, Ar. to e iR calvície tem sido consíde;

conhecido - destína-se {) Pacto à proteção dos tesouros do en-]
.

.' ,lindo Faria, Chica. Caixa Postal 3, rada.com., algo que deve ser oeul,

genho humano. "As instituições artísticas, relígíosas e cíentí- Ilannoradas as BO- Capitão Jamary Nunes, Madalena o pelas perucas e pelos chapéus...

ficas, bem como os lugares de significação cultural, são consí-f ._'
......

d·: d'- I
Haviaras, Lidia·Ferreira, Wicklir a não se!' para fins comicos nos

derados invioláveis e respeitados por, todas asnações, quér em '-I,..S' e.80 -BC 8S Míssik, Maria Amorim, Célio Co. teatros de variedades e para !OS'

I' Q trím, Provedor Hospital Bom Je- "clowns" de círco ,

tempo de paz como em tempo de guerra".
.

"d- III patrolato sus, Beatriz Salnovich. ./
Depois da iniciativa

.

de Mm·e...

Logo outros paises se apressaram a oferecer sua adesão à-·.�. ',_ .
cambe, virá naturalmente uma es;

nob 'dê'
.

C ítês .�
. ltfA�AUS, 17 (V.1\.) - Com Q

I d I d d
.

d .�. na'
re 1 la e, assim, omi e representações do Pacto foram v '.'

d to íd d ." " .,. a' ela o a peCIO e eampecnajo nacio lo

'rui I tat .

Fra
.,...;. ..

. presença ,e au rr a es CIViS, rol... com a organízação de varias eU..
ClI OS na, ng a erra, na nça, na Itallr,na;. saíça, em Por-, Iítares ,é. eclesiásticas. foram inau .. C It I d Ptugal, na Argentina e na India. .r;�rada8

.

as novas depedêncías do .- aI a' OI 8r- mínatorías, 'até .chegar.se a .eoroar-

_
.' " em publico, o Campeão dos Care...

Agora, sob ,escolha e orientação .do Comité Central, de Patronato "Santa 'Peresinha", OD. tos "'8 Itljal cas do país.
New-Y{)rk -� como tem ocorrido emrelação a outros países de �uncionlm� �n. jar�im d� .in

.

• .

A esse respeito, a Inglaterra es,

_ loi criado e já se encontra instalado o Comité Brasileiro.
Iancía. A cerrmoma fOI. presidídg I1'AJA!, 17 (R.) - Através de tá muito atrasada em velacão lf

Para presídí I' f'
.

lhid ·t·
/.. pelo governador Fl'a·nClSCO Areal portaria do Miftistro da Marinha, outros países como o Japão, p'or:

1 I· a, 'OI esco o o escrt or e Jornalista Eduar' ts-; t to f·t
.

bóli b d t f'eríd
do Tourính O dA' t

..'. eou o, que cor U ,a na tum ica aca a e ser rans err o para o
exemplo que 1!e,.ve ld1b'anfie anes

o_ Uf'Ul o;. r. nos? Berna - ,do Centro Canoca - fOl Il' pr(}nunoiou ligeiro discurso m�, de Janeil'o o �apit�o de Cor. uma prospera ASSOCÍayão. dos Ca.
-cielto secretá.no. Os demaIS membros do Comité são: dr. Bre· Logo a seguir, O bis-po diocesano�' veta Alfred� M-?rals Fllho, Dele..

recas, e os Estados Unidos, onde;
no Pessõa, do "Jornal do Cómél'cio"; o dr. Cincinato Ferreira .1. Alberto Gaudêncio, benzeu q �ado.da CapItama. dos .Po:tos des., tambem existe uma Associação Na.
-ChaveS, do Ministério da Justiça; as professoras d. Elita Du' edificio.'

.

ta' CIdade. Para substItUl.lo fOI donaI semelhante.
.

-que, Estrada Meyer e Nair Durão Barbosa, do serviço' de Peso
- d�signado o. capitão.tenente Or. I .

Quando houver o Campeão NII,..,

quisas .Educacionais da Secretaria de �ducação e Cultura da CbelalB a 18111S· lando Eerrelra da Costa. cional dos CaI'Ccas, já não se tolâ: -

Prefe�ra do Distrito. Federal 2t- 'fadloa da 1r11Ju. 0-,. PI-leITO .. DO III
r�rão'piadas sobre a calvicie, poíli

.

� l'
"

.
".

. .'

-

estará enfão firmadQ que a care..
.

,.48, a Cruz Vermelha :em,'relação ao homem, o Pacto ROO:
.

