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visita do' sr. Nerêu Ramos está empolgando

a cidade.--Almoço no Estádio l\1unicipal
para 3.000 pessoas. ...ao-De1egações' de todos os

distritos acerremà sede para as homenagens
Joaçaba, 18 (Do Correspondente) ca, dr. Udo Deeke, candidato a I cepção que, segundo

__

o magnifico
- Grandes .1l0mel1ag-ens serão pres- governança da. Estado nas eleições! programa elaborado pelo Partido,
;Ladas por "esta cidade a chegada, de outubro e demais membros da 1 constará de. um grande almoço para
aqui amanhã, dos srs. dr. Nerêu comitiva pessedista. Toda, a cidade tres mil pessoas no Estádio Muni

Ramos, Vice-Presidente da Repuhli; está engalanada para a fesLiva re I·.eipai, seguindo-se um comicio

I monstro no mesmo local. Entre ou,

tros ordaores falarão os srs, de.
pulado Nunes Varela, Prefeito 09
r-ar Rodrigues ela Nova, dr. Miguel
Russowsky, vereaelores dr. José AI.
meida Pimpão, Guerino Dalcanal

li, estudante Doremy Freitas.
Estão chegando a esta, cidade de,

Iegaçõns de todos os distritos
Pai' ocasião da chegada .uos ex �.�

eursionístas, defronte d o Clube
10 de· maio, falarão o Promotoi
Público 'dr. Alexandre Queiroz G'
professar Mário ·Garcia. Os fe�Le
ias serão ab�'ilhantaáos petft Ban
da Musical Tirolezes vinda espe,
cialmente homenagear" '-Ü Vice.Pre, .

sidente. A comitiva será recebida'
na divisa do Municipio. O aconte.,
cimento está- empolgando' todo o

Municipio e a cidade amanheceu
'coberta de 'ca�'tazes de w·opagan. ciais írabalham.. ativamente pa��
da elos srs. Nel'êu Ramos e Bdo

I
o êxito do's' festejos que constüu,

Dee.ke. Elemen!os do �.do p.à em o l�í.ai?-r, .àcontecimento po�titen.centes a todas as cl.asses so, co elos últimos tempos. ,
.
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Enctrrado O Vongres
80 de Contabilidade
BELO HORIZONTE, 18 (V.A.) -

Encerron-se com um banquete ele

"confraternização no Hotel Finan
eial o 5°- Congresso Brasileiro d€
Contabilidade, certame do qual
participaram delegações de várias
Estados e em cujo transcurso inte
ressautes teses foram apresentadas
e debatidas, inclusive a elaboração
do Código de Etíca Profissional
dos Contadores. •

fi- Coogres_so Inter
nacional d'e Pediatria

RIO, 18 (V.A.) - Sob a chefia
do professor Mortagão Gesteira,
embarcou, ontem, por via aérea,
com destino a Ztrr ich, 'via Roma,
a delegação que representará o

Brasil no 6° Congresso Internací o ,
nal de Pediatria.
Além do diretor do Departamen

to Nacional da. Criança, fazem par
te da delegação brasileira QS drã,
Alvaro Aguiar, Rivaldo de Lama,
re;"�'mávio Angelo da Veiga, ''"Saul
de Aguiar, Deniz de Melo Mote,
Miguel José Pedro, Sebastião La,
deira Marques, Valdir de 'Abreu,
J. Costa Chiabi, Vianelo Martins,
Eduardo -lmhassai, Otávio Amau'

ri, Guimarães Pereira, Edécio
Cunha e I<'rancisco Pilomia, de
Sousa.
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FIr;?} LIMA & IRMÃOS
COllS. Mafra, 37
Florianópolis

Melhoradas as co0-
dicões de detenção.
ILLE D'IEU (França), 18 (U.P.

-, As condições de detenção do
ex-marechal Pétafn acabam de ser.

melhoradas: há dois dias, o prL I
sioneiro de 95 anos. de idade está I
alojado em aposentados construi- j
dos especialmente pa,ra ele,' no
rés d·o�chão da fórtaleza. Os apo�
oSent.os compreendem. tres peças:
dois quartos e ba.nhe-iro; Num dês

<ses quartos, um enfermeü;o asse'

�Ul'a. o serviço de noite. I

Udo Deeke, ontem e hoje·
A candidatura do ilustre engenheiro Udo Deeke

ao cargo de Governador do Estado, lançada pela re-

cente Convenção do Partido Social Democrático, têm
a recomendá-la, entre as muitas considerações que mi
litam por assegurar-lhe a vitória nas urnas de 3 de ou

tubro vindouro, a circunstâncii de haver o honrado
candidato servido longamente a causa' coletiva, não

apenas no mais alto pôsto da administração barriga- -

verde, mas também como auxiliar e técnico num lar

go passo do progresso integral de Santa Catarina: a'

gestão administrativa do sr. dr. Nerêu Ramos, emi
nente presidente do P. S. D. �atarinense e Vice-Pre
sidente da República. Quando, primeiro sob mandato

popular de 1935 a 1937 e depois Como Interventor Fe

deral, o insigne sr. Nerêii Ramos, traçado um amplo
esquema de ação construtiva e empreendedora, reali
zou a gigantesca e consagradora obra 'que definitiva
mente lhe vinculou o nome à profunda e inalterável
confiança do povo catarinense, o sr. Udo Deeke se en-

.

contrava a seu lado, na qualidade.de diretor de Obras
Públicas. Sob sua orientação técnica, se levantaram.
êsses monumentos sociais, que consistem em algumas
dezenas de grupos escolares, dezenas ainda de centros
de saúde, hospitais e maternidades, colônias assisten
ciaís de profilaxia da lepra e de tratamento de enfer
mos da mente, e tantas outras concretizações dõpa
tríôtíco 'plano de amparo às necessidades das popula-
ções' menos favorecidas da. sorte.

'

r-Daí,_o natural contentamento do preclaro sr. Ne
rêu Ramos ao .ter de proclamar o escolhido pelos con

vencionais do pessedismo estadual e que seria prec.isa
mente o seu colaborador de rodas as horas, o enge
nheiro que, em fase culminante da 'evolução adminis
trativa de seu Estado; soubera portar-se com inteira
dignidade, ilibado e tranquilo pela certeza de .haver
dado à causa de sua terra imensa parcela de energias
e de inteligência.

: O sr. Udo Deeke póde, assim, estar à vontade ao

lado do sr. Nerêu Ramos, quando, como ocorre presen
temente em tôda a riquissima região do Oéste de San
ta Catarina, tem dei falar às populações, dando.lhes
conta de observações pessoais, feitas no trato direto
com os problemas do povo e da terra, - problemas aos

quais visará o seu govêrno, cóm_maiores razões do que
o fizessem outros e com 'o êxito proporcionado pel(!.s
o fizesse moutros e com o êxito proporcionado pelas

.

vantagens de havê-los estudado no tirocínio do ad-

_ministrador ponderado.
.

As calorosas. manifestações de solid,ariedade polí
tica e fie entusiasmo cívico que está recebendo, ehvol
ta� na gratidão do povo ao seu -insigne benfeitor _; sr; .

Nerêu Ramos - têm, portanto, a expressão dos pro
nunciamentos populares que consagram os homens,
públicos pelo que os credencia no passado de serviços
e no presente pessoais, que lhes oferece, em troca de
novos sacrifícios, a honrosa e lnabalável confiança d()s
seus concidadãos.

WASHINGTON, 18 (USIS) - ° que considera os. transpnr les coma
Banc., de Exporlaç'ão e Importação, um dos princi!Jais setores hasicos
dos Estados Unidos garantiu um de desenvolvimento econômica .

crédito de' 10 milhões e 843 mil

I
do BJ"asil.

dólares à Estrada de Ferro Pau ---- _

lista, uma elas principais do Bra." _

sI. ° to�al el� quantia de f�n.anc�_ Livro -'Br.·anc,ºmento incluí uma parãioipação .' __

ele 2.02;>,900 dólares por parte dos sêbre a Coréiaprincipais fornecedores de equí
pamento que ser' comprado nos WASHINGTON, 18 C\T.A,) _ O
Estados Unidos, com este crédito Departamento de Estado anuncia
O crédito de exportação, segun que um Livro Branco 'sôbre a

do foi esclarecido, está de acordo questão coreana será publicado
.30m os objetivos do Plano 'SALTE : -quinta.feira próxima,

----_._-------

Uma viagem 'para promover a boa
vontade internaeional

LO�DRÉS, 18
.

(B.N.S.) -- Jo- tanha, para conhecerem de perto
vens de 21 nações chegaram a. Lon, a vida cofldíana do

. mundo de
dres, cumprindo assim o primeiro lingua inglêSla,.
estágio de uma viagem que rea, 1 As idades dêsses jovens oscilam

"

; lizam com o objetivo de promovei
I
entre os 15 e os 17 anos .

a bóa vontade mundial. I Foram escolhidos em cada país
Representam todos os países li. f na base do rendimento escolar,

.

vres da Europa e visitarão os Es-] do caráter, da moral e das possi.
tados Unidos depois da Grã.Bre, I bílidades parra o futuro.

Quad-rilha de [clséríos
P:O.R'l'O ALEGHE, 18 (:v.A.) - A r ill1�rensa vespertin� conseguiu a':l'PolICIa acabe de descobrir 'e desar�'1 tecípar as declarações das autocí,

d es, dando "furo", informando aín
ticular uma grande quadrilha de i da haver cartá comprometed'or,lj.
falsarios 'que agia nas cidades 'd'e para diversas p�ssoas, não se tend�.
Liv'ramento e Rivera, esta ult.ima porem, ainda logrado conhecer os
no Uruguai e unida a primeira. A nomes.

Na data nacional d.os 'Esta,dõ Unidos
Telegramas lrocados entr-e' os '-presi-.

ltl��,���SA)DII�r!,",i�,nJ!�:!.�'�a 'nviou

ao ln'. HaTl'Y s, T1'uman, prjesidente dos Es-tados Unidos,
o seguinte telegrama, por ovasião da passagem da data

nacional do seu pais.
"Na data comemorativa da Independência do nOb1'g

pais amigo, rogo a v. excja. adeital' os votos que fúrmulo
em nome <1,0 povo bTa�ileiro. e no.meu PI'ó.'f!iiõ, pei'a pros�

pe,ridade érescente doS',' Es�ados Unidos -da A�éâca ie pela

felicidad_e. pessoal de v. excia. (a) Eurico .qasptlJ' Dutra,
_ presid�izne da. Republica".

O pTesiden,te TTuman e.nviou ao presidente Dutra Q

seguinte te�egTama de agradeC'imentó:
"Agradeço a v. excia., fim meu nome e no do povo

americano, sua afetilOsa mensag1em recebida p01' ocasião

da festa nacional dos EstCLdos Unido.:; da A:n1hica. (a)
llal'I'Y S. T1"llman".
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A Bronquite é uma porta ah'\rta
II. graves enfermidades. Corte (' mal

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e desconge,;ti0'
nante da traqueia, bronquios r p']l
mões. "Satosin" tem efeito r\\oido.
Fluidifica o catarro, diminue a' tos- de maio último, a fim d€ preservar seus direitos, comunicou

se e torna a respirução livre e ia'j
oficialmente à Federação Atlética Catarinense, que dessa da-·

cil. Nas Bronquites asmáticas, cro- ta em diante, os associados do Lira Tênis Clube teriam livre.-'

nica� ?u agudas .!'Satosin" é o seu ingresso em tôdas as competições espõrtivas realizadas por�
remedl� �e c�,rn.flan?a�, Peça a() se�

I
essa entidade na sua praça desportiva. .

farmaceubco Satosm - o dom)-
FI" r 12 d

.

Ih d 1950
nad(}r das gripes, tosses e bronqui. onanopo IS, e JU o e .

teso Hélio Milton Pereira, secretário-geral.

Decretos de 10 de julho de 1950' X, da Diretoria do Interior e Justiça, , conta da dotação 26-1-26 do osça-

O GOVERNADOl't RESOLVE durante o impedimento do respectivo ti·
;

mento vigente:
Dispensar: tu lar, Gustavo Neves, que está exercendo A professora Iolita Luz Ribeiro para

Leôniclas Cab�â} Herbster, Capitão da o cargo de Secretário de Estado dos Ne- reger, a· t ítulo precário, mais uma elas
Polícia Mll1tar do Estado, das funções Ge gócios do Interior e Justiça, Educação e se no Grupo Escolar Modêlo "Vidal Ra

Delegado Especial de Polícia do muníct- Saúde. ! mos", de Lajes, a contar de 10 de mar-

pio de Blumenau. . Lia Ramos Navarr,do, ocupante do car- ço de 1950.

