
Votar e vencer pelo bem d'e Santa CaiItiUtt:,
Afirmando civismo, idealismo e gratidãe" 'Píratuba homenageia, alíivameúte,

-

õ ínclito'
chefe. Nerêu Ramos. O entusíasme índíscrítível do povo consagra· a 'caravana pe�
sedista através do Estado. _ uGovêrno de paz, .trabalho e prosperidade» afirma o Vtce
Presidente recemendaade ao sufrágio popular a candidatura Udo Deeke, .Recepçãe

CapinzaI. I!laugurado mais um grupo modêlo. Outras notas.'
�

em
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sídente teve lugar uma grande
ehurrascada. Satidando o sr. Ne.
reu Ramos e demais membros da
comitiva falou, eloquentemente o

'

professor Homero Ramos, dire�or
do Grupo Escolar "Carlos Chagas"
que enalteceu as qualidades cíví
cas ele' sua exía, e dos srs, ·-Udd.
Deeke e Armando Simone perei_!
ra. Findas as palmas à oração elo I

prof. Homero
-

Ramos, ouviu-se aI
palavra fluente e entusiástica d:J!
sr. Armando ,Simcwe Pereira, que!
recordou haver representado o!
govêrno do Estado quando da ins I�al.a·cã.o do município tendo àque
Ia época afirmado sua convicção'
no 'futuro promissor da, Comuna'
Heferiu.se ao' govêrn., do sr. Ne I
,rêu Ramos que "adminístrando
com mãos de ferro, mas com. co Iração de OUl'Q" dera dias felizes
!t nossa lena. Discorrendo sóbre a !
Ile-rson�lidade de Udo Deeke. O:
orador declarou ser êle homem _I
'lue alcançou postos relevantes na

r

adorinistraçâo pública pela tena..'
CHEGADA, A PIRATUBA. EXPRES' Udo Deeke e Armando -Simone Pe r cidade e merecimento do seu tr i I

SIVA SAUDA·ÇÃO DE FREI SEBAL_I reira, As homenagens" constaram I balho, Finalizando sua fOI'rnos�l;DO, VIGA'RIO DOS lJISTRITOS iI da entrega d� ramílbetes de flôres I oração o ·sr.· Armando. Símon- :

DE ÚRUGUAl E F;STEVES JÚ· aos srs. Nêreu Ramos e Udo Deeke Pereiri disse não se Ler enganadr INIOR, A BRILHANTE CO.il1ITIVA'j pelas alunas Neusa Almeida e- 1\"01'. quandtf af'írmara-cquando alí esti,
GRA}\W'EMENTE OVACIONADO O ma Canolli, respectivamente, diri·. vera para a solene Instalação do
SR. NEREU RAMOS. PLOB.ES E gtndo.se todos à residência do Pre Municipio, que Piratuba est rva fã' .

PAL�!AS CONSAGRADOpx-g DE feito de Píratuba sr. Frederic.o dada a grandes conquistas e a ru. I
UM HOMEM PúBLICO. Poy Filho onde Fred Sebaldo vi�! luro promissor pois no instante

, JOAÇ�A, 18 (O ESTADO) - A gário dos distr-itos de Uruguai (I verificava seu 'rápid� progresso. �

cOl11i�iv� pessedista deixº� hoje I �steY�!3. JÚp,iºl�. sª�dou Q Vi.ce pre.: Ap!au�ido em Louo o discurso, o seu p�vo e desenv�lver tividades I r�. As ultimas p�lavras do sr Ne�

?on.cordIa �uma.ndo para. Piratuha j sIde�t.e ·e seus c.o�panheIros. de I
principalmenje J,Q final, dl·IL'JI':i

••
no sentido de dar. a sua terra G reu 'Ramos sntusiasmaram a mas..