P Id· MAIS FACIL PREVENm ca tem sua beleza, e sua utilidade.
rich e a Bandeira. da Paz destiIlar\Se à proteção do patrimônio (C Iql 811) Evitar a tuberculOS'e é mais fáN Budapest já deu o exemplo, atirO"!
CUltural da humanidade. Instituições educativas, museus, MANAUS, 17 (V. A.) - Viajan_ cil do que curá'la. O individuo de.. veitando' as' carecas de alguns dfr

m� ��ent�fi�"..eentros art·ístico.s"deverão ..._ em tempo d� do na lancha "Lobo d'Ahnada" ve·.ter alimentação sa_dia, levar vi. seus habitantes par� anuncios co...

.
' guerra - ser considerados como território neutro. Para isso. da frota da SIP, chegaràm a esul da ao ar livre, dOMlir oito horas mercJais' o que a.bre um nova se_

bastarão ostentar a Bandeira da Paz: três esferas rubras ra' rapital 21 indios da tribo "Pa. por dia ,e repemsar suficientemen' tal' de empregós uteis. Adequada..

deadas �r um círculo da mesma. CÔl' sôbre fundo branco.
,]uidais", os quais, a exemplo do te. Por outro fiado, cumpre.lhe fu. mente desenvolvidla, essa ideia �-

Eis que oco·rr-eu -no ano passado, ma� gir ão exoosso' de tra;]}alho, exer· derá dar aos calvos o direito que,

'leir
,ém resumo, O que é o Pacto Roerich. O Comité Bra' nifestaram espontaneamnte o cicios e prazeres. que. enfraqueça eles dev1!m ter ao respeito e admi_.

$1
_

O - instalado provisóriamente na rua Figueiredo Maga� des1ejo de visitar a capital, no que as I"esistencias do org.anismo. racão dos piloso.s. ,.

lhães, n. 27, Apto. 604, Copacabana _ Rio _ receberá com foram atendidos Do,r funcionários :......... ...•.•.. Quando tal se dlír, as carecas.

especial agrado as adesões que lhe forem enviadas. do serviço de prot-eção aos indios. C.ml.... Gra.at.... Pit.... mesmo' sem perucas e· sem eba;.

r Aos 'Selvicolas que' chegaram Meia. dat aa.elhorai peIOI t... I
péus, terão conquistado seu luga�

_":'""-:-..... �_;.... :\_.·_:'''..:.·��,.JJ::::?f:,�::.,;!.�.'; compl-efamente despidos, está seu Gora' pteçol 16 ... CASAdllII ao sol ...

do dispensada calorosa assisOOn. CELANBA - �uoC. Matr.
eia pela inspetoria local do SPI, .00000 •• o ••• 0 •• ' •• ' -

até o s,ell regresso às malocas. do FRAQUEZAS EM GEIAL
Alto Rio Demeni. VINHO ClEOSOTADO

"SILVEI-IA"

Associação dos Bscoteiros de Floriauópolis .�

·L·O····R··4''T'O" ",''I'L"U"o
A U

.-

d E t· d
.,: ,

DR.�.
mao os sco eiras o BraSIl, oFgao maxinio dirigente

do Escotismo Brasileiro, acaba de realizar a unificação do mo- Doenças qO aparêlho respiratÓrio
Vimento Escoteiro no Brasil.

. A Associação dos Escoteiros de Florianópolis, que vêm co'

<>rdenando o movimento nesta Capital, realizará com a cola"
boração da Federação de Escoteiros de Santa Catarina e o Co

missariad_? Regional pos Escoteiros do Mar de'santa Catarina,
uma sessao especial afim de tratar dos assuntos relativos à
>centralização, da direção do movimento no Estado com. a or

gani�ação da Região de Santa Catarina da'União dbs Escotei'
ros do Brasil.

Cirurgia. do Torax
Formado pela Faculdade Ndcio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
bssistente de Cirurgia do Prof.

._
Ugo Pinheiro Guimarães. (Río).

�

Para essa reumao que será realizada no próximo dia 19, Cons.: Felipe Schmidt, �8
as 20,30 horas, no Salão Paróquial .da Catect.r.al, estão convida·

I
Consultas, diariámente, Rua João Pinto n. 9 � Caixa J?ostal, 220 - FLORIANÓPOLIS

dos todos os membros da diretoria, os chefes Escoteiros, bem .

das 15 às 18 hora�. _ I ...'. .

como todos os 'associados da A E F'
-

1 Res .. Rua Durv!11 Melqmad.es, Dlstrlbmdores. CiH'lo� H'nllcl!it! S,. A. C 1�n, Ind.
. . . 28 --- Chácara do Espanha , Caixa Posta:1 ns. 1 e 2. - Florianópolls.

"

·Clube
.

de Ciuma do CaM
.

São convidados tÓdos os 'antigos sócios do CLU
BE DE CINEMA DE FLORIANÓPOLIS, bem c��o
as demais pessôas interessadas, para uma reunião,
no próximo sábado, dia 22 do corrente às 14 horas-, ,

no Cine Odeon, afim de se tratar da reorganização
do referido Clube de Cinema.

.'
,

.