Designar: go da classe I da carreira de Oficial Ad-: A professora Lací Luíza Vieira para

João Luciano Nunes, Sub-Tenente da ministrativo, do Quadro único do Estado, reger mais- uma classe, a título precário,
Polícia Militar do Estado, para exercer para exercer, interinamente, como subs- no Grupo Escolar "Raulino nOTn'''. de

IIS funções de Delegado Especial de Po- tttuto, o cargo de Auxiliar de Secretaria, Indaia!, a contar' de 11 de abril de 1950.

lícia do município de Canoinhas. padrão N, da Secretaria do Interior e i O professor José' Alcântara. MarInho

Piraguaí Tavares, 10 Tenente da Poli· Just!ça,�cação e Saúde, anquanto cu- I para reger duas secções (uma série) no

cía Militar do Estado, para exercer as rar o impedimento de Nerina Momm Côr- Curso Primário Complementar do Grupo
funções de Delegado Especial de Policiá I te, que está ex"erc.endo, como substituto, i Escolar "Delmírida Silveira", da viia de
do município de Blumenau. o cargo de Diretor da Diretoria do ln-!Mondai, rnunícípíq de Chapecó, com a

Piragual 'l'avares, 10 Tenente da Poli· t"ior e Justiça. gratificação mensal de Cr$ 300,00, cor-

ela Militar do Estado, para responder I De acôrdo com·o art. 169, do decreto- rendo, a despesa por conta da <lotação
pelo expediente da Delegacia Regional de lei n. 431, de 19 de março de 1940: 26-1-21 do orçamento vigente.
Policia do município de Blumenau.· -

Olivério José Gomes para exercer, In- Lúc!a Luehesí dos santos para substt-
Nomear: terinamente, ·0 cargo da classe O da car-

I
tuír, no Grupo Escolar "Santos Dumont",

De acôrdo com o art. 15, item �, da reíra de Promotor Públ1co, do Quauro i d�Garcia, cidade de Blumenau, no pe
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: único do Estado, 18 ell�rãnCla, comarca riado de 15 de fevereiro a 15\ de dezem-

Leônídas Cabral . Herbster, Capttão da: de Bom Retiro. bro de 1950, o diretor Júlio Cantlsano,
Polícia Militar do Estado. para exercer, Decreto de 11 de julho de 1950 que requereu licença, com a gratíftcaçêo
em comissão, o cargo de Delegado, padrão O GOVERNADOR RESOLVE mensal de Cr$ 250,00, correndo a despesa
U (Delegacia da Ordem Política e Social), Nomear: ,por conta da dotação 27-1-1 do orçamen-
do Quadro Dnico do Estado, vago em De acôrde com o art. 169, do decreto- to vigente.
vírtude da exoneração de Timóteo BraZ lei n. 431, de 19 de março de 194.0:

I
Com a gratificação metUll\l de ...•...

:Moreira. ,Alfredo ZimIner para exercer, íntert- Cr$ 150,00, correndo a despesa PM'
Decretos de 11 de julho de 19S0 namente, o cargo da classe Q da carreio conta da dotação 26-1-21, do orça-

o GOVERNADOR RESOLVE ra de Promotor Público, do Quadro rrní- mento vigente:.
Tornar sem efeIto: co do Estado, 28 entrância, comarca de: A professora Carolina Martins para re-

O ato que removeu o Fiscal de Fazen- Curitibanos. 'gel' tuna secção (uma série) no Curso

da, padrão M, Licínio-Veneve! de Cõrdo- Portarias de 27 de ab;'jl de 1.50 I Primário Complementar do Grupo Esco-

va, da 22& Zona Fiscal, com sede em ca- O SECRETARIO RESOLVE

Ilar
"Delminda SilveÍl'a", da vila de MOll-

çador, para a 168 Zona Fiscal, com sede Remover, a pedido: daí, município de Chapecó.
em Joinvile. Rosa Valentina da Silva. Alves, Profes- A professora Lydia F. Braga para re-

Remover: sora Normalísta, classe F, do Grupo Es· ger uma secção (uma série) no Curso
Antônio Luciano de Camargo, ocupante colar "Professor José BrasilíciQ'.', de Bl- Primário Complementar do Grupo Esco·

do cargo de Sub-Fiscal de Fazenda, pa- guaçu, para o Grupo Escolar "Altamiro lar "Delminda Silveira", da vila de Mon
drâo J, do Quadro único do Estado, da Guimarães", da vila de Antônio Carlos,. daí, município de Chapecó.
12& Zona Fiscal, com sede em Indaial, município de Blguaçu: A professora Cremilda Tridapalli pa-
para a 16a Zona Fiscal, com sede em João Maria Fernandes Sobrinho, Pro- ra exercer, no período de 15 de reverei-
Jolnvlle. fessor, referência lU, da EsCll'lla mista de ro a 10 ele abril de 1950, a função de
Licínio Venevel 4e Córdova, ocupante Colônia Poüdoro para a mista de Km. Professor de Educação Física no Grupo

do cargo de Fiscal de Fazenda, padrão 15, ambas no distrito e município de Escolar "Lacerda Coutinho", de Nova

1.1, do Quadro "Único do Estado, da 228 Caçador.' Trento.
Zona Fiscal, com sede em Caçador, para Iranf Nunes Gomes, Professor Auxiliar, A complementarist'a Cremilda 'I'rtda-
a 12& Zona Fiscal, com sede em Indaíal. referência II, da Escola mista de Fundos palli para exercer, no período de 1° de

Decretos de 12 de julho de 1950 de Biguaçu para a mista de 'I'rês Ria- fevereiro a 10 de abril de 195{), a fun-

O GOVERNADOR RESOLVE chos I, ambas no distrito e município de ção de Professor no Grupo E�olar "La-

Designar: l'!!guaçu. cerda Coutinho", de Nova Trento, eem a

Zeferino Jerônimo da Costa, Coletcr, Alaid.e Régis Silveira, Regente de En- gratificação diária de vinte e três cruzeí-

referência V, para servir na Coletoria de sino Primário, padrão E, da Escola mista ros (Cr$ 23,00), correndo a despesa por
Põrto Belo (48 classe). 'de Rachadel, distrito <H> Antônio Carlos, conta da dotação 2-1-26 do orçamento
De acôrdo com o art. 45, da lei n. 249, para a mista da vila de Ganchos, dtstrí- vigente.

de 12 de janeiro de 1949: to do mesmo nome, ambas no município Portaria de 12 de .)111ho de 1950
João Serafim Schmidt, Coletor. rete- de Bíguaçu. O SECRETARIO RESOLVE

rência V, para, pelo prazo de dois an.. 'Nair Rodrigues da Silva, Professora Licenciar, "ex·cifficio":
ter exercício no Tesouro do Estado. diarista, da Escola mista de Km. 15, pa- De acôrdo com o art. 162, alínea b,

Aposentar.: ra a mista de Bonsucesso, distrito e mu- da rei .n, 249, de 12 de janeiro de
De acõrdo com o art. 193, item II, da niclplo de Caçador. 1949:

Constituição do Estado: Verônica Guesser Pauli, Regente de E!za Dutra Póvoas, ocupante- do, cargo
Ensino Primário, padrão E, da Escola da classe E da carreira de Atendente, do

mista de Alto Rachadel pll:ra a mista de Quadro único do Estado, lotada no 1°

Rachade!, ambas no distrito de Antôn!o Distrito-Sanitário, sediado nesta éaplt;;l,
Carlos, município de Biguaçu. por quinze dias, corri vencimento tnte

Henrique Bueno de Oliveira, Professor gral, e a contar de 26 de junho D .. pas

diarista, da Escola mista de Bonsucessc. sado.

para a mista de Colônia Polidoro, dis- .ioi _

trito e município de Caçador.
D.eslgnl\r:

A professora Cremilda TridapaIli pal'a
exercer, no período de 15 de fevereiro'
a 10 de abril de 1950, a função de Pro'
fessor de Educação Ffslea no Curso Nur·
mal Regíonal

.

"Professor AUnor Vieira

eôrte", da cidade de Nova Trento, uma

Tornar sem efeito: Eecção, em quatro séries, com a gratlfl- ,. . ..--. - ....................•.

O decreto de 4 de julho do corrente cação mensal de seiscentos cruzeiros ..

(Cr$ 600,00), correndo a despesa por con
ta da dotação 26-1-20 do orçamento vi-
gente.-" \O diretor José Benedito Ribeiro para
substituir, no período de 10 de abrll a

00 de lul'Iho de 195{), no Curso Norm:ll
Regional "Esteves Júnior", de Caçador, o

professor Armando Beduschl, que reque
reu licença, com a gratificação mensal
de Cr$ 600,00, correndo II despesa por
conta da dotação 27-1-1 do "rçamento \'i.·
gente.
Q prófessor Jucundino Pereira dos An-.

jos para exercer a função de Auxiliar de
Inspeção do distrito de Lebon RéglS,
município de Curitibanos, com a grati·
ficação anual de Cr$ 600,00, correndo. a

despesa por conta da .dotaçâo 20-1-7 do

orça,ment9- vigente.
.

Com a gratiflcaç::ío mensal de .

Cr$ 420,00, correndo a despesa p(Jr

..

Francisco Pizarro, no cargo de Avalia·
dor Privativo da comarca de CaçadO)..,
éom o provento que por leI lhe compe
tir.

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item IV, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

Wilúlar GaUoa Vaz, para exercer, in

terinamente, o Clargo da classe H da caro

reira de Desenhista, do Quadro Único do

Estado, vago ·em virtude da exoneração
de Aldo Beck; para ter exercício na Di·
retoria de Obras Públicas_

ano, que designou Lia Ramos Navarro,
ocupante do cargo da classe I da carreio
ra de Oficial Administrativo, do ·.Quadro
único do Estado, para substituir' a Au
xiliar de Secretaria, padrão N,· da Secre·
tarla do Interior 'e Justiça, Educa�o e

Saude.

CASAS • TilBJOUIfOll
Ponue V. 8. cuu ou terra.oII .....

vender?
Nilo. encontra oompra4or'
Entregut!

.

ao 1I*ll1t6r1o lmoItWtI'II
L L. Alvea.
Rua Deodoro li.

Decretos de 14 de julho de 1950
O GOVERNADOR RESOLVE

COMBATE A TUBERCULOSE
ano, que designou Nerina Momm Côrte;
ocupante do cargo de Auxiliar de Secre
taria, pag.r!ío N, do Quadro Único do Es·
tado, para responder pelo expediente da
Diretoria do Interior e Justiça.

O decreto de 4 de julho do corrente

tonificando as vias respi.
ratórias

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item IV, da
leI n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

Nerina MOill.:Rl Côrte, ocupante do caro

go de Auxiliar de Secretaria, padr!ío N,
do Quadro único do Estado, para exer

cer, interinamente, como substituto, o

cargo, em comissão, de Diretor, l?adl'ão

Clube de Cinema do CaM
. "-

São convidados todos os antigos sócios do CLU.

BE DE CINEMA DE FLORIANóPOLIS, bem como

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'

ted Artists, contratado pelo Clube de Cinema de

Florianópolis por intermédio do Clube de Cinema de

Pôrto Alegre,
�

Servirá de ingresse à referida' reunião cartões

convites, os quais poderão ser procurados com a srta,

Eglê Malheil'Os e· com os senhores: Archibaldo Ca

bral Neves, Slio Ballstaedt, J. M. Gomes de Mattos,
João Carlos T: Neves, Salim Miguel e Walmor Car

doso da Silva.

.,

.",.,.

/ I" nos VAPCJOS

.D.'tt�

»
� � , �-; � -: ��

�I .� •

�!��!�o, !!!o,�!,!.�;t,�,
de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio.«
dos corações generosos de nossa gente.

•

-, Haverá harraquinhas, fogos; jogos, cantos, música, ornamentação e-

iluminação profusa.
o local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem

bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos auxi
liem esta campanha, enviando prendas para a ma ·CeI. Vidal Ramos n.. ,.

19; ou Av. Herci�io Luz n. 53.

,.. _._ -. _-_- _._w_ -_..w_ __ -.- -.-_._.v

T ,O N I � A R D I -U �f

Tooico do cor,ação
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações-,;
na circulação do sangue,. Arteriosclerose, Disturbios na.