integrada alll.d� do Prefeito Fi�ra. comitiva. Interrompido, Seg�H�a I
damente.vsõ depois ii: alguns mi.; melhor dos se�s estorç.rs �)ara que sa pop�lj�r que, d�n.do· expansão

vante Massolíni, deputado Estiva mente, pelos aplausos da multidão, nutos se ponde fazer ouvir o e an,
se tornasse grande rlenlro dum ao seu CIVIsmo ovacionou os nomes

let Pires e sr. Atílio Fontana. A agradeceu às pa.�av'ras' de Frei \Se.
I
didato do povo C.l�fU·l nense Udo Bra�il maior. Manifestou o maior do Vioe.Presidente e srs, Udo De.,

passagem pelo distrito Alto Bela baldo ·0 omlnente chefe Nerêu Ba.;: Deeke que, após agra-ivcer a cor interêsse do govêr no em dar a eke e Armando :Simone' Pereit'IÍ'

Vista, 'aguardavam.na defronte da mos, que proferiu magnífico dis.; dial e festiva recepção, disse dos Piratuba um edifício onde pudes, ÁS 19 horas foi oferecido um jan,
Escola Estadual, prestigiosos -e·J.e. curso. Terminada a oração do Vi

I
seus propósitos 8:B eh·.to,) ref'ercn, se funcionar mais condignamente tal' íntimo à comitiva, dele partící,

menLos _da. localidade, havendo, ce Presidente o povo prorrompeu: temente ao município; ressattaudo o Grupo- Escolar. Bef'ecíndo.se ao panda os .elementos � de- destaque
a/pós os cumprimentos, saudado o em 'en/tusiásti?os vivas ao insigne: no seu programa de governo govêrno do sr. Udo Detke, se elo\'i. local; ás 21 horas teve inicio um

Vice Presidente o professor Mário homem público ·e ao candidato ao; a assistência à lavoura, assistência to como espera, contando com a grande lbailê no Clube União, fi.
Bertore, 'sob aplausos gerais. Em fi1ov.êrno de Santa üatarína Udo escolar-e ainda a melhoria da re,

maioria do eleítovado eatarlnense, cauda assim ,encerradas as mani.

seguida' ao coquetel servido, a co' Deeke. .

I de rodoviária afim d � melhor ser_ analizou a persoaalidade do ho. festações de a'prêço, respeilo �

mitiva pr-ossegüiu
.

viagem sendo.
.

vir o seu povo e cOlTespondel' á mem simples, já exprrimentado simpatia aos ilustres visitantes ..

homell'ageada n.a 'Ioca!idade .

Volta NA SEDE DE PlRATUBA. UM MU. confiançã' do ,eleitorado livre de na administração pública, c'Jpnz,
.

Amanhã, terça.feira, os excursionis..
Grande,' ond-e, na passagem da baI. NlCIPPO' F_ABADO A Gj�ANDES, Sa,nta Catarina.. Com·) que a já portanto, de realiZ'ar um govêrno tas do �SD seguirão para Catiin..

sa, esperavám os visitantes C Pre' CONQUISTAS E ,A FUTU�O' PRO', consagrar a vitoriosi{ caIÍdidatu, de �az; trabalho f.' prosperidade. zal onde estão sendo preparad�s
feito de Pkatuha, sr. Frederico MISSQR. VIVAS A_O ,FUTURO GO.: ra Udo Deeke '0 PUV·.) prorI'mnpeu ContInuando recol1!endou I) nome gi.'andes festêjos populares em bon.

,

Poy Filho, os srs. ,Valentim Copps, \
VEP.JfADOR DE, SANTA CATARl. em vivas ao G_!)v_ernadL'l' de Santa do sr. c;ristiano MonteÍl'o Machado, ra do sr. Nerêu . Ramos !l-Com�.

pas-tor Mayos e E'ãi'iardo ..Sirz·e, da. NA. ""flOYERNO _

DE fAZ, TRA.I Catarina. Sob vibrantes palmas, fa� candidato _ pessédista à Presidên" panheiros de comitiva.

li rumando à vila, onde prestigfo' B.A1.�"HO E PR9SPE,RIDADE" AliOU, fina.lmente" o sr. Nerêu il.a..- da da 'Re'PúbJica, visto trataI'"s�
SO� elementos dentre os quais

iosj-F:.IRMA
O �R. fVEREU RAMOS RE, mos' que, ·de início, agradeceu li de -homem digno, filho de. paI RECEPÇÃO· EM CAPINZAL _ .