Na ocasião.será exibido o filme de SAM WOOD,
"NOSSA CIDADE" (Our Town), produção da Uni:
�-'Artists, cont:ratado pelo Clube de Cinema de
Florianópolis por intennédio do Clube de Cinema de
Pôrto Alegre.

�

':'

Servit'á de ingreSso à referida reunião cartões

con"?tes, os quais poderão ser procurados com a srta.
'

Egle Malheiros e com os senhores: Archibaldo Ca
bral Neves, Elio Ballstaedt, J. M. Gomes de Mattos'
J9ào Carl� T. Neves, S�llin Miguel e Walmor car�
doso da Silva.

.

nRID-AP. ItIUMA-T1SMO E
PJ.,ACM BlFlLI'l'ICU

EUxlr de NpaDelra
flheilaaoao Qu.u141' a. u.,ta...t

ela .Iillla 1o . Eaito recusará
'0 auxilio

�

CAIRO, 1.7 (V. A.) - O Egito
. d'eve recusar 10 auxilio, norte.ame.

!
ricano decorrente do "ponto qua'

f

tro" do plano de T,ruman, eis a

conclusão a que chegou a Comis.
Sião g-overI\amental encarl1e-gada
de e;x:aminar a possibilidade. de
êxito de r,eeeber o aux:ilio previs.
to sob aquele titulo.

....... oo
0

..

_____________-------------1

,
..•.'� � ..... -��.:1"....-.- .. .,...-:>!��,.,:-

. �

C·fIIIS pIRI aGua
"l...

. .

de ciment'o-amianto

B R·I S I LI TAumenta o llumerD
�

delobcos
RIO, 17 CV. A.) O diretor

do Servioo Naci,(}nal de doenças
mentais, sr. Adauto Bot'elho, de.
clarou que o numero de loucos.
está aumentando muito devido às

condIções dQ mund.o.

De 100'a 1000 litros, pCl.f.O
,

, água fria o .. quente'

LEVES "�,
�.. '. ';�'::'/;,

INOX10ÀVEfS
-'.-

.H IG Ih" (AS

DURABILIDADE ILIMITADA'

TUBERCULOSE
� .

/
k

-

4Dentes: Comertio· e Transpo..jes�
C. Ra,mos SIA
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c
O' ESTADO--Terça-feira, 18 de Julho de tJ5J _'

\
7

Dr. Guerreiro da Fonseca Dr. A. Santaela
Espeeialista (Parmado pela Faculdade 1'(a""o-'

.'dleo _ Ef.etivo. do! Hospital". Dal de Medicina da Univers1d1lde.
.. do Brastl).

Car.idade M6d1co I)Qr concurso da .ssist6n·
OUVIDOS � NARIZ e GAR. ela • Psicopatas do Distrito

GAN' . FederalTA h.lnterno de Hospital !'slquJI.·
Tratamento e Operações trtct.> e ManiCômio Judtctl.rto

Residência: Felipe' Schmidt. " da Oapital Federal
Telefone: 1.560 h·lnterno da Santa Oasa de 10·

Hrlcórdia do Rio de Janeiro
Consultas: Pela manhã no HOSDital OLtNIOA laDrOA - DOUQAS
A tarde: Rua Visconde de Ouro . NERVOSAS -

Pr, OonsultlSr1o: ·,J:d1tlcto iJnéltaeto n. 2. .ato _. Sala i.
Hor'ário: �as 14 'S 17 horas. 8esld&ncla:

, Avenida Rio Branco, 144
'D,.Milton Simone Pelei,. T�O!!: UI II hora

Clinj.ca Cirurgica Oonsultório :._ 1.1(,�.
8eaidIDcIa - 1.108:

lIolestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL Dr. Meirio Wendhlusen'
• s'· d P f

. � ..6dica de adidtoe • ui...oa ervlçOS os ro essores 8ene· OoIIRltório - Rua Joio PInto. l'
*elo MontenegrO e Piragibe No- Te!ef. li. 169

.

(S- PI) I
<:Guidta daa 4 a.. 6 __

r

llUelra au au O •.rd'acia: "eU" 8e1la1il7 ...
Conaultas: Das U ás 17 hor.u

- T.... 11.

RIUI Fernando Machado. 10 ---:-O--P--'--F-'-"----_ ....

. r. eu o onte-s

,Dr� M. S. Cavalcanti c.a...116rlo�i: ev��. !fi.
""._. li i Telefoue: 1.405........ca RC .UI T&lllellte de .mutu I:anltU � 10 A. 12 • ...- 14 ..Itua Saldallha lIarlDlIo, "11' I' .._ .... -

.. �_�_Id_nft_. � "2

'r-
·

__-��.�2_��-�d���:r���:-=��U�����:I�U._"__ML_' �-�-�-�-;-;_;-;.�--;-;-��.�.;-�-----;:;.;;�;;;;;;;;�;;;;;;��.;;;;-;-_�.;'.��;a����� ��

RA>OIOTERÂPIA
\

RAIOS X
.
DR. ANTôNIO MODESTO .'-

Alude, diàriamenle, 80 HOIPital .e CuIda••

,
.",,,.;_.,� .