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

ça.-•••••-.-_••-.-.-.-_-_-...-.-_•••_-_._-••••_-.-_•••_-------.--.-...-._-.-....,...--•••-.-•••••- .....�

LIRA TENIS CLUBE
Comunicação

De ordem do sr. prlesidente, levo ao conhecimento doS'"

consócios em geral que, a Diretoria, tomando em conslderaçã_o-<
protestos recebidos, por deliberação tomada em sessão de 26'",,;

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

Rádios Atlântida
ONDAS, LONGAS E CURTAS·

AUlnlida Atlãntlda - Super construção para durar IIIais
VBNDAS: Á VISTA E A

Atlã_tida
LONGO

:. '�O' sucesso da técnica electrônica

Grande afcance

Rádios

Atlântida

Otima seletividade

·ElectrOí&.,

Rádio
Transro(�sQr...es .

-- Am.plificadores

Catarin.ense Limitada
I

Diretor tecnico WALTER
'-..

LANGE Jr. Rua, Trajano, n·131 Telefone ll. 1459·

Som natural· Alta sensibilidade

PRAZO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D i à r i o Em estudQJ a contribuição· latino-americana para a

�:��,�R,�p��o ��";;!��õ�� e
I . campanha da Coréia .

RIO, 18 (V. A.)· - Já cne-
..

d
-

'd sim, segundo os [ornais, não se..

ti a consulta da pecialistas po erao ser entrosa os
2 go II ao J tamara 1

.

dI''''''CaIU- as forças nOl'Le.americanas. pode deixar e reconnecer que '"

Ph ilip 'I'erry - em: ONU aos países sul'americanos,
OFERECIMENTO ARGENTINO ajuda colombiana aos norte.ame-

,\ s; V I O D O D I A B O sobre
�

a possibilidade do envio .dl.e BUFNOS AIRES 18 (UP) _ O rica nos, contra os oomunistas
.

onde a I tropas terr-estres, a fim de auxi I.
- '" " ,

Drama em alto mar... govêruo argentino, repondendo ao agressores, será eficaz .

lei é a força.
_

ar na expulsão dos invasores vel:. apelo do sr. Trygve Lie, secretá', CONTRIBUIÇÃO FRANCESA
Censuru : improprio até 14 anos.! melhos da Coréia do Sul. O cmhai;

rio geral das Nações Unidas deela- PARIS, 18 (U.P.) == O chance..
- No Programa - xador Fretias

, Vale, adiantou que
d ilit d N' ler Schuman íníorma que o gover

se trata de assunto delicado, de- ra que o coman o mi I ar as j a,
·Cinelandia J-ornal. > -

Unid entre em contacto no francês recebeu o apelo do sr,mandando estudo e consulta dos �oes !li as .

.

Preços, - Cr$ 5,00 - 3,20 '

direto com a -Argentina Acresceu Trygve Lí e, secretário geral dasli

órgãos ero govêrno. Qualquer res' 1"1..'. •

tou que assi�l será possrvel dis-' Nações Unidas, . sôbre o envio de
posta a respeito não será dada a-

cutir a ajuda argentina' aos EE. tropas á Coréia. Disse Schuman
penas pelo ministério do Exteri;

contra os comunis, que o apelo do sr. Trygve Lie está� 01', mas exige o pronunciamento, UU. na guerra
tas coreanos.

' sendo cuidadosamente estudadO pe-do próprio governo.
. AJUDA COLUMBIANA _ BO' lo governo francês. Contudo éLAKE SU�CEISSt'_ 17 (U�) _

GOTA 18 (UP) .: A Colombia
I

provavel que a França envie ape-Duas delegaçoes a lUo_amencanas - ,..
.'. . .

d_ .

h
. t' não enviaria tropas para a guerra nas unidades navais para aju ar

deverao reunir se oje para es U'
.

d. 1- t 'b' . -

do I ria Coréia mas apenas café, açu- os Eslados Unidos em águas
.'

ºdar a pnssrve con rr Ulçao s "<, '
. . .

_,,,,.Barbara Hale,
)..

1 d C é cal' e outros produtos. Mesmo as. Pacifico. .§?"DELICIOSO ENGANO seus paises a oampan na a ore- . -.'.: ,'. .

Oosad-issima c hilariante comé- ia. Ao' que. cons ta, as, duas nações
já propuseram mandar um núme-
1'0 apreciável de especialistas mas

foi julgada preferivel não dar es,

sa pro-posta carater oficial, en,

DAS quanto-o Quartel General de Mac

Arthur não informar se esses es-

fC'. e -

- RI'l'Z -

Às 5 e 7,%, horas
. CARNAVAL NO FOGO

com

eOscarito,
Grande Othelo,
.Anselmo Duarte e

Elian.a.

Marcha da Vida - Nacional.
2

mspense ...

- No Program::\-
O esporte em marcha, Atualida

.des Warner.

Preços: - Cr$ 6,20 - 3,20
,

.

- TMPERlO-- ODEON
Phi llip 'I'erry

Jaqheline Dewite
Eduard Cianelli

'. ÀS. 7,% -horas

Grandioso l)/'ograma:
1

'l\Iargaret Líndsay
CASA MALDITA

I;A.br�_se a poeta e alguem ,�10ni"\assassmado ... A novela mais po,
.oular de lodos os tempos traz. no
· .. as sensações atéia ...

Um torvelinho de emoções e sus

Bill William

3
----��

3
dia ..•

{pense.
Censura: iruproprio até 1 q 'anos. Emllío Turco e

'_ No Programa -

Flagrantes do Brasil Fax. Movie ..

Adrian a Lopez
AS CASADAS ENGANAM

QUATRO AS SEIS
,

Uma-alrapa:Ihada historial d iver _

üdíssima e alegre ...
Censura:' Impropr io até 14 an�s.
Preços: - Cr$ 4,20 - 3,20'. 'Vidcv·gjeIAl

...
'

."_ ".� ..

'':Í!one News,
_ Preços. - Cr$ 5,00 - 3,20

- ROXK'
As 7,% horas

: R ohert Lowery - em :

Cr$ t.750.«)0 r
Io quanto custa uma enceradeira

A R H'O
ELECTROLANDIA

:.camparam os escoteiros do Grupo
uO Ot� BOSCO»

·1 '

______a- �� �� _

_�'"'-..,_""�'�,::i'�,":':T "SERVICO DE METE0 ..

"

liOLOGIA ·-1

Alface, agrião, tomate, chicórea e

outras verduras podem conter mi'
crÓhl.'i-os trazidos p·ela rega com

agua impura. No entant.o, tais, ger..
mes s,ão facilmente distruido·s, sem
que se prejudique '0 valor nutritivo )

das hortaliças, se elas forem passa..

das em agua fervendo,' duran;t9

I :::'.:t:�êEi.ANE·À .,.di;';i'
buidore dOI Rádio.'" Ri '01 A

Extrato de Frutas Vitamina ç I .

ictor. Válvula� e\ 'D�8�o"
�: �.i��a:��. �� .������� .�t.c: .. 1 . .-.�.u.� .���.I�:�.e.l��'- ..Iv::�,.r�....

ANIYERSÁRIOS
Sra. Diva Sabino Taoares

Transcorre, :,r::sra data, o aníver,
sário natalício da exma. sra. d. Diva:

Sabino Tavares,' digna esposa do
I

nosso distinto conterrâneo sr. Má,
'Pela vez primeira acampou o uumero de pontos. rio Tavares' da Cunha Melo, tabe,

',-grupo de escoteiro- "Dom Bosco" \ As 4,30 horas, nos pedregulhos Lião em Jaraguá do Sul.
Na esplendida manhã de 12 do cor· graníticos - não por castigo, mas

" A ilustre senhora que tanto na
"rente,

.

quatorze risonhos e vivos por gratidão, todo o grupo oferta quela cidade como nesta capital,
.anenínos equipavam.se junto à ca, va uma magnifica corôa de rosas à desfruta de seletas amizades, ver-
ledral, num febril e inquieh con Virgem Santissima, agradecendo o se.á, por certo; muLto homenageada

. tentamento. As 8,20 110·ras, saida.
I
.esplenclido dia e as belezas natu. e felicitada. Associado'se às home.

,yela Tua Felipe Schmidt, sob os rais com que O Criador se dignou nagens das pesso'às qu� aadmiram, I"olhares curiosos dos transeuntes, i agra.ciaJo. o "'O Estado", respeitosamente, a I
o .r,;u,cleo disposto e' simples, seguia

i
As 17 horas levantou;,se acampa_ cumprimenta.

. satisfeitos. Após duas e meia ho,ras I
menta com pezar mas satisfeit,os Sra. Benedita .Medeiros Fernandes

de percurso, estacionava e bivaca. I Para' não .tOTnar demasiado' ° can° Natalicia.se, hoje, a e,xma. sra. d.
va. Feito o reconhe'cimenlo do local, 3aço o retorno f_Q� feito de oni Benedita Medeiros Fe'rnandes, dig.
'instalaram_se as barracas. Feito o bus. O escotismo nos ensina amaI' na espôsa do sr. Euclides Fernan.
";basteamento da bandeira. com o cano I

o belo e o sublime, mas para _tal des, funcionário do Banco do Bra
Ao do Hino nacional, seguiu'se uma I é indispensavel 'praticar os dez ar. sil e' desportista.
rapida inslrução. Loi'o após, tod'a tigos da lei. Se a humánidade des. Srta. Alda Mota Espezir_n
:a tropa entrou em .atividade prá

i
te seculo, soubesse traduzi-r-, na vi. Faz a ll,OS, hoje, a gentil senho.

'ticlJ. f:obre trabalhos d·e c;ozinha.
I
da pratiéil '0$ ensinamentos do Es rinha Alda Mota Espezim, dileta

Pelas 12,30 teve lugar o apetitOsf I cotismo, seria menos eg1oista,. 'e, filha do sr. Francisco Mota Espe.
,.-almoço que constou dUlll churras.. cQnsequentemente, haveria de eles zm, 'conceituado comerci'ante nes.
•.00 que, sem ter -o sabor politico,

I
cobrir Deu� nas belezas e magm,' ta capital.

agradou aQ palada:r de todos o.., ficências da natureza exterior e Faz�m anos hoje--':,-que .sabem dar' valor 'ao alimente I interior, e não· viveria amaziada O jovem ;Bernadino da Costa
frugal. A prova do café foi tão efi.1 com o vicio e as trevas. Vaz, muilo estimado em nossa
'·ciente que mal a chaleira, saia do "Ag·uia". meio;
fog'o, já era posta n-ovamente, da_ i

_ Eíglai da Costa Lima, aluna:
"do o gosto espeeial do. café prepa I (ocidente durante a do Grupo Escolar '(Silveira de
'Tado no campo. Segmu.se odes:. Souza" e filha do sr. David de
·canço com o "Acuso-me e Acuso�! ex',' bll' flan dA um {t·'me Moura Lima, 20 sgtO da Polícia
te", momento em que se exerce a \llll� u. . Miltar'
'I Id I

.

r"I BEL-O HORIZONTE, 18 (V.A.)-' .

/

'f'-ea ae e para conSIgo e o p OXImo
.

. _ a sra. Braulll1a PUrI lcaça'o
-o programa marcava então "Car !

Adotando os .mesmos PI:�cessos ut:. Alv.es, espôSa do sr. Otávio Timó
'b t Histórico" Timido" uns de

I lJZados no RIO .de Janello e na

cI'1 Al F
.

á' da fl'rma
e o . o, I d d d ,,- P 1 I' teo ,ves, unClon no

:.sembaraçados outros coraJ'oso� a e
.

e "ao au o, e en.lenLos coo
C .. [ H I' S A',

. -. '. � I 1'·
. aIOS oepc �e '. .,

"er-cei 'o.s todo referem aconteci mUnIsLas flze.am exp O( Ir no clne
L d ... P I <

'" r, SI' d.- ,'b'
-

d -·a sra. U O\lIl,a e uso.
'ffien�os. O. chefe por sua· vez, faa

I n�a AC,�laca, . Llr�2te a e�l, Iça0 .Q
:aplicação moral do fato para a vid2 • flln:r� .

O T�aldol ,de en�edo anti_
.:d·o escoteiro. Com vivo interêsse d<l GOVletlco, capsulas de. aCIdo sulfu.
todos l'e.aliza_'se ,então 9 jogo "Ver, rico, na sessão �as. 20 hm·.a�. O mau

:sem ser visto", qu:a contribue. ex.: c�lelro 'caracterlsLlCo do gas sulf�
traordírrariamente para formar a

nco a/fugentou quase que a totalI
ALDO SAGAZ e

.