.

srs. ia.gente T�ófiIo Zazeske,. Bru. COMEND,!NDO AO SUFRAGLO maneira cativante u 't,Prdial cOJn ca.tariuense que, li.�adl) à nossa 2.500 PESSOAS, ALl:M! DE 260

no Barizon, Aquilino Simon, José .,._ DO POVO O NOME 1)0 SR. que�fora recepciolltdo e deC:aran. terra por laços de sangue, hLde CAVALEIROS, APRESENTAM AS.

Fontes, Waldemiro Fa.gundes', Am .' UDO DEEKE
.

do haver assumido consigo mesmo i!lêrvi.:.la -' dandloJlhe os recnrSOl'i BOAS VINDAS A CARAVANA!

brósio Grigolet.o, Luiz Zago e. Car�
,

A comitiva, ag'ora aoompanhadd, o compromi,sso de visital' OS_.lllU" com .que santa C�H,n·in.l p'odel'á PESSEDISTA. .
. .

1.os Graill'er .a .recepcionaram. Na 40s mais destacados politicos d�1 nicípios da sua terra nat�l antes torn.ar_se maior e feliz. Antes de Joaça�;,'J8' (O Ê�taa'óf�iíi co .. ,

residência doa sr. Bruno Barizon Piratuba, cheg�u 'à sede do muni-; de deixar a Vice Presidência <la encerrar seu dis;�ill'el1, f) ViC.6 mitiva deixou na manhã de hoje,..
foi servida uma taça de charo- cípio às 12,30 horas, sendo recep. .República, lafim Je assim pocer Presidente.·· agradece;} a preseJ:\ça terça.feira, Piratuba, acompMlhada
pagne. Na. localidade Uruguai cionada defronte da Prefeiturli' dizer a,o seu povo a mal'eira co� alí de,representntes ,ie outros 11:1r. de prestigiosos elementos, destacani...

fronteiriça a Este�es Júnior, cêr: Municipal pór, mais d;e�800 péssoas, II �o procurou .ser�ir a Santa C�;a. tidos que assim dem0Fl.,fravam ha. do�se os srs. Pre.feilo Frederico·

ca de 150 cavalenos, alunos do. a.lém de escalares d,o Grupo "Car. rlUa. Declarou amr]a ter conClen� v�r frutificado a deIT;Qcraej_a_bJ'<l_ Pqy Filho, verea(.lores Eduardo.
Grupo Esco].ar ".Marechal Câmara, los Chagas", associações desporti f cia tranquila, do deve:' cumprido sileira, esperando que a campanha Bento Osório e Edgar Freitas, ,dele-

" representantes das clasS'es produ vas -e Banda de Musica Profess'or I em virtude de semfJr'.l ter ener� que ora se inicia se process:8 (I (:11_.., gado de Polícia Ataide Barreto, di

toras e gra.nde mass1a de povo da_ Mül1ér. Após a saudação do Pie.! gias capazes dentro .de s'ua capa� tro dos interesses' da ooletividade

I
retor do Grupo Escolar "HomerOl

rv.aJ1] vivas aQs srs. Nerêu Hamos feito Frederico Poy ao Vice Pre�, cidade de trabalho IHJrn. enobrecer para o' !lIelpor futuro çla ll/)SSa-t(,f. Continua na. 8a. pag;
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Clube de Cinema do·ACMinteresse da sua

exuo o remédio
No própria saúde,'

consagrado:
)

REGULADOR XAVIER
São convidados todos os antigos sócios do CLU.

BE DE CINEMA DE FLORIANÓPOLIS, bem como

as demais pessôas interessadas, para uma reunião,
na 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), prodgçâo da Uni'

ted Artísts, contratado pelo Clube de Cinema de

F�orianópolis por intermédio do Clube de Cinema de

Pôrto Alegre. ,

Servirá de ingresso à referída-reunião cartões

convites, os quais poderão ser procurados com a srta.