,,-.

-- - ----------------.-----..-----.-.-.-------------------..-.......-.-,......�:a"'... iiJl':W...,_.....•'!"......... W .!;

\

Dr. Lins' Neves ·Dr.·Pofydoro ,E� s. T"h;iBgo
�'Ol' d. Maternidàde e mé.Ueo til!' Médico e ,arteU.

. Hospital de Caridade •• Boapital de Caridade IH I"lo-
�aINICA DE SENHORAS - el·· . riaDópolil; Auistente d.

RURGlA PARTOS Maternidade
',;PJ.qnÓlticO, controle-te tratamento ';)f)UÇ1U dos órgãos Internos, _"
.-peclallzado da gravídês. Dictur· clalmente do coração e vallOI
�9I da adoleséêncía e da menopaa- )Cl>encú da tiroide e demúI &lu.
,a Pertubações menstruals, i 'lfl�, dulas internas
'iJI!4ções e tumores do aparelho gemo 1tntca e cirurgia de senhoru _

.1JaJ feminino. Partce
:1{)perações do utero, ovirioa, trom- I'lSIQTERAPIA _ ELECTROCAR.
,.... apendice, Mrnias, varise., etc, OIOGRAFIA - METABOLIS'MO
��trurgi. pUstica do perineo (eu- .

,> 'BASAL
:aru) dJRARIO DE CONSULTAS: _
;tSSISTENCIA AO PARTO E DPR- Dlà.riamente das 15 às 19 ho-

'RAÇOES OBSTETRICAS ru.·
�nÇu glandulares, tíroide, od·
;ri0l. hípopíse, etc.)
:JJbturbios nervosos - Esterilidade
,,_ Regimes.
�.,ouultório R. Joio Pinto, _7 - lliL ATe�da Tromppwakt n
.i.4fl· Fone manual 71.-

R�.I.d. -R 7 de Setembr..o - ..E�it..• -.-..,....._��� _

� e Sousa � Tel. 84fl:
.

?D�. Rold�o
.

C:on.onr�'
CIRURGIA GJtRAI; -' ALTA CI·
IIURGA'" - 1i[OL:tSTIAS n•. 8..

. NHORAS
.

- . PARTOS
.

J'onudo
.

11m Faculdade d. ......
11M .. Pidftnlidade. de SIo �aid••
onde 'foi as.istente pór driol Uloe do'
8erTiço Cirúrgico do Prof. AlI�•.

Cerrllli X... ·

.

C1r1U1(1a do estômago • ...Iu elreuIa··
.... iute.tino•. del1ll4:lo , lf'OMO. tini

de. rinl. próstata, belÓp, at.ro, -

."'riÓII e trompa.. Varicocela, llIdre
ceie, ....rl_ e henIM.

f'.M!."ltu, Pu ! la 5 hora.. I na
J'eli,. Scl!!!!idt. 31 (alto. da eu.

.

ParallO). Telef. 1.591
...idéucia: Rua EsteTetI JIUdIIr. 170;

T�f. li. 764

'CONSULTóRIO :

RUI Vitor Meireles n." t. '

" Fone manual ,1.702
."r;>-s· RESIDltNCI4: �'_-+;;'-'''.

Dr. Newton d'Avila
-l:IrtIrcia geral - Doenças{ de Seslt..

NI -. Proctologia
FJ etrieidade Médiea

' .. ._ -
'

€:ouliltório: Rua Vitor Meirele. n.

• - Telefoné 1.307
,.

Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 lar·
te das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. n.

• - Telefone 1.422.

RUA VOUJN ,'ÁRIOS DA PÁTRiA N.O 68 • I.· ANDAR

/ CA'XA POSTAL. 58<1· :rEL!;FONE 66411 • TELEGRAMAS: .PR01'ECTORA> FERiDAS, REU�ATISMO E

Ag'encia Ger�1 p.ar� Stu. Catarina . I EnÍI,CAdeSINf:gõeiraRua F811pe Schmld'� 22-Sob:· M.dioacão au:I:iUftl' Da tJoqtameDt
Caixa Pos1al. 69- - Te' "P10tectora" - FLORIANOPOLIS da .Ifllil .

-_ --�,,-

" \

"'"---.,....._ ...,..-..��-

DRA.· WLADYSLAWA WOLOWS:KA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI \

Médicos

Cirurgia-Clinica Geral-Partes
.)

SerY1Co eompjeto e especíalísado das DOENÇAS DE
SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico. e tra
tamento.
COLPOSCOPIA -·HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME·

TABOLISMO BASAL

I.

c. Radíoterapia" 'por ondas eurtas-Eletroco.gula�O:"
Raios Ultra Violeta e .Infra Vermelho.