EURYDICE
vontade. -Segue'se uma partida de dade dOS espectaªoTe�,: enquant.o MONTEIRO SAGAZ particiluta'booL em que os "cavalós,. der. que um choque da RadIO Patrulha

pam aos Parentes e pessoas
:rota.ram os "�ães" por 5 x 3. ]3a,nho atendendo u�'gente .

ao c.h�mado,. de suas .relações, o

nasci-l.· ..e provas do Kim; em que o monitol' Lenlava localIzar e mdentlfIc�r 08

(mento de :sua l'ilhinhaMOEMA
da patrulha -do "Cão" - Luiz Me auLo�es do qtentado a .se�1.11 ança. ocorrido no dia 18 deste. ,

,deiros Vieira - marcou d maiO! pu.bhca, sem alcançar eXIto no en' Itanto. .

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

Previsão do Tempo, até 14 horas
do dia 19.

nebul-o-sidadeTempo bom, com

- nevoeiro.
Temperatura - Ligeira elevação
Ventos - Var-iáves, frescos «,

Temperaturas extremas de' hoj-e:
Máxima 20,8 - Mínima 15,3.

o PRECEITO DO DIA
É FACIL EVITAR

, 5'
. Opa4CO!O�

.

P • liMA0
• ABACAXI

• LARANJA
-. MORANGO
• FRAMBOE5A

{arltio tom t2enfle/opes
de 51ruloJ d"erentesc� Idoo

PrecÍza-se de uma contadora
para trabalhar:no escritorio
de uma Emprêsa de Cons
trução. Não se exige muita
prática. Edifício I p ase. 5°
andar.. Falar com· o Snr.
Guerra, das- 8 ás 11 e das 16

i
às 18 horas.

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

Nascimento

---------_ .._-�--

ContadouraPanelas de Pre�sãô Á"QNO
fi tr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Ele:.ralandia
Rua i\rcipreste Paiva - Edf. Ipase - Terreo

Oficina dEIP.
Serviço Especialtzad�

AMPLO ESrOQUE DE PEÇAS .GENUINlS
CODsêrtos em geral

FIGUERAS- � HOMS, LTDA,
Distribuidores exclusivos neste Estado

dos afamadas· 11eículos .

JEEPDAWILLYS-OVERLAND

'REEMBOLSO' POSTAL
'PARA TO/)O PAIZ
Produtos sue -fRUTI

,

•

(AIXA POHAL 1008 ,

CURIT:BA - PA'UlNI>:

...
'

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

FLORI1NOPOLIS ':'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i -Transportes Aéreos Catarinenses s�a. ; - .. -._- _ --

.� Agora, sob IS oriilDta�,ão técnica da Crnzelro do Sul- ii ACAgoni�,�. ·t.-r d A' ' (J \
t�� ESCALAS:' :�: a Msma,
';� As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: .!. Aliviada em Poucos Minutos
�!.' Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba � Em poucos minutos n nova receita
.� Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. <, �... - Menelaco - começa a circular no

a��.,! <, ..... sangue, aliviando o. acessos e 08 ataque..
, "- II da a.ma ou bronquite, Em pouco tempo

� As T'ERÇAS, QUINTAS E SA-BAir\OS: .,� é possível dormir bem, respirando livre e

1 .
,'v I facilmente, Menclaco alivia-o, mesmo

� -Por,to Alel!re-LaJ'es-Florianópolis-Curitiba �� Que o mal seia antigo, porque di...olve e

.._.. I remove o mueua que obstrúe 3.8 viaa res..

Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. �•• , pirat6ria•• minando 80 sua energia, arrui-
,

� nando sua saúde. fazen.<io-o sentir-se

�.. prematuramente velho, Me"elaco tem tido
•� tanto êxito que se oferece com a garanti"
�... de dar ao paciente respiração livre c ft!.cü
.........

- .. rapidamente e completo alivio do soíri-
.......... mento da asma em pOUC08 di... , Peça
�.. Menelace, líoje mesmo, em qualquer
� farmácia. A nosea "arantia 6 a sua maior

...... pr"têollo. r-) -

� MendaAo .Acerbo co...

,�t" .-, 011'_.

�t'" ·1."...... .. � .

� Horari� da Varig
�: 2a.. feira - 11,35 hs, - Curiti..
� ba -=- São Paulo e Rio de Jaaeíro,
..... .

�i. le
3a. �;�apaul�O�OR!s·d: J���;�

'�.. 3& .f'eira - 12,5-5 ns, - Araran..
��. gua e Porto Alegre.
�!. 4a. feira - 11,35 hs. - Curiti..
�. ba - São Paulo e Rio de Janeiro.

�. 4!\ feira - 13,05 hs. - Lages' 6
�... Porto Alegre.

-

�... '

� 5a. feira - 10,10 hs. - Joinvi..
�...
• le - São Paulo - e Rio de Janei..

Agêucia- CRUZEIRO D��, SUL
'

�i:
,

Rua João Pinto 12 � Telefone 1.500,' . ,t :: \ti
�.J �t"

, /1AJAI: _ :�

I�
.' Luiz Noceti�Roa Pedro'Ferr·eira (Bd. Baner S. A.) �E��I Outras cidades com- os

-

sub-agentes da Cruzeiro do Sul "" ..

1 �
I �

I�
�

� .
� " "

. '. ..�.
� - .
J.;:.-�-�-'�-�-.�- �-�'�-�-�-�'�- -�.. � � � � � �'� � �-���� �-",'�,,-�-�'�-�-.;I�-�·�-�-� � � � � � � � �.I ------'---� ....."."."."." �N.N.N.".".".M ".".".".N.".N.N."...."+lf.".M....".M�.N.".fl,��.".".".".".N.".".N.."."#....��..., Frolianópolis, 12 de Julh6 de 1950-

(TAC' Transporles Aéreos
Calarinense S.A.»

( ,

-

�oDvocação de .Assembléia Geral
Extraordinária

Atenção
VENDE-SE um lote de ter-

pl'ogr.-·nH\ pa "a o mê� de julh.. ra à, Avenida Mauro Ramos-,.
Dia 20 - Quinta feira - Boite da Colina _ Apresentan- próximo ao Largo General

do um notável pianista - Espeçializado em músicas de dano Ozorio. Ver e tratar com G

ças para "BOITE" - Ex-pianista do Cassino da Urca. sr, Manoel Fiuza LIma, na.'
Dia 29 - Sábado - Grande soirée de aniversário da Oro Firma Fiúza Lima Irmã,os &

questra Juvenil. '. Cia. Ltda. à Rua Conse.Jheirg
Notas>Reservas de mesas para as BOlTES: Relojoaria Mafra, 35. Florianópolis. ',' .

Gomes.
;

.

\' - ....

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas DR. FRANCISCO CAM,\R"
estranhas ao quadro social. Srs. associados, cooperem para a "d�vEo"lg'aOdOboa frequência do seu Clube!: n.

Escritório: Rua �elipe Scptmld&
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso") .

Residenc1a: Rua Alvaro de Car...

valho, 36

Tarifas redualdcs ",-_. -- ..

Modernos e possaotes. aviões· Dluolas
A escala em Joinville,Itajaí e Joaçaba está dependendo da

conclusão das obras do aeroporto local.

TRAFEGO MUTUO 'COM:
Cruzeiro do' Sul�R10_
Savaq=Porto Alegre
Pluna-Montevidéo
PAS�AGEN� E CARGA:

Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

ii

LIRA TENIS CLU'BE

•

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

extraordinárja, a realiz.ar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na

6éde social, à rua Conselheiro Mafra, 35, iO andar, com '3 seguinte
ordem do dia:

a) Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de. interêsse social.

Florian6polis, 7 de julho de 1950.

Transportes 'Aéreos CatarÍutmses S. A.

OSVALDO !MACHADO - Dil·etor_Presidenle..

.

"..."'__ � ..

� -'

"

.
'

'CJUJ,. Do:ze ele Alo,sto
IU'ognlma para o Inês de jUlho

Dia 19 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 23 - Domingo - Soirée com iIÚCio as 21 hor,as.

Dia 26 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 30 - Domingo - Cocktail dansante com início as' 9 horas.
As "soirées mignon" s'erão das 19 ás 22 ho!'as.

MINISTERIO DA MARINHA
,Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

O,. '(LA.NO G.
GALLETTI

ADVOGADO
,

Crlm•• ciMI
Ooaatttulg60 ri. Socledod..

NATURALIZAÇÕES
Titul� Deoloa'ot6rloe

1-

E.:rlt6rlo e Re-.id.nola
RuCl Tbadent.. .1.

FONE •• 1468

roo

j'ja feira -'- 12,55 hs. - Araran...

guá e P,orto Alegre.
6a. feira - 11,35 hs. - Curiti..

ba - São Paulo e Rio de Janeiro,
6a feira - 13,05 hs, - Lages e

Porto Alegre.
Sabado - '10,10 hs. � Joinví....

le - São Paulo e Rio de Janeíro,
Babado - 12,55 hs. - Araran...

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

e Porto Alegre.

I'lortanópou.
.. . .

TINTAS, PARA IMPRESSI0
COTTOM!R

• •••• " • • • • • •• • -C:
..

,

Sala de Jantar
Vende-se uma finissima sala;
de jantar, em perfeito "ést�do
de conservão, por preço,mo
dico. Ver e tratar á rua Sete
de Setembro. - Edifício Cruz
e Souza, apartamento, 101.

De acôrdo com o ofício nO 034<8 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

iENSiNO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se :whar:io

tlbertas as inscrições para o concurso de admissão à matricula Da Esco_
ia Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

05 interessados !poderão comparecer na Secretaria desta Capitania,
vara melhores esclarecimentos.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrianópolis,
fi de julho de 1950.

Nelson do Livl'ament-o Coutinho, EscriturariG da classe G Secretário.

A V I·S O
Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l'
O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
Anexo, um bem montado LQboratório de 'prôtese Den

tária, para confecção, de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

AR! MACHADO
Cirurgião Dintista

--------

lIalta. felielciadetl peI. lIIlSuel•••

�. ele M1I filhlaho I

14... alo fll!lque�.. ••• o ........

JjreM'nte "ara·o •• .orpmpoLB04-
, uma c:\de1'uta to CUBDIl'f
b1UTl'Q ptumu.l..' !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS'MALES DO
r FrGADO
ESTÔMAGO � INTESTINOS

I ,H E P a c H o L a N
o REME'DIO� QUE

-

CONCURSO 0,0

IMSDIUID '

fAPllQIIIlItOlltO

·O.AeSeP�
Aviso aos candidatos

A prova de Legislação Aduaneira e Prática de Serviço do

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

lizada no próximo domingo (dia 23), às 8 horas, na Escola In

dustrial de Florianópolis.

voc� ESTÁ
<omentá"o Internacional

Por AI Neto Escola' de ,Aprendizes ,MarinheirosE' cada vez maior o número de
omunistas postos fóra da lei. , Inscrição de CIVIS candidatos à matricula
Nos países que a Russia ainda Acham-se abertas, na Escola de ,Apre.ndizes Marinheiros dêste

não conseguiu dominar nota.se, Estado, de i O de julho a iOde agôsto de 1950, as inscrições dos civis
-momento, uma tendencia cada vez candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros nasci;
111is intensa para restringir as ati I t 10 -d d 193" 29 d ô t 'd 1934

'

•

-
- l I)S en re e março e 4 a e ag s o e .

-vídades dos gruDos comandados; ,

'por Moscou.
-

"O exame para os candidatos inscritos será no dia 15 de agõsto

Nestes úllimos dois meses, o ;)[·óximo as, 7,30 horas, na Escola .de Aprendizes Marinheiros de San.

�llartldo comunista f'oi declarado La Catarina, em Barreiros.

ilegal na Venezuela' e no Panamá, Todas as informações
• enquanto outras nações tratam de obtidas na aludida Escola

. amplícar as defesas de que dis,
'

,Pertos, nas suas Delegacias
,'c Lodo o Estado.

,TOSSINDO?

CUIDADO!
....____ ;��
Não pense nunca que uma c
tosse não tem importância, w

Por mais insignificante que
ela possa parecer, pode resuí- ::!
tar sempre numa traqueite, �
numa laringite ou numa bron
quite, que podem comprome- w

ter os pulmões e todo o apa-
relho respiratório. �

.. I:
�
;;:

';:põem contra o expansi-onismo so,

-wíético .