Eglê Malheiros e com os senhores: Archibaldo Ca
bral Neves, Elio Ballstaedt, J. M. Gomes de Mattos;

I João Carlos T. Neves, Salim Miguel e Walmor Car-.'
,

doso da: Silva.

, '

N: 1 - EXCESSO N: 2 ,;. FALTA OU 'ESCASSEZ

'lREGULADOR XAVIER o remédio de confiança, da mulher
Ih

Escola de - Aprendizes Marinheiros Juizo de Dlr�lto �a
I

. -

d
..

d'd t
' t" I Comarca de Sao Jo� é

nscnçao e 8!l,_VIS can 1 a os a ma ricu a
_

Acham-se abertas, na :Escola de :A-prendi�es Mardnheiros dêste Editai'
Estado, de 10 de julho. a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis O Cidadão Felipe Domingos Pe,
candidatos a matricula nas Escolas de Aoprendizes Marinheiros, nasci, trv, Juiz de Paz em exercido de

dos entre 1° de março de 1932 a 29 de agõsto de 1934 . • Juiz de Direit6' da Comarca de

O exame pata os candidatos inscritos será no dia 15 de agôsto São José, Estado de Santa Catarina
na, fórma da Lei etc.próximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San.
'Faz saber aos que o presente Edi,

ta Catarina, em Barreiros.
tal de citação, com o prazo de

Todas as informações que se fizerem necessárlas poderão ser trinta 'dias (30), virem, ou dêlc I
o,bLidas na aludida Escola, no 50 Distrito Naval, na Capitania dos conhecimento tiverem e a quem

Portos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais interessar possa, que por partejdc
José Silvestre dos Passos, 1}0� seu

('c todo o Estado, -,

procurador Dr. Carlos Loureiro

da Luz, lhe foi dirigida a Petição :10
teôr seguinte: - PETIÇÃO. Exmo.

Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar,
ca ode São José. José Silvestre dos

Passos, brasileiro, casado, lavrador,
residente e domiciliado no logar
Fazenda" neste Município de São

José vêm, respeitosamente por,

seu procurador abaixo assinado, a

presença de V. Excia. expô r o se.

guinte: I - Que, vem possuindo
ha mais de trinta anos, mansa, Q

pacificamente, sem interrupção
nem oposição, dois terrenos situa,
dos no logar 'Fazenda, Município
de São José, onde tem feito SlHlS

plantações; II - Que um dos ter,
renos tem a área de 120 m2. (vinte
e um mil cento e vinte metros q.ra,

drados), ou sejam vinte e duas

braças de frente por "duzentaç bra,
ças de fundos, com as seguintes
confrontações: - Frente Rio .\f[l_
roirn, fundos com Clemente José
AQnes e deste com' terras do StJ:
plicante e ao Leste com terras per.

tencentes a Joaquim Elias Fflhoj ]
III - Que outro terreno tem a á, C

' - -

rea de 40,656 m2. (quarenta mil
, OmUDICaçaO 1('

seiscentos e ê"inco.enta e seis me, De ordem do sr. presidente, levo ao conhecimento dós;
ros quadrados), ou sejam 21 bra. consócios em geral que, a Diretoria" tomando em consideração;
ças de frente por 400, braças de

,'protestos recebidos, por deliberacão tomada em sessão de 26:
-fundo e possue as seguintes COIl. .,

tl f' d
•

di ít
.

frontações: _ Frente co o Rio' de maio úl uno, a um e preservar' seus irei os, comunicou

Maroim, fundos com Clerr:�nte JG�' oficialmente à Federação Atlética Catarinense, que dessa da
sé Ames, a Léste com terras do SI!.! ta em diante, os associados do Lira Tênis Clube teriam livre:
plicante e ao Oeste com terras de ingresso em tôdas as competições esportivas realizadas poz
J�ão Matia� Hoffl�lann; IV - Que essa entidade nãsua praça desportíva.,
nao

. �ossumdo titulo de pos�e e
Floríanó olís 12, de' iulho ,de-19'50.