Consultõrto : .Bua TfajanQ. -no 1., 10 andar ..... Edificio
do Montepio. , ,

\-

Horârio: Das,,9 ás J2 horas - Dr. Mus�.
-Das 15 ás is' boras - Dra, Mussi.

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

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9:500 kílometros, com..

pletamente equipado, por .. OI

Cr$ 90.000,00. .

Tratar com Deíambert, prln"':
cipio da reta dos Barreiros.

Agora, SIm!

Fundada em' 1878 - Séde: BAHIA
1N00NDIOS E TRANSPOR'1'ES

.

Cifra. do Balaaço dé't'44
CAPITAL E RESERVAS '·0 o Crt,
Responsabtldades ;. Crt

Re.ceita ......•.
......•.-e, ••• '. • • • • • • Crt

Ativo Crt
Cte
CJ1

80.900. fiOfl,So
1.978.401.755.97

_"7.053,245.�o
142.176.603,80
9U89.81fJ,So

71.73f1.4OU0I,20

.'.

Sinistros pagos' DOI últirnós 10 aDt()8 .•.•
_

Reaponsabtlídadea ....
,
.•. '" � , ••••••.••

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire- �e Ca"alho, ·Dr. Fran�l.eo _

de . Si,
Anisio Ma8l!lGrra. Dr. Joaq'Ílim

-

Barreto de Ala'Jo e J08" Abréa.
..................--'•..,.---..-.-.--'-.-.--.-,...'_.,,-••-----_.,...--.-...,_-_-_-_.,........-_-_-,.-.-. - .........-....... di

,� _._---... _--_.....
_.-:

SEDE SOCIAL.� _

POlfllíO ALEGRE'

-. ' .. '.

/' ), � 'L "...;.:_ :

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarfría,
� , DORIVAL S. LlNO :

- Edüício IPASE _ 2;�andar

I
.'

Caixa Postal 260
t Ó. ;Florianópolis _- S. C�tari.�a

'VENOE-SE
"

Dois iocomõveís," 150 cavalos. alta '.
baixa. ·Marca �WOLFF". Alemã. ano' fa.

'brtcaçãe 1920. com bomba, condensador,
vapor super-aquecido. Estado' de nOTO.

Idem dois geradores,' alternado 23"
volts. 50 cíelos, marca "!)IMENS", 230.
volts próprio corrente longa dístâneíe,
em perfeito estado. Qualquer InfOl'maçlo
TJ:avessa 24 de Maio 18. - ltaJal - San-

I
.

ti Ca�arJ.Jia.
.'

J

.[

T:ran.portell. regUlares cC.fêJ.to de

S·IÓ:\FI1ÀN'êIS�ÕO. DÔ. SUL para .NOVA 10RI .
"

Infol'·magá.1 C.,7mo• Agente... '.
Florian6polil - Carlos HoépckeS/1-\. -:- 0[- Teletone.1.212 ( EaJ. t�leg.
SãQ Francilco do 'Sul-'Carlo3-Hoepcke S/�, -CI - Telelo!l: § 'VI')) � � MAO K

,.
-

, c "

,
, o' Sábio" '

.
.

"

(
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Voluntários do Brasil
a Coréia'

para
Prossegue em, Iodo �,Oeste Caterínense CP

campa!iha\pessedista:< ..
COntinuação 'da la. pagína

.

onde pernoitou, com destino a Con, La Catarina e do Brasil; em nome

-córdía' sondo acompanhada até o das 'classes produtoras desta zona

distrito de' Jaborá pelos prestígio- saudou '0· sr. Nerêu Ramos o indus;

sos políttcos Oscar da Nova, de, -trial Atilio Fontana, Presidente da Deus não estaremos nós". A assis�,

putad., Nunes- Varella, Orestes Bo; Camara Municipal daqui; o aca- tencia, unisona, baleu prolougadaa.

nato ·e engenheiro .Ernaní Santa demico de direito' Julio Cesar Ne, 'palmas às palavras finais do emi. ,

Rila. -A chegada do distrito de Joa- ves,' em nome da mocidade, con, uente catartnense, Terminada a,

cordeuse enalteceu--"à individuali.; ohuirasoada a comitiva realizou!

dade do Vice Presidente, seguiram' visitas oficiais. Realizou.se às 2fr.

se .eorn a palavra os' srs.· bsmal'
Borges e Artur Voss. êste ultimo,
colono proclamou os bene-ficios

que sempre dispensaram à gente Sociais em homenagem ao Vice

da lavoura, os govêrnos dos srs. Presidente com v presença de ele•.
saudou os excursionistas o sr, Leo- Ner êu Ramos e Aderbal Ramos da mentes- de destaque da sociedade
poldo Caçuli que enalteceu o grau. Silva. POl' Marcelino Riamos sau, local, politicas, e povo e escolares.,
de catarinense Nerêu Ramos. -Agru; dou o sr. Nerêu Ramos o Prefeito A 'sessão foi aberta pelo presidente
decendo as palavras do arador