Nó parlamento da Austrália dís,
,'Cute_se atualmente a conveníenoía t

.de declarar íõra da lei o partido'
-comunísta . !

Um movimento semelhante' "está I
;·"'ite-ndo lugar no parlamento da Uni.
"ão 8uLAfricana.

No Japão, os comunistas estão
-.se vendo em palpos de aranha.

€) govérno Japonês acha.se em,

'i)enhado numa verdadeira limpeza
:. ideologica das repartições publí;
·._cas.

� -Os comunistas já não podem
.ocupar postos na administração
!publica d� Japão.
Além disso, o primeiro ministro

Yoshída acaba de anunciar que vai

propõr legislação adequada para
que o partido comunista seja de.
.elarado ilegal no Japão.

As atuais medidas contra os co,
-nmnistas são um resultado dire,
-to das conquistas territoriais da
'Russla .

As nações que estão restríugin,
do a liberdade dos comunistas

";_oap'ontam para os exemplos da Chi.
-na, da I{\l'ea do Norte e dos paí;
,"ses da Europa Oriental.

, _Entre estes últimos, o caso mais

frequentemente mencionado é o

-da Tcheco Eslováquia.
A implantação de regimes co,

',nmnistas, ligados ao Kremlin, na

'Cllina, na Korea do Norte e na

"Europa Oriental é o argumento
usado pelos que desejam evitar
rmator expansão soviética.

Os países onde 'o partido comu,

nista é absolutamente, ilegal são,
nas Américas, os seguintes: Boli;
'[Via, Brasil, Chile, Colômbia Equa,
dor, Haity, Nicaragua, Panamá, Pa,
raguaí, P,�l'Ú, ReJlUbliça, Dorrríni,

: 'cana, Salvador e Venezuela.
Na' 'Europa, o partldo comunis,

ta é ilegal em Portugal, na Es,
llanha, na Grécia e na Turquia. '

, No Oriente Médio, é ilegal no

'Iraq e no Iran ,

N o Extremo Oriente, é ilegal
�

[la Korea do Sul, em Formosa e

:no Nepal.
Na Africa, é ilegal na Líbfa, no

.Egitn, no Marrocos Espanhol e
,

no' Rio de Oro.

que se fizerem necessárias poderão ser

no 50 Distrito Naval, na Capitania dos

e Agências,. e 'nas Prefeituras Municipais

Exclusivista (cRENNER))
....

PRINcr:PAIS 4BTI80S

Roupas- Calçados
Felt·ros-Maquinas

.

de· c-osturas,

Loja
.

RENNER
Rua Tenente Silveira,' 29-

Florianópolis

A tosse é sempre provocada
por uma irritação nas muco-

��o��e ';fe�t:ra�e�=��:�rii�: ::

cornoda.Se v.está tossindo,de- �
ve tomar um remédio que não 1::
seja apenas um stmptes palia
tivo. Lembre-se de que a tosse

W

tem sempre uma causa que ..

precisa e pode ser combatida. �

...
;;:

� 5FIGATOSSE,medlcamento c
eienti!icamente estudado. é

,. um preparado que contém ex- �

trato de óleo de fígado de bà- g,calháu e xarope de gllcose, ;;
além de elementos de alto po- ,;:

dl! expectorante, ctcatrlzante �

e regenerador das mUCOS3S
do aparelho respiratório. Fl- �
��o��o! �sr����lod���� �
bronquites e suas manifest'\- ::
ções, • e

Se v. está tossindo, �
tome logo <ClIl
FIGATOSSJ �
111.111 p,odllto do

. <

Vende-se terreno
I

Vende-se um terreno medín
do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro .

Tratar com o cap. Paulo

Samy ,na( Fôrça 'PolIcial ou

nesta Redação.

V A LV U L'-A S

rbillpe
MAIOR ESTOQUE

AUântida Rádio Cal. Lda.
Rua, Trajano, 51

. . . . . . .. . .

CASA
Vende-se uma ccmfortavet e...

residencial, situada em ponte ..
bano central, com 4 quartos, .ala
de visitas, sala de jantar, oOPa. ....

zinha, além de mais um peque...

qaartQ ,para empi"egada e ampla
instalações aatlitárias com cauaB·
zaçã6:de .... quente e fria. � .1..
formações Da Gerência desta foU..

11NTAS PARA PIN1lJRA
COTTOMAR -r

1-

,

,

Crédito . Mulúu Predial,
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria. Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos resultados da extração da referida loteria não' estão

sendo realizados.
Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.
I. MOREIRA di CIA.
, CONCESSIONÁRIOS

SANG1JENOL
contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rsentato de Sodio, etc.
,

a tonifícação geral do

Os países 'Onde o partido comu,

Inista acha.se em luta armada con, ricas. Na Europa, -a Alemanha. Os comunistas desfrutam de
'tra o regime são a Birmanía, a No Extremo OI'ieIit�> a Indía. liberdade quasi absoluta no Me,
Indo.Dhina, a Malaya e algumas Como já disse antes, {li)- Japão. xico e na Argentina, assim como

, das Filipinas. na União Sul.Atrtcana e na Aus, na Groelandia, na França, nos

Os palses onde o partido co; tral ia, GS' restrições e�Jão\,_�end:o paises do Benelux, na Grã_Bre_
rounista é legal, mas sujeito a aumentadas com o objetivO- fL tanha, no Pakitan, na Escandina_
�lgumas restrições, são o Canadá, nal :(fé tornar Hegal o partido co. via, na Indonesi'a e na maioria
re os E�ados Unidos, nas Amer_ munista'. dos pais,es africanos.

�, n
.--

._

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAlKlA 7
PROCURB A

alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

,

Fabrlaant. o dhtrlbuldorel dai afamada. Gon'; \:
feoçõ•• -DISTINTA- e RIVET; POllue um granJ Jde lortlm.nto d. cu•••mircu, ,ligado.: bl'lnl··
bon. e barato.; algodõ••• 'Molba e avlam.nto.
para alfalatol. que: ..oabe dll'.tamlnt. d�.

SnflS; Come'ClII••te. do Intui,,. no .entldo d. :lh. fcnuem 1111UI

F!c!'la.,6poUI. :1 íFllItAIS ara 'Bh.l11UnClu�, Laje.� :
leibrloal: A Cala •A' CAPIT.AL- @lhama ta '-Gtllla{!aO dOI

vlllllto ante. d. efotuoi'lm IIUClI aomplI'e.! MATRIZ em

<:, q "'LhA"'S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Q ESTAD-Quarta-feira. 19 de Julho de 1950, '..-
--------------------�--------------------------�--------------------------------------------�--------.--------------------�------�----------------------

�ssembléia Legislativa l�t�!�S��IlP:lld6Í1 JuiztE�t=�8itO da �����I�����:���.!���
8ESSÃO DO DIA·17 - 7 - 950 ORDEM DO DIA MOSCOU, 18 (U. P.) ..:_ O Minis' O Cidadão "Felípe Domingos Pc, não POSSUlllQO titulo de posse j�

Présidência -- SI'. José Boahaid. que constou unicamente de: tro do Exterior da União Soviética V'Y, Juiz de pit,z em exercicio de dominio, sobre os 'terrenos ,acill!-'i
Secretaria -;:- Srs.' Alfredo Oam, '!"úLação da redação final dada informou que o '''premier'' Stalin Juiz de Direito da Comarca df' descritos, quer perante 'V. Excia,

pos e Pinto de Arruda. ao Í)rojeto de lei n. 4ft/50, que au- respondeu a mensagem do' "pre- São José, Estado de Santa Catarina. regularizar. os seus direitos sobre
A hora regimental, leve inicio a toriza o Poder Executivo a abrir, mier" indiano Nelhru, acolhendo na, fórma da Léi etc. \ os aludidos imóveis, pela ação de

sessão, contando com � presença por conta da' arr-ecadação elo cor; com beneplacitó sua iniciativa e r'az saber aos que o presente Edi, usucapião com fundamento nn

de n.umero legal de depu Lados. rente exercício, um crédito espe, expressando que é favoravel a soo tal de citação, com o prazo
.

de I Artigo 550 do Código Civif
O sr. Secretário fêz a leitura ela cial de Çr$ 2�3.418,00, 'Para paga, lução pratica do .conflito coreano trinta dias (30), virem, ou clõlc I e segundo o processo e s ta h e.,

ata da sessão anterior, tendo sido mento das cotas devidas a runcio- através do Conselho' de Segurança conhecimento tiverem e a qu=rn lecido no Artigo 454 c seguintes elo
admitida sem emendas. n::írios do Estado, pelo excesso de com a participação dos Cinco. Gran; interessar possa que por parte de Código do' processo Civil Assiur
Procedeu.se, a seguir, à leitura arrecadação verificado- no exerci; des, inclusive ã China. José Silvestre d�S' Passos, por seu em face do exposto, requer o Supli.,

do cio de 1949. A votos, foi aprovado. O texto dÇl resposta procurador . Dr. Carlos Loureiro cante a, V. Excia. que, na forma
EXPEDIEWfE: Não havendo mais matéria a ser MOSCOU, 18 (U. P.) __ E.o se, da Luz, lhe foi dirigida a Petição ar) do Artigo' 455 dei C. P. C. se prece...

a) - Oficio n. 176, de 15 do cor discutida nem votada c como nín, guinbe o texto da resposta de Stalin teôr seguinte: - PETIÇÃO. Exmo, da em dia hora e lrtgar desiguados
ate, do- sr. Giqy.�if'nador de Esta, guém usasse da palavra, foi encer, ao "prerníer" da India, sr. Nehru, Sr. Dr. Juiz de Direito da Contar, com ciência prévia do dr. Proino.,

do, dr. Aderbal R. da Silvá, reme. rada a sessão. relativa ao caso da Coréia. ca Ide São José. José Silvestre dos to r, a justificação ínitio litis• com

tendo projeto ele lei, que autoiiza COi\HSSÃO DE FINANÇAS "Dou as boas vindas a vossa íní, Passos, brasileiro, casadó, lavrador, o depoimento das tesemunhas :l..

o Poder Executivo a abrir, pOI
. Sob a presidência do deputado ciativa de paz. Compartilho total, residente e domiciliado no Jogar \ baixo arroladas, feito o que jul....

conta do produto. do empr-éstimo Armando Calil, reuniu-se a Comis, mente com vosso ponto de vista Fazenda" neste Município de São '

gue V. Excia. a justificação, man.,

contraído cem �. Caixa Económica são de Finanças para tratar sôhre quanto a necessidade de solução José vêm, respeitosamente por, dando citar pessoalmente os con.,

Federal de Santa Catarina, o cré. di versos assuntos. iaci fica -do problema coreano por seu procurador abaixo assinado, a frontantes, residentes nas vizi.;
dito especial de .cr$ lO.obo.OOll,OO meio do Conselho de Segurança dos presença de V. Excia. expôr o se. nhancas do imóvel, bem com') O'

(dez milhões de cruzeiros}. Sessão ele 18�7·950 Cinco Grandes, inclusive o Governo guinte: I - Qu�,. vem possuindo representante do Ministério Públí.,

h) - 'I'elegruma.n; 3923, de 11 A hora regimental, .teve inicio Popular da China. : ha mais de trinta anos. mansa. c co e por Editais de trinta. dias, os.

do corrente, do sr. Comandante do il sessão, sob a presidência do sr Creio que se alcançar uma rapi- pacificamente, sem interrupção. interessados incertos, a expedição
COl'PO de Bombeiros de Joínvile dr. José Boabaid. da solução do problema coreano nem oposição, dois terrenos situa. de carta precatória para a la' Vara'

Eugênio <Lepper,' convidando para
O sr. secretário fez a leitura da seria conveniente ouvir no Con ,

dos no logar Fazenda. Municipio da Comarca de Flortanópolís, :1-

"assistir- às comemorações do 580 ata dà r�união anterlor, tendo si velho de Segurança representantes i de São _José, onde tem feito SllUS fim de ser citado o Domínio da

aniversár,iQ daquela cor!>,o.ração." do .aprovada sem restr-ições. do povo coreano •
.. plantaçoes; II -- Que Um dos ter. União na pessôa do sr. Diretor 1J}_

c) - Ofiélq n.·36, de-19 de' maio Procedeu.se, a seguir, à leitura Itespeítosamente J. V. STALIN". renos tem a área de 120 "1n2. (vinte ra contestarem a presente ação de

:p. p., de. Manaus, Estado do' Ama do expediente. A .resposta de Stalin, contestou e um mil cento e vinte metros q:u'. usocapião no prazo dedéz (lO).
sonas, do sr. Francisco de Areal EXPEDIENTE Nchru : drados), 'ou sejam vinte e nuas dias que se seguir ao término ciO'

'Couto, Presidente da' Assembléia a) -- Oficio nO 188, de' 17 d_o
.