'

domínio, sobre os terrenos acima- ,;-._P _' ,

, '.' J"
".

descritos, 'quer perante V. Excia. Helio MIlton Pereira, secretárie-geral.
'regularizar os seu� direitos sobre

O A S P' os aludidos imóveis pela ação de Comarca. ,TESTEMUNHAS: João
• • • • usocapíão com fundamento no Matias Hoffrnann e João -Stellín

',Artigo 550 do Código Civil Da.se a, presente o valor de Cr$ ...
e segundo o processo e s t a b c. 2.100,O{), para efeitos fiscais. Pro;
lecido no Artigo 454 e seguintes do

I curação por instrumento público
Código do processo Civil. Assim l do Registro Civil rio Distrito de
em face do exposto, requer o Supli; são Pedro de Alcantara, livro N'J
cante a, V. Excia. que, na forma' 30 fls. 136 a 136 v' N. T. P. Deferi,
do Artigo 455 do C. P. C. se prece, l1l�ntÇJ. São José, 1 de fevereiro de
da em dia hora e lugar designados 1.950. (Ass.) Carlos' Loureiro na
com ciência prévia do ,dr. Premo, Luz. Despacho A, a Conclusão. $5"
tor, a justificação initio Iítis, com José, 15/2/950. ��(ASli.) Angelo ,de.

'

o depoimento das tesemunhas a, Oliveira Maciel. Juiz em exercicio.
baixo arroladas, feito o que [ul, Despacho - Façam.se as citações
gue V. Excia. a justificáção, man, requeridas, sendo' os "confrontan.
dando citar pessoalmente os'

con_/
tes certos e o representante do 1\1:

frontantes, residentes nas vizi; P. por mandado, o dominio .ia fERIDAS. REUMATISMO E
I

' Pl"ACAS S'IFILITICASn lanças do. imóvel, hem como o União, em Florianópolis, por carta •• •

representant� �o, Mini�té�io .púhlC preca�óri� do Dr. Juiz! d�.

Direit:)/
BIIXlr . de Npone Ira�Ot e pordEdl�als de trinta dias. os �a prllnell'a �ara da. CapItal, e Oil M.dloQcão auxillcsl' DO trtltameDt1Il eressa Os Incertos, a expediçfo mteressados lllcertos por .Edit�l da afiiH.

de carta precatória para a la Vara que será afixado fiO lugar do costu_
'

, ' __

da Comarca de Florianópolis, a. me, e publicado por uma ve;;: flI' expedir o, presente Edital, que se_
fim d�e ser citado o Dominio da Diário Oficial do Estado e por tá afixado no logar dé costume, IY
União na pessÔoa do sr. Diretor rlll .. três vezes no jornal "O Estado" publicado por,Ul11a, vêz no DiáriT
ra contestarem a presente ação de que se Editam em FlorianópoHs, Oficial do. Estado e por três vê.
llsoéapião no prazo 'dedéz (10) I tud'o 'pelo prazo de trinta dias,' f'X. les no jorna.l "O Estado", que- SC?
dias que se seguir

'

ao término (lo traindo para esse fim, as cópias "dita em Florianópolis, na fórmlll�
Edital, na qual se pede seja decla� necessarias, que serão entregll(,� da Lei. Eu, Altino Mariano, Es,rado o dominio do Suplicante, .<:G� ao interessado, para as publicaçõei Crlvao Interino, datilografei, r
bre O§ imóveis prosseguindo�s{', determinadas. São José, 7 de Junho subscrevo.
como de direito,' ,até final sentença de 1950. (Ass.) Léo Pereira Oli. Sã'o José, 24 de junho de. 1950..
a execução registrando�se a sen� veira. E para que chegue ao Felipe Domingos Pet'\'_f

\; tença no Registro .ct'e Ip:nóveis da J
conhecimento de todos, mando�] JuiZ! em Erercicio.,

\
'

VALVULAS

I'bili'$
MAIOR ESTOQUE

,"

Atlântida Rádio Cal. Lda'.
Trajano, 31Rua Helmitol-Limpa, desinfeta os rins, ate- ,

núa as dores e é indicado como o mais

eficaz antisséptico para as vias urinárias.