Modest., de Grande que, de impro- rio Ce�ih'fl;-tfr. Manoel Carmona Gal__
que interpretava a vontade do po. viso, fez uma entusiasüca analise lego que concedeu a palavra à se

vo da localidade o sr. Nerêu Ra, da carreira politica do Vice' Presi; nhorinha Judith Santos <rue saudou.
mos fez eloquente ,,discurso demo' dente. Ocupou, em seguida," a tr í- o sr. Nerêu Hamos, oferecendoJ!Jc·.

eh eh-"I II d
-

t-
'rad'amonte aplaudido pela, assis- buna o sr. Armando Simone P.et:,eC em nome" da mulher concordense..

ur I vo a a a ver Ir que se tencia. Defronte do clube local, ra Ip,ará agradecer as referencias uma Iinda corbeílle de flores, en__

,
onde estavam concentradas cerca

.' .

ii

f.
feitas a sua administração no se; tregue ao preclaro conterraneo pe.;

Iltensi icou O RerlUo de nova Ulter- !i��::'�:����:�;�!!:,::,: o :n�':i:tp�:aç::, C�:�l�;;�::�:,v:,: ;:', ���1:, ��:�:ec!�:�: ;,;:
,

R
III} a átenção do governo do Esta' lego. Em seguida o sr, Manoel Car-

. +'-;

ra
.

CORl DS' USSOS
Nerêu Ra1l1O'S Ddo Deeke, prosse.. do em virtude das necessidades do mona Gallego proferiu um díscur., ..
guindo, a comítíva viagem para

I
seu povo bom e laborioso. O �;all_ 80 de saudação ·ao sr, Xer êu Raruos..

PLYMOU1.1H, Inglaterra, i 7 (V. quantidade consideravel de, bom, Concórdia. dida Udo Deeke com a palavra. entregando.Jhe \l bítulo de sacio,·

!A.) - Winston Churchill disse bas atômicas. , agradeceu as homenagens recehrdas !'rôilOrario do Centro de Estudos

que o conflito da Coréia íntensifí, Ao fazer um apêlo às democra, CHEGADA A CONCóRDIA. 3.500; afir-mando que o seu zoverno olha' Jurídicos e Sociais de Concórdia .•

cou de uma terceira guerra mun, cias para defender sua causa sem
PESSOAS ACLAMAM O VICE_PRE- Il'á 'com atencão os ;rablemas da Após a palavra fluente I do Presi

dial e 'reiterou seu apêlo no sentido vacilações, Chu:rchill ddsse que SlDEN�E E SUA COM1'l'IVA. rica zona <1; municipio de Con dente da Sessão, agradeceu, como.,

d-e ser feito um "esfôrço supremo"
,. trabalhar com debilidade e te, GRA��E CHURRASCADA. SE�SÃ�' córdia. dentre eles o da assis(enci�

�ara fechar a bre?ha' 'entre a

Rus_lll1o,r, �sign�fi?a .a rUiu,a. Realízá.Io
I
SOLE:\ E �;O FORO"

S.
OB I� rs». ;1, lavoura, educação e transportes

sra e o mundo ocidental antes que com Inteligência e vigor pode ser
SAS PALMAS DA M.ULTIDAO, A� dos produtos. Finalmente sob vi·

a União Soviética consiga' uma a salvla'oão".
. FIRMOU O SR. lVEREU RAMOS:

vas dos manifestantes o sr. Nerêu
• .". "ONDE ESTIVEREM OS QUE NE· Ramos preferiu maus 'um dos seus

Embailada dos Universitários da Escola N. ����" DEUS NÃO ESTABElJ10S
brilha,n�es discursos, agrade�endo,

de Veter-luár·18-Uo· ·Ivers·,t�rl·a Rural
de IIllClO, 'as homenagem trIbuta_

a
das e si e a seus compan.heiros. S.

Na divisa do municipio de Joaça_ Exi:L disse de sua atuação no Se'
ba com Concórdia, na localidad'e nado e na Vice Pr.e,sidência da Re_
denominada PlanalLo, a comitiva publica, sempre p.ensando na gran'
foi reoepcionada po,r prestigiosOS' rteza da nossa terra e da nossa Pá.
elem.entos da industria, comércio
e 8'ociedade concordens'es, estando
presentes o Pr.efeito Fioravante
Massolini, o Juiz de Direito da •

COffiirurca dr. Manoel _carmon,a' Ga� Vitimada uma senhora no aCidente de·�
lego, o deputado Joao Estivallet .... • • _ _

Pil;es, .0 in.d�l.s�rial Atíli? Fontana um ODlbus' da !toba Ita]81-Blumenau
Cf �tarCl-soAF':lJO, secr,ctárlO .da Pre�

. Quebrou-se a barra -da direçã-o na localidade de Espinheir()
eI ura. pos o's cumpnmentos, ...