"Estou muito agradecido pela rã, braças de frente por duzentas bra. Edital, na qual se pede seja decla.,

L-egls1.ativa -daquele Estado, agrade. corrente,.elo sr. Gov. do Estado pida e animadora resposta de 'v. ç� de fundos, com as seguintes rado o domlnio'vdo Suplicante, 1':0_

_ , . - Dr. Aderbal Ramos da Silva, reme' .

I d" t teent
.' confrontações: - Frente) R,io .\fn. bre os imóveis prosseguindo.se..cenuo a comumcaçao da instlalll. eXCIa:. me la amen e encrareI em

.ção nos trabalhos da quarta sessão tendo pl'ojelo de lei que .autoriza conLacto �om outros: govE;)rnos .jn� I'oim, fundQ_S com Clemente José eQ1l10 de direito) até final sentcnç'.l'

leg'isHiva desta' Assembléia.. D Poder Executivo a ceder gratui teressados e espero CJ.u�, em breve, Ames' e deste com terras do S!l� a execução registr3ndo�se a serr_

eI) _:_ Ofici� dátaclo de 15 do c-o.r.
tamente à AssG-ciação Rural de podarei comllnicar�me' C0111 v. plic�,nte e a'o Leste com terras per. ten.ça no Registro. ·r1e L,�nóve;_s da.

r.ente, do sr: Armando Calil Billos Lages, para o seu Parque de Ex exci-a. tencentes a Joaquim Elias Filho; Comarca. TESTEMUNHAS: JoãGl
, 'posições e Feiras Agro�Peeuárias III - Que outro terreno tem a fi. Matias Hoffmann e João SteJlinPre_\dente da Comissão de Fina.n

�as eI.el?ta Assembléia, .encaIi1inhall. uma área de terras situada_na zo� rea de 40.656 m2. (quarenta ,m.i! Da�se 3. presente o valor de Cr$ .. _

oa suburbana da,. cidade ele Lages seis
..
centos e cincoenta -e seis me� 2.. 100,00, para efeitos fiscais. Pro_do pr.oj.et.os' de resoluções que fi,

gam {; subsidio e a l'ep.r.esentação b) - Id:em_, da! mesma data e .
ros quarlrados), ou sejam 21 b�·a. cumção por instrull1ento público

procedên'cia; nO fS9, agradecendo t ças de frente por 4UO braça" de do Registro Civil do Distrito di}do sr. Governador do Estad,o, o sub.
, I.Domunicação const.ante .do oficio l fundo e possue as seguintes . COB, São, Pedro de Alcant<lra, livro I\ni>"idio oe a ajuda de cnsLo dos depu '

. nO 381, de 12 do. corrente, desta' frontações: -- Frente COm o Riu 30 fls. 136 a 136 v· N. T. P. Deferi, •

tados '�e a repreientação do Presi..
i\.ssemQléja. Ma�oim, fundos cún Clemente Jc_ m�nto. São José, 1 de fevereil'l) <l� .

dente da As'sembléia LegislaLiva. .

A L' t d S 1.950. (Ass.) Carlos Loureiro ih
..Kao havendo orador inscrito 'na

·c) - Oficio nO 282, de 17 do se
.
mes, a este com erras o 11_

ilorrente, do sr. Des. Guilherme ..

'"_.<� lO
Luz. Despacho A. a Conclusão. Sã,,,

hora do exp.edie:nte, foi declarada

O t d tarasse uns meios José. 15/2/950. (Ass,)- Angelo d�
1ivl'e a palavra. 'Solicitou�a o sr. ��rY'de V������.:�id:�\i�;Ud�Fib:e.. .e·sp�!. a graR e .10· V_li '. _

Oliveirâ MacieI: Juiz em exercicio_
Ramiro Emerenciano, da U. D. N I I Otlllll08 a domou tr��ao d� TelevU!80 Despacho - Fa,çam�se as ci-taçõei!:
que se r·eferiu os servid'Ü<res das

exercicio da Pres�dência do TÍ'Í_ CeU' . 'U. . S U U J iJ
Ler entrado em férIas () Exmo. Sr. !

", r _
. requerid0s, sendo ose confronlaTI.

:tutarqui,as' ferr.oviárias e focali,
I'lresídente. Des. Urb:mo Müller. n�.!I. r.

..J11',U fRia no Bra SII tes certos e o representante do M;
wu 11 situaç�o de inferioridad6 • � . I < " d d d'

.

�1l1 que se encontra /to op.eI;árib fel'
Não haven.do orador· inscrito n3 Conforme já foi noticiado, du�. cientifica e teve, por iss') Il)eS�

P. por, man a o, o _omlll�' .,a.

1101'a do exned' t 'd'

I União, em Florianópolis, por eart::t
coviário em 00mp'aração com outras .' - .1en e, ·0 sr. preSI en

•. rante a Segunda Jornada Pau mo, a' nl.ais simpática repercuss:io
t d I I I precatória do Dr. Jui:Ll de Dircih

;;lasses mais prot'egid'as .pelas leis
e ec ar�u r;re a p� �vra. Americana de Gastroenterologia, a nos meios çientificos e médieos

da primeira Vara (h Capital. e 0,'4,
t.rabalhisLas. .

Como nlllguell1 a sohcItasse, pas" reali21ar'se no Brasil ·entre 2/1 e' do Bna·si!.
.sou se à Ordem do Dia "

., . I" .' interessados incertos por Bdibl
Ao terl1l1na,r, o ollador encami. �_ ' -

.

'.
29 de Julho, tera lugar a trans1111s. Por melO do· apa'relho telc\ Isor,

que será afixado no lugar do costu_
minhou à M·esa um.,telegrama dirL Na� se. apresentou matérIa a

I são,
através da televisão, de ·ope.· sel'á possível aos

.

assistentes, que .

•

ser dIscubda nem votada _ '.

I I
i
-. __ '.1 _

me, e publicado por uma vêz fiI"

gido aJO· Exmo. Sr. Ministro da .. ;.._ raçoes a serem reahzac as pe o' no caso serao os congre�"ls,a�. Diário Oficial do Estado e prol"'Amda lIvre a palavra e como '. III.vüiçã!o e Obras Publicas com o se. . ,

" Prof·essor BenedIto MontenegTo, no acompan lar, em c ose.up nos r,pa_ três vezes no jornal "O Estado"
guinte teor: nlllguem. a usasse, o sr.' presiden' Hospital 'elas . Clinicas, para o au I re1l1-Os receptores, tôdas as fases

que se Edita,fi em FlorianópoUS'�,·
"Exmo. Sr. Ge·neral João Valde'

te encerrou a sessão. , ditório da Faculdade de MeclicL· da intervenção cirúrgica. Com') é tudo pelo prazo de trinta dias, f'X.E. Tonólli ' ..

I
.

á'taro Amorim - DD. MinistI'O da na de SãO. Paulo, .onde estarão

I' fác�l I�a�Illar. esSl� :evo .uc'l:n n.a traindo para esse fim, as CÓpÍ::lSi
,Viação· - Rio. Esta Assembléia TINTAS PARA. IMPRESS'AO reunidos os congressistas. aplIcaçao da televIsao a clrurgia necessarias, que serão entregues;
tem !Yonhecimento que, agentes Rê_

.

Est.a transmissão de televisão 8, ahre . incoménsuráveis- hOl'iZl)llt�s
ao interessado, J,Ja.ra as publicaçõe'\o.

de Vilação Paraná�Santa Cal.aril.J.a C O T TOM A R serviço da Cirurgia, que será
.

a : ao ensino da técni�a cirúrgica. determinadas. São José 7 de .Tunlwt
tra.])alham domingos e· feriados ; e. Q •••• "... •••• •••• primeira a realizit'l' se no Brasil I

O presente eqUIpamento dG te� de 1950. (Ass.) Léo· Pereira OH...
não percebem remune;ração esLabe' \ tornou'se possível g;aças à inicia� levisão, que a Squib!J:l fez transpoi'_ veira. E para que chegue ac:r
leciáa parág-rafo 30 airt. 60 decreto tivla 'da E. R. Squibb & Sons do tal' dos Estados Unidos par3 O conhecimento de todos, mandm1:
27.64.8 de 12 de .agosto 1949 e' so1i' f:\rasl, Inc., qU!e, em jbo-ope-raçrão Brasil, para a demonstraoão a ser expedir o presente·Edital, que se",
cita vossencia se dig-ile' autorizar coai a General Eleclric S. A., fará realizada na Segunda JJrnad� rá afixado no Jogar de· costume, 1]'
Direto!' Rêde mandar incluUos vg _transportar por via aérea, dos Es� compreende c'�mp].eta instaJ.lç�b de publicado por uma, vêz no Diárh·
pa,ra efeito. dita remuneração vg tados Ünielos para São Pau'lo, um transmissão e recepção' à,Jislàllc-ia Oficial do Estado' e por três vê_
nas outras classes mensalistas que completo. "apar·elhamento de trans� de 'tO km, e pesa 4.090 qU!10S, sen�

'.l percebem pt 'Com agradecimentús missão e reoepção televisara, de' do tI'ansportado ·em um avião es

antecipados apresentamos Cordiais nominado "Video Médico". pecial -de Nova York para o Bra�

• Ba�dações: .

. (. �

Ê�te gesto da E. R. Squibb &

I
siL acofipanh�do qe uma �!9-ipe

cubmeüdo à aprecl-aça.o· do ple� Sons do Brasil, Inc., constitui uma de �é:nicos � cienti�tJas que se in�
nário foi 'Ü te.Jeg-l'aI;la �pl'ovado. louvável demo.nstTação de apô;o cubIraü da ll1stalaçao do apare
Em �'uida o 81". presidente dis� de �ma grande. in�úsLria farma_llhamento em São ,.'PauI,o..se que se achava sôbre' a Mesa um cqutIca -às l!'·ealIzaçoes de ordem. . '

requerimento, o qual solicitava re·

gime de urgência ao projeLo de lei

qlle autoriza o· P;oder Executivo a

abrir '!.lm créelito ,de 10 milhões de
cruzeiros, por conta do empréstL
1110 centraid.o. com a Oaixa Ecionô�
mica Federal de Santa Catarina

... � � -;.: . . . . . . . .-. ,' .. ,,- ..

zes no jorna.l "O 'Estado", que SIl

�dita em Florianópolis, na fórmà.
da Lei. Eu, Altino Mariano, Es,
CrIVa0 Interinõ, datilografei, �

subscrevo.
Sã'o josé, 24 de junho de 195�_

Felip'e Domingos Pet.l'j'
Jui7,1 em Erercicio.

....@G••••8 II••e.G••e.à(i••••�II••••••••a•••••••t DR. I. LOO 4TO FILHO

I � A. DAMASC:;O DA SInA"
;

I Doenç;��;����;�atóriO
I!

.'.
'-c.

A D V o G ADO;' •

',.
Cirm:gi,a ... do . ',I'orax·

5. ,';;'" .,,�.;ii��í· Formado 'pela Faculdade Nacio-
.i AÇõES CíVEIS E'COMERCIAIS .

' nal de lVIediciú.a. Tisiologista E'
. , Tis-iocirurgião do Hospital Nerêu.

P�aç. J5 de Novemt,ro, 22 __ 2- aeL Ramos. Curso 'd� especiaI'ização
'''',:

'!; a pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-

,(Edifício PérQla) : assistente de Cirw'gia do Prof�

'1',
Ugo Pi,nheiro Guimarães. (H.io)�

, "1)nes: 1.324 e U88 Cons.: Eelipe Schmidt.::18
Consultas,

.

diariamente,
Ftorianõpolis _ Santa Catarina das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades,
iN"�M_�"4!'J(j�lHllec�KI.H.fJSG•••'_� 28, --- Chácara do Espanha

'\

Agentes: Comercio & Trans''Para pag'amento da linha de h'ans Cmissào CapiVJarí'PI.pri'anó·I)'Olis..
- portes. Ramos S. A.