Crédito Mutúo· Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es·

tar parada a Loteria Federal, .ossos sorteios que sãog hasea
dos nos z-esultados da extra:Qli� da referida loteria não eSltãó

"
sendo realizados. .'

Bntretanto.i Iogo ique volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos Ii

quem em dia.

tnter-Contínentai . 401
,

ALIRA TENIS
�

CLUBE
-

J. MOREIRA & ClA.
CONCESSIONÁRIOS

I

VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAM'CIA'QUER
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

"

.CONCURSO DO
Aviso 'aos' éandidatos

A prova de Legislação Aduaneira e Prática de Serviço do
C. 229 _:_ Fiscál Aduaneíro do Ministério da 'Fazenda, será rea'

lizada no próximo domingo (día 23); às 8 horas, na Escola In'
dustríal de Floríánópolís.
,...,. - -.-.-_-.- -.-.•.-.-.••..- - - -""_ "" ..,

,

Tooico do coreçêo
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, Reumatismn. Nelrítes.:

'

TolrãS��iJã�iii.
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas nóite'l

de 5, 6,e 7 de a.gôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio
dos corações genel'OSOS de nossa gente.

Haverá barraquinhas, fog(!)s, jogos, cantos, música, ornamentação e

iluminação. profusa.
O local es'colhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem.

bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrânéos auxi,
liem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.
�9,; ou ,Av. Hercilio_ Lu� n. 53.
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Janis CARTER
Tom POWERS.

Historia Mognifica!
- Lindas Mujheresl
� Misterio Insondavel! ANIVERSARIOS Sra. Maria da Glória.. Lopes Cunha

No Programa: Dr. Laudelino Gallotti -

I Ocorre, hoje, o aniversário nata,

1 J � Noticias da semana _ Nae. Natalícia se hoje, o nosso' preza, lício da exma. sra, Maria da G16.

2) _ Metr oJornal ---' Autalida, I do conterrâneo dr. Laudelino GaL ria Lopes Cunha, digna espôsa do

eles'. .
-.... lotti, provecto advogado e' procu.! nosso estimado conterrâneo sr .

Preços: Cr$ 5,00 _:_ 3,20) rador do I.APTEC na Capitak da' Alv�o Ferreira da Cunha, catego•

"Imp. 14 anos". Repúblíca. rizado funcionário da firma Carlos

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '..
O ilustre aniversariante que con� Hoepcke S. A. '- Comércio e In..

ODEON _ As 7,% horas ta em nosso Estado com vasto cir; dústrta,

ABAFANDO... culo de relações de amizades, re, FAZEM ANOS HOJE

E o sucesso continua.. oeberá, por certo, daqui, os cum, . O sr. Jaime Brícío Guishon, fun,
ESFACELANDO. • •

prímentos que lhe dirigirão- os cionário aposentado da Alfândega;

PULVERIZANDO... amigos e os' que o admiram. - o sr, Alfreáo Selva, do co,

_ Todos os RECORDS dos maio A êsses cumprimentos nos as, mércio local;
/

ers filmes... de qualquer nacio:. socíamos, desejando.Jhe felicidades - a sra. Maria Bayer Amorim,

res fiLmes ... de qualquer cinema.,.' Srta. ��m'ia da Glória Atmei<da, espôsa do sr. João Amorim;

C�RNAVAL NO :FOGO A efeméride de hoje registra 'o. =: a sra, Henediria H. Schmitz.

com aniversárlo natalício da, gentil e � espôsa do sr. Arlindo Sehmítz, ins..

,Oscarito' - Grande Othelo -.. distinta snhorinha Maria da G�� trutor mecanico;
.

.
-.

t\nselmo