.

a caravana pessedisl:a se'dirig,iu á -'ITAJAí. 17 ('R.) -:- Hegistou_se w, Sêlll ca.polar, ficando preS'()1"
sede de Concórdia chegançla á,s 11 [1'0 dia 14 do corrente trágico aci_ o,as árvore·s 'existen&es- no local. A

horas, onde' a aguárdavam cerca dente com um ônibus da empresa passageira Ant,onia Zimmermann, ..

de 3500 pessoas e escolar·es, con_ lo_cal \V'erner e Moreira, que faz
cenl.rados na Praça da Bandeira, a linha díaria Itajaí_Blumenau.
indo' o sr.' Nerêu Ramos e oomp'U-

Dl'. Paulo
nheiros a pé a Pr,efeit.ura. Munici_
pal sob1vibránte paimas da assis'
tência. Da sacada do prédio da
Prefeitul'oa saudou o Vice Presi�

PORTQ ALEGRE, 17 (V. A.) - Anuncia-Sé que
grande .número de voluntários brasileiros estão' se

apresentando ao consulado dos Estados Unidos nês

ta Capital afim de se alistarem para combater os
comunistas na Coréa. Entre os voluntários, 'figuram
advogados, médicos, operários, ex-combatentes das

forças aéreas brasileiras e outros.
borá foi recehída festivamente pe_
Ia população local e Intendenle An,
tão Oarmos \F'lores, Presidente da

Díretóri., 'Valdemar Empinotti,
sendo servida, e�l1 seguida, fina
mesa de doces. Nessa oportunidade

FLORIANO POllS.- 18 de ,Julho de 1950

üs univ'ersitári,os da ESCOLA Patenteando, também, á Impren'
NACIONAL DE VETERINARIA sen_

,

s'a e Ràdí'Ü locais, o seu muibo obri.
tem_se na obrigação de vir Ia pu_

.

gado, despe<'l·em_se os moços ·estu'
blico para mani�estar seu mais, dantes, levando consigo a alegria
profundo e sincero agradecimento' e o prazer fortuitos de ter,em co_

pela acolhida amiga e espbntanea nheCidos tão amaveis brasileiros ,e

de 'que foram alvo nesta terra hos- a grata lembrança dos dias aqui
pitaleira. vividos.

'.
Ao deixarem a aprazivel FLORI. �

ANOPOLIS, le·vam, os academioos Ao partir,-õs IRltmos d'e VeterL
a dadiva dos conhecimentos aqui naria iiransmitem aios Catarinen'
adquirid,os, a par dia gratidão e da ses o seu abrago de irmão, pondo_
ceI'te�a de pode�em contar c10m s'e ao roteiro dispor de todos, na'

verdadeiros e inesqueciveis amC razão do passiveI, na ESCOLA NA_
gos. CIONAL DE VETERINARIA da
A Sociedade Catarinep,se que, UNIVERSIDADE RURAL, sediada

• com seu trato fidalgo "ê- aristocrá_ na Rodovia Rio.São P,aul6, Km'47
tico, muito os honrou, fazem seu' no RioAe Janeiro.
til' seu 'preito de reconhecimento e

I'
Chefe da Embaixada

seus 'protestos de estima. 'Dacorso Filho.

.' dente, o sr. Narciso Feijó, ' me're

\ cendo ·s'eu improviso prolongadas
palniãs. Depois do coquetel que lhe
foi õf'erecido 11'a Prefeitura a Co_
mitiva· visitou a Igreja. Matriz pa'
ra, em seguida, rumar p'\l-ra. a Pra.
ça da Bandeir.a, onde, no galpão,
se realizou uma grande 'churras'
cada com a participação de vários
r,epresentantes dos sub_distritos,
delegações pessedistas e 'ainda do

Prefeito de Marcelino Ramos, esco'

lares, povo· e numeros'Os colonos
vindo,s do interior do municipio

Como'DI-sta' expulso
Ria-.:.-{le Janeiro, 17 ,(USIS) ..,- O para ·a·s h'omenagens ao Vice Pre_

Dr. Jacob' Viner, do Departâmento s,idente. Após o churrasco, usou

'do partido'
de Instituição Economicas '6 S(f_ da palavra, o deputado João Esti-

.