Rua João Pinto, 9.-Caixa,ConLinuand-o livre a palavra, Postal,2,20.-Florianópolisusou�a 10 deputàelo Lopes Vieira, Listribuidores Carlos Hoe-
,que solicito1:1 inclusão na Ordem do t. S A II"

'

I. .

t d
. . pene . . ..om· e mi

D.ta do proJe AO �·e leI 44./30, em re� Caixa Postal, 1 2
.1l'Ime de' Urge�cIa. . � . I Florianópolis

Estando em condlçoes regImen_ .. •

'tais par sera votad-o, o sr. presi' ��llI'nilHiif, Gra�H1tilllj Pij!l(J];l I
dente' incluiu�o na· Ordem do Dia Meiu drei!i mell;lore�i pelai tme
·ela presente sessão. ao.e\\ tlH'Ç.,. s6 n. CASAr'lYiH:
.A seguir, pas.sou�se à CELANEA - RucO. Mft(i"tl�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r:

. -- .....

RADIOTE:RAPIA
RAIO,S X

DI. ANT6NIO MODESTO ��j: o:·
,:�

Ateade, ãriuaeáte. a, KOI,ltaItle CuWaà

, D,. Guer�eiro 'da Fonseca
EspeeiaUata

.Hleo - Efetivo do Ho.pltal ••
Carida'e

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratam�Dto
e Operações

Residência" ;<Felipe Schmidt, IV
Tê efone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hosoital
A tarde: Rua :Visconde de Ooro
Preto D. 2.
Horário: Das 14 6s 17 horal.

Dr.Milton Simone Peleira
Clinica Cirurgica

Moleati.. ie Senhoras

CIRURGIA GERAL I Dr. MárioWendheusen
... Serviços dos Professores Bene�

I
�tÓ� dBu:r�� b��

lUeto Montenegro e Piragibe No- Telef. M. 761
, �alta da. • .. li .....lUeira (São Paulo) I ._.... : ,.eU,. ....... ii. ...

CouuItae: Das t, ú 17 horu __::- Il1_.w.-...._III _

Ru Fernando Machado, 10 D PI" Fr. eu O onte.

I Dr� M., s. C.v.lc;nti c:.u.lt6rio�b ·v::--.1I8InM, ta.

ClIalea ad,a.l_te de ........
T.elefoBeI 1.405

K_ ��.... "II
� lU 10 i, II • Cu 14 ii

... .T..�� K n. �.u...�.:�..�.J'..�=:=.�-�.:..::T:T:��.:::;;;;;;;;;.��..� ..__�..��;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
"

".-�UI",
-.

"

o,. Lin. Neves,
�� cta IlaterDidade e Dlé4lte•••

Bo.pita) de Caridad.
;a:.JNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

lI)tapÓltiCO, controle- 'e tratamento

l.-peelaUgdo da gravidês. Di,tor·
.... da adolellc�ncia e da menopau·
.... Pertubaçõel menstruai., ,i '1.��.
..ç6ea e tumores do aparelho ,�nJ·
tal feminino.
v.eraçõe8 do atera, ovirlos, trom
'.... apendice, 'hérniaa, variJa, etc.
-Dmrgia plútica do periDeo (m
.,.,)
.s8ISTENCIA AO PARTO B OFE-

RAÇõES OBSTETRICAS
....çu glandularea, tiroide, od
'fiOl, hipopille, ete.)

-

tNaturblos nervOloa - Eater1Udac1e
- Re8imes.
�ório R. 1010 Pinto, 7 - 'feL
'd..4l1

Re.id. R. 7 de Setembro -- I!dll.
t:nlI e Souwa - TeI. 84ft

Dr. Newton )d'Avil.
.anqfa geral - Doenç.. d. s.....

.,. ra. - ProetoJogia
_

FJetrieidacle Médiea
f:onmItório: Rua Vitor Melrelei a,

• - Telefone 1.807
CoD8ultas: As 11,80 horaa e 1 lar·
.. dali 15 horas em diante
Residência: Rua VidaI Ramos Il.

• - Telefone 1.422.

.�
••

"

Dois rocomõvets, 150 cavalos, alta •
baixa. Marca "WOLFF", Alemlí, ano fa

bricação 1920 com bomba, condensador,
vapor super-aquecido. Estado de nOTo.

Idem dois geradores. alternado 2Soe

volts. 50 ciclos, marca "SIMENS", 230e

volts próprio corrente longa d1stancta.
em perfeito estado. QuAlquer tnfGl'llUlolo

'Travessa-
24 de Maio 18 - ItaJal - SaDo

RUA VÔLON ,'ÁRIOS ÓA PÁTRIA N.· 68 • 1 •• ANDAR
ta Catarlna. •

CAIXA 11051A1..1i1P • TEL�FONE 684\) • TELEGRAMAS: .P'!!>TECTOR.... FERIDAS. REUMATISMO E.

'.
.

. I
PLACAS BIFILITICAS

4'8D�t6�� P.���J2taSob�atarlDa .,!!! .!�...N!IJ!I!!!!
Cal'Za Postal. 69 - Te' "P,ofectou" FLORIANOPOLIS elo ,IllIla

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

'c-, .",.

Dr. P�'ydoro E. S. Thi.go
M'4Ico • ,aI1eu.

.. BoapitaJ de Caridade de FIo
rlaDópolll. AlIsistente d.

Maternidade
'OenÇH dOI órgãos Internos, ..M'
clalmente do coração e vuoa

loençU da tiroide e demail "o·
duIaa internas

,jinlca e cirurgia de -aeuhorlll -
- Partos

IJSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DlOGRAFIA - METABOUS�O

BA!AL
tORAmO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 à,s 19 ho
ra.

CONSULTóRIO:
Rna Vitor Meireles D. 1.

Fone manual 1.702
RESID:lNCIA:

,\'fenida Trompow.kI n
Fone manual 7••

;0, � Ról'a-" C-onsoni'
-CIRURGIA GRfe. - AI.TA CI·
aUJIGA - MOL'tSTIAS D. •..

NHORAS - PUTO. ,

"81'8I&do ,.la lPaeaJdade .. •....
.. .. U.tYenidade de SIo P.aJa,
oade foi a..istente por ...lriOl __ de
8crri9D CirirgiC8 do Prof. Al19I.

c.dIa Reli
Or1U'lfa do �.tilmuo e 'rialI .tnela·

rea, IDteatblOll delpdo • ll'IIiIi. tini
, de, rlua, pr().tata, belP... a......
."'rlOII e trompa•. V.rlcoeeJe. �

ceie, ...uixa e Iaerau.
C-""Ita" .,... , ,. 5 � , na
I'eli,. Sclúaidt, 21 laltol da eu.

ParaillO}. Telef. 1.5,.
tuldbda: Rua �ee ltuür, 11';

Telef.' K. 7114

Dr/A. Santaer.
(l'ormado pela Paculdade Raelo
lI&l de Medicina da Unlyeraidade

,do BrUfI)
II4cIIco ,,ºr' concurso da .us1etln·
cta a PstCGpataB dG Dhltrtto

Pederal
'

h-Interno de J!lospltaI Pillqw.
trlco e IlanicOm1o JudJcl6l1o

da Oapital 1"ederal
h-Interno da &anta Oasa de 1111·
nrlc6rdta do BJo d. Janeiro
OLttUOA IaDIOA - DOÍlRQA8

NJIlRVO!IAS
OoDsJllter1o: ',lkIWcto &m6Ua

.eto - l!Iala I.
8es1d6nc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Das 11 ii 1. Iaoru

Telefone:
OoDBultór1G - 1.lIfiIl.
BeI1d8ncla - LHI._

'"
' ..

ORA. WLADYSLAWA W�WSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médico� \

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

o aabio

, Servieo comp).e,to e especíalísadn das DOENÇAS DR -

SENIWRA8, com modernos método. de diagnóstico e tra

tamento.
_ CQLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-EIetroeoqula9lo
Raios Ultra Vjoleta e Infra Vermelho.

Consllltório: Rua Tr�jano, nO 1, {O andar - Edificlo

do Montepio.
Hor�rio: Das 9 ás 12 horaa - Dr. Mus�.

� Das 15 ás 18 horas - ,Dra. Mussi.
R�idên(lia - Rua Santol Dumont, 8, Apto. 2.

"" -_. ..

cóMPANüiÃ··" illlNÇl�"ôABAiííA&;;"��
Fuudada em 1878 - Séde: BAHIA

INCANDIOS E TRANSPOR'j'E8
Cifra. do Bala•.:. i. '1'"

CAPITAL E RESERVAS ••••••.
"

• . . . . • CrI
Responsabildades .....• • . • . • • • •. :-. • • CrI
Receita .....• ....••..•..•••••. CrI
Ativo .......• •...... •.•...... CrI
Sinistros 'pagos nos áltlmol 10 anOl .... Cc�
ResponsabLtidadel .•.........•.....•• Cri

Diretores:

80.900.GOfI,So
_ '.978.401.755,97

87.058,245,50
142.176.608,80
98.1187.818,10

78.738.401.306,20

Dr. PamphUo d'Utra Freire 4Ie CarvalJlo, Dr. Franel.eo d. Si,
Anfalo M rra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e loa' Abreu.

-�,.,.....,. ,. ,...,...,.,... ,...,. ,. & ,..,..,..,..,..,._ _ ,. ,..,. � '<.-.. - --

StOI!: SoeIA'"

po�ro ALEGRE

----

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlO

49, CÇ>m 9.500 kilometros, com..

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

Tratar com Delambert, prín
cipio da reta dos Barreíros, '

Agora, S,IIB!

Pedidos comRépresenlante
Para Santa Catarina

-

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
FloriáQ-ópolis - S. Catarina

'

VENDE-SE

Tl'anaport•• regulares d. carga r ric tEsto d.

sIo fRAIGISçO, DO SOL para NOII 1011
Info.·nuigõ•• a'O'mO. Ag.nt•• -

,

",lorien6poli.
- Carló. HoepckeSI.A -'0.(- Teletooe 1.2U (, Sod. teles.,

Sio. Francilco do Sul -Carlol Hoepeke S/A -CI _' Teletooe 6 MOJi1 MAC&:

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
. ;ClA,WETZEL INDU3TaIA.L.IJI,�V (LL �

TORAN A ROUPA BRANQUIS�{MA

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apenas hipótese n envio de tropaslluradecem OS universitários da Escola Nacional d
e�!�,�,��,�t, não existe qual Veterinária ao sr. Governador. do Estado.

dr. Iderbal: Ramos da Silva
para o

RIO, 18 (v. A.) - D ministro
da GuelTa, ouvido sobre o envio
de tropas hrasleíras pi'tra a Coréia

de ncordo com as ínrormacões che

gadas' do exterior, disse o seguin
te:

pas para o exlerior. Esta ideia não.
tem carater oficial, é mera hipo, I

"---,--1tese" •

'FlORIAMOPOLlS..,-'9 de Julho de 1950

Au"i1ios

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

Biciclefas
Inglezas

Acabam de receber

OSNY 84M4 & VIA.
Rua Jeronimo Coelh.o, 24 A

Florianópolis·

para a sua.agencia nesLa, capital de
2 milhões de cruzeiros destinados
lí. fazer a� despesas com o· s.ocorro

N,UNCR EXISTIU IGURL

'.

"V. EXCTA. SERA SE:l-IPRE LEMBRADO CO;\l1O O PAnA:\fT�FO DA EXC'GRSrlO, CUJA ATIVJ:DADJ!;
UOVElü!AMEN1'AL ASSOCIADA A mnADL"-N'l'EsrMPATrA E- LHANEZA DE TRATO 'rA:\fTO "ADMr,

IL\i\1OS E QL:E A '1'1)OS PõE A VO:\fTADE LOG O �O PRri\LEfRO CONTACTO." AFIRMA O DR,
, PAULO DACOl-tSO FILHO, Cl:IEFE D:\ EMBAIXADA.

Estudantes catari
Deuses Das quedas
do IgU8s8ú

Em visita ao sr. Governador do- Co Ide ensíuamentos aos futur-os
I
ros colegas, ao técnico que

Estado, dr. Aderbal Ramos da Silo técn icos da medicina veteiinár ía e que sem pesquiza não' pode
va, estiveram no Palácio do Go' que nos deu a: oportunidade de a ensino, OS nossos abraços pelo mui

verno, despedindo.se de s. exc ia., os uns :rever, a outros conhecer a mag to que nos fez.

uuiversitár ios da Escola Naci-onal nif'ica terra de Santa Catarina. Sr. Governador. creia V. Excl
de Veterinár ia em virtude do seu. V. Excia. será sempre lembrado

I'
e pode ver nos olhos, dos joven

regresso 'à Capital da Bepubllca. .1 como .o parnninfo da excursão. que o cercam, levamo,s a saudad
.

Presentes todos os estudantes cuja atividade, "governamental, dos dias passados na terra catan
que Integram ,a luzida caravana, o associada a irr-adiante simpatia G nense".
sr. dr. Paulo' Dacorso Filho, pro, lhaneza de trato tanto admiramos

federais 'para as -Insti- nuncíouo seguinte. expressivo dis, que a to�os poern a vontade Iogo
CUl'SO: no prtmeiro contato.

I
II - 'H -, 1 d E II I "Por d esignaçã., dos meus e8tu·I' Queremos manifestar .ainda os

unçoes ,

OSpi a ares e.", e nS1DO danle�, fui e�1car,l:eg-ado" de apl'esen'laossos .agradecímeníos ao Pl'�stimo.
d Bl

',' tal' a V. ·Exla, Sr. Governador, ao so colaborador de V. ExcJa. que

e umenau' , Sr, Secretário de AgriculLurà. ao ·;'oi o Secretário de Agr-icultura Dr.
.

t:'_ •.
' '�� Sr. Diretor da Produção Animal e ,Leo·berLo Leal, e que muito con.

, C1>O'S que para a nossa comuna tem I
'. 'f;, , • .' .

--------0---

id ' id .

ao meu prezado arrugo Dr. Altamír tríbuiu para, tornar possível esta PORTO UNIÃO 18 (R) Um
SI o consegui os pela nossa 1 e� \, I I

"

Ch f' ., D viagem.
' ,

_ . . 'o mcansave nspctor e, e' lia e' caravana de 19 alunos do Ginasi
\rn"e�B'Ilta,çflo na caiplhaJ do pais, f' S ",,' " \A .

- I A' d d' d
que,. in interruptamente vem' se �esa • ann.at ia mmai, as .nossas lJ1 a ao grau e 'arrugo o ser, São José, desta cidade, e 4 pro

I d· I d f 'd d
desped idas e os nossos mais pro, viço Iederal . ele produção animal fessores seguiu em excursão para

esempen ian o a un 'o na e' .

, fundos agradecíruentos por tudo '1 este homem afavel e que y. Excia o Paraguai e Argentina. A viagemfesa dos nossos rnteresses, fazen
t t"

.

d b. . ,
'

. .

�

quan o ivemos ensejo e rece er Ião justa e sabiamente acaba de que é feita em' oníbus, constará ddo justiça a confiança depositada, I
t 1 it I' S l C I' duzi t d 8 t" d

Pelo povo que a elegeu".
'

II
nes a rospi � eIra. an a a arma. con mar ao pos O e ,.__ecr·e .ario e, visltas as quedas do Iguassu ê a

, Do aproveitamento que todos t.i; Agr.icu llura, ao Sr. Vidal Ramos var-ias cidades paraguaias e argen

� --.

--

vemos com esta visita, não é pre, Xetto os nO:50s grandes parahens 'I tinas, entre [IS quais Posadas, En

________________ I
ciso alongar-me, quero, porém, sa pela nomeaçao e os nossos agrade�, carnacion e Buenos Aires.

í

Iientar que viagens da l:�a{ureza "-imentos pela felicidades que nos I:
ela presente trazem aos mocas es- r�Cl1ltou na visita a �Iiver,sos sei' O praf Bernardo em.tudantes não só vantagens para o VICOS de sua Secreta'rIa. lU ..

seu preparo técnico como, acima Ao Dr. Laura Bustamante e ao II bar"ou 'para o Bras·11ele tudo, contribuem para tornar Dr. Cavallazzi, ela ..'Produção Ani \J

rincões distantes do Br-asil, mais mal penhoradamente agaadecemcs T P )'. . ,BUE�OS AIRES, 18 (U, .

conhecidos ·e destarte, conoorrem as visitas 'em que- nos acompanha Seguiu hoje para o Brasil o prof
para que os jovens aprendam a ram, bem como os comentários

- Bernardo .Houssay (Prêmio)l
amar a sua terra. técnicos e educativos com que nos

-

bel), especialmente convidado
Sim, Sr. Governador, tem V. Ex_ia. mostraram os rebanhos de seus ser.

BLUMENAU, 18 - O jornal "A E é
·

t d I viços.
'Visitar e fazer conJerências na

Folha", de sábado último, publica X r"l O e pu gas diante dos -olhos,. o gaucho dos " Universidades' da Bahia, RecifeU pâmpas, o representante da zona Ao Dr. Mcahir Thomé de Olivei_
g

.

ti' d
' Belo Horizonte, Sã-o PalJl0, e Rio se mn e:

ames I a aSI' I t
'

t ca, "elllo arnl'oo'o, e coleg'a, q'lle no�
"O sr. João GOm.e,�da Nobrega" r co onta ca arlllense e ou 1'0 prove� , J

de Janeiro.
niente do mUlllCIpIO herva,teiro oroporcionou as visitas ao -Matadou,

pI'esI'd nt eI l' t
-

d P t' As Universidades de Beloe e o e ire 01' o o ar I� de te E tad o f'lh d I lt to Municipal e à Usina -de Benefi.
do Socia'l Democ,ratico de Blume. ROMA, -18 (V.A.) A fuga de:

s �s o, 1 � � p ,ana o
zonie e da Bahia lhe farão entre

I de CUl'ltIba o altaneIro paulIstano ciamen lo de Leite, 'os nossos muito
nall, que acaba de regressar dó um exe1'cito de pulgas amestradas '

-

•

ga do titulo de professor "hon

Hio de' Janeir,o, trouxe"nos uma em consl'lquenC'ia da queda da cai,
os esfor.çados �I'abalhad�re'S desr obrigado. ris causa".

t
' Ira em que eram transportadas, pe.

cendente da� �m�s ?erals, o naLu' "The last but not the least," ao .•
,!la iC1:a de-veras alviçareira para as aI d I f d d nosso compailheü�o de estnclos_

F
.

Inossas instituições sociais. Foram lo seu t1'einador, um indiano, pro. r. ,

as p alllCles ln m. as e cana' alee'eu a gellera aVIaIS do Estado do RIO diversos bata,lhador inçansavel. ao homem
t d C F d 1 vocou vivo alvoroço nos passagei'

" 'G,.
apres'e-n a as TI.a amara e era, outros oriundos da cidade mara que- mesmo ap'ós tantos anos saidos do ExerCl� to dapelo deputad'Ü Rob�l'to Grossem-, ''os que vlaJavam no mesmo com. . .'

,

.. vIlhos'a, a JOJa da natureza e do e11. dos bancos escolares, ainda man
bacher diversas emendas l'elati pw'hmenlo do Expresso do Orlente '

. ., < �I·
d'

- genho humano, que e o RIO de Ja� tem flamejante o lema com qut\ S Iv ca-vas .a lauxilio destinados aos nos� I que chl!gava e Parls na estaçao; ." .
.

, "
' a 'a o

.

"

", .'. ' . _ do J'lilão "- I
nell o o nOI tista da tell a mara.Joa' saímos, moço.s idealistas dos um .

ISO·S ,bOSPItal� e mltI as IllsLltm�o,es
.

..

ra o voloroso piauiense e .os poéLas br'ais acadêmicos, Moral e Ciência, NOVA YORK, 18 (V.A.), - Co.
entle as quaiS contam�se as s,egulll- Os a(/oentes de seJ''1nço, atratdos, maranhenses .e todos reconhece' ao bondoso e infatigável Altamir l11unicam de Pal'thdale, neste Esta.
tes:' Hospital Sa.nta Isabel, Cr$. ": pelas algaza�'1'�s. intervi.eu·am, en'l mos o .quahto temos de admirar o técnico que perfeitamente com do. "Faleceu a sra. Evang'eline B
400,000,00; HospILal Santa CatarJ�, quanto os vIajantes dese1'tavam do nesta 'amavel terra de trabalho e orende as 'funções de sanitarista oth. generala do Ex·ercito de salv�
na Cr$ 400.000,00; Hospital N, S,! vagão onde ocorrem o 'incjde,Mte e I

atividade insuperaveeis. sem esquece,r de ajudar a aperfei cão é filha do fundador dessa orga
da GlórÍla, de Rio ,do Te.st-o .Cr$ .

.', ! o tI!eÍlwd01' p1'eso do maior deses' Vimos a pec�ária progressista e çoar os conhecimentos dos futu. nização. Tinha 84 anos de idade"
400.000,00; HospItal MISel'lcordIa" pera, punlía.se a prOCU1'a das tU' as medidas guvernamentais em
de �toupaYa, Cr$ 400.000,00; Ma� "gitivas. '

execução tomadas Jlara a melhoria
lermdade de Blumenau Cr$ I
400.000,00; Hospital Munici,pal Cr$ 1400.000,00; Colégio Sa,nlo Antôniü"
Cr$ 500.000,00. I

Essas ·emendas que' foram apre
sentadas em comum ,acôrdo com a

solicitação do Diretoria local do

P .S.D., estã-o. sendo défendidas na

Comissão de' Fiminças da Câmara
Federal pelo deputada p,essedista
sr, Orlando Brasil, membro da
mesma,.

Ditas verbas, uma v,ez incluidas

11.0 orcamento da Republica para
o próximo exercido, repres'entain
mais um, dos inumeraveis benefi_

.

lrigo norte-americano para o Brasil
FORTALEZA, (V. A.) - O Ban que vem sendo prestado as vitima�

co do Brasil anunciou a remessa, das ultimas enchentes do ,Ceará. A
remessa é parte do auxilio de dez
milhões de cruzeiros consignado�
em credito extraordinário da Uni
ão para ess,e' fim.,

-

,COm hOlllrosa ,dI�cIricatóri�, 'o ulu\Stre Almirante /Benja-r
mim Sodré - Velho Lobo - ofereceu�me o seu G'uia do Es_'

coteli1'o; agora em 3a edicão. Falar do autor, êsse jovem cata_
I'inens-e comandante do 5° Distrito Naval - (jovem - "pela
ju';entude ideal 'do espiribo lO, f3 cataI'inense - pelo amor à.

nossa terra, revelado em todos osseus atos. desd,e que conosco

vive) - seria .mister grato e sad·io. Falar do· seu livro, enLre-
, tanto, é obrigacão. Os gnias em geral, interessam' somente"

àqueles para!Js quais foram escritos. O do escoteiro, do Ve_

lho Lobo, é diferente: interessa a todos os que devam edu

car alguem. É guia para os pais, para os p,r-ofessores e para"

cada' _lLlll em pa.rticular. Educa e ensina a educar. Nêle estão

,exemplos e passagens que servem paTa ensinarmos os outros

e apreendermos .também. Por sôhre ser, para os discipulos �de
Baden Powel,-o mais, co,mpleto trabálho :em lingua p'oilitugue_,
sa, � Guia é uma leitura, atrativa; que ·p.rende de começo a'

fim. Além de sua pàrte pspecifica, constitue manual de êdlL

cação moral e .cívica, mais pedagóg'ico do que, muitos que an

dam por ai, entranhados d,e·- definições esquisitas e pr,ceiosis
mos filo-sóficos. Um rico presente, o que me fez o Comte.

Sodré! Agradeco-lhe a g-en lileza, com oQo dever de' voltar ao as_

e preserViacão da saude dos ani'

mais, vimos a par disso, as fábri
cas em atividades, às suas belas 'CÍ�
dades do vale do Itajai e os seus

encanLudor povo.
San�a Catariná, vaidosamente,

nada dos seus encantos nos escon�
deu e ainda brindou-nos, talvez um

tanto excessivamente, c-om /geliela
amostra do vento Sul, que tanto
assustou os filhos das plagas nor'

-

, tistas. Nem mesmo· a graca ela mo·

ca cata'rinense faltem, para tornar
muitos dos jovens a'qui presentes,
Sr. Governador, m'ais presos ao l
torrão natal de V. Exia .

Conte, S. Governador com a gr�.'
Lidão desta mocidade e V. Excia.
sabe bem o quanto pod,emos con�

fiar na grandeza dos sentimentos
dos moços brasileiros, que, sem duo
vida sabem 's-er ma,gnanimos e jus�
tos.

Agr,auecemos a V. Excia, haveI
nos proporcionado esta venturosa

viagem, permJtind.o �stágio tão ri "

semio.

C2��/�- "_,,. .�.
�
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