.

dais' da Prioeton Dnive;rsity. vem v-allet Pires <!1l0 saudou, em n.ome
DOERNIGHEIM, Alemanha, 17 de chegar a esta capi.tal, ónde, sob' do povp, os srs. N,erêu Ramos 'e'

(D. P.) - O pr-efeito comunista os auspicios do, Departamento dê' Udo. Dee,ke; a 'seguir o prefeito
desta cidade, sr. Alwin La.pp, foi Estado dos Estados Undos, em ca" Fioravante Massolini apresentando
expulso do partido, 'Sob a Musa. operação com a Unive'rsidadeh �do �uÍ1l relato do govêrno. do $,,{, Nerêu '

!ião geral de 'corrupção p,ela mo� Brasil, lecionará na F,aculdade' de .l3.amos.eín nOS8'0 Estado e ooncitan'
mI. burguesa" • .o fato especifico. Ciências Econômicas, como profes_ to povo a sufragar os nom .. d

,

d te
.

d'd f"
o es os

;l[u� e rmmou a me 1 a, .01 o

I 'l0� -Visit�nte. ,�u,a. pe��anen.cia na 'cand,idatos pess.edistas que s1!o a
de que Lapp espancou a esp()sa. Faculdade sera de va,rlOS m�ses.. garantia da prosperidade de Sim'

_____._. o

_

I COllRi CUrA,
aUUA lOS CI·

BElOS f DfM.IS
lo

AfECtOU DO
f

COURO CABElUDO.

Soo-Fruti"Bicicletas
,Inglezas o complemento alimen

tar por excelencia. EX7
trato de frutas,vitamina C
Hidratos d� carbono.

sua brava gente e dignificar San
la Catar-ina concluindo, declarou',
.. onde estiverem os que negam

horas, no Forum local, no edifício..

da Prefeitura, uma- sessão magna.

rio Centro de Estudos Jurídicos e

nhã a comitiva rumará para o mu_.
nicipio de Piratuba onde gr,andes;
festejas estão sendo preparados.
Depois de pernoitar. e111 Piratuba".,
seguirá terçil_feira para Capillzal e

cluarla para Joaçaba.

Acabam de receber

OSII 841A & elA.

TÓN,CO CAPllA�

POR EXCELÊNCIA

!
.

(

vicio, a homenagem de que estava

sendo 'alvo,' o sr. Nerêu Ramos, pa,..

ra, ·encerrada a sessão i)"e,lo" pre'
sidente dr. Ma,noel Gallego, ser Ia.;
vrada a ala por todos assinada. En� .'
cerraram_se, assim, de fOrIIl!a 'espe

lacular as 'ilomenagens do povo de'

Concórclia ao, Vice Presidente. Ama'-

Lria, ·estando, pois, de' conc'iência

tranquila por ha\'er sabido honr·ar

Norte-americano le
cionará DO,' BrasiL

casada, aqui residenLe, que acupa_ f!�

va o primeiro banco, v'endo '() pe� ...

rig'Ü iminente:, 'sallou ou foi j,oga_.
·ja fora do veiculo, sofrendo feri'

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Comlpletame�t,e lotadq, o veiculo

Dartiu daqUi às 15 horas, em via_

r;-iem ha:bituaL quando, a'o chegar
à localidade' de' Espinheiros, que.

brou_�e a barra da direção, pl�eci_
pitando'se o carro barra'uco abai.

mentos .gravissimos que lhe cau_

"ara-m a morte quinz'e minutos de.
pois. Os demai,s passa.geiros, ew'

numero de 25, permaneceram em,::

s·e us lügares, nada sofrendo.
-.,._._---_ .._-,-_._------------------

CONCURSO
.

0,0· ..D.A.S.P.
Aviso, aos candidatos

A prova de Legislação Aduaneira e Prática de Serviço da'·

C. 229 - Fiscal Aduaneiro do Ministério da Fazenda, será rea

lizada no próximo domi:dgo (dia 23), às 8 horas, na Escola In-'

dustrial de Florianópolis.
----------__----------------

F� 11 e G It a n >â
Em· todas as ródas e a todos os momentos a conversa,

é a mesma: a derrota dos brasileiro�, na. copa do mundo!

A lamúria é variada; a revolta. geral; as desculpas;, "

esfarràpadas; e o póbre Bigode -- um,mulatão sem bar
bas - o responsável, pelo triunfo urug_uáio.

De ninguém ouvi' coisas como esta! Perdemos para"
,

quem mer�ceu vencer;, cáimos frente a um adversário"

que apresentou mais técnica e mais.. fibra; fomos batidos,

esportivamente.
.

Vencessemos aos ponta-pás e tudo ,estaria bem.
Perder com elegância, limpamente - não e não!
Estou em que, paraciQx�ment�,a,.derrota 'socviu mais;

ao Brasil do que a vitóría serviria. Desfez,' pelo menos, a

propaganda de que somos, no esporte, uns selvagens! Se
a derrota nos fechou, a, boca, fechou � também. a, boca. dos;
interessados em desprestigiar' OJ BrasiL.,

Sirva-nQS� êss.e_ frá-g,il; coooo10'; .. �
GUII.;IlERME TAL,

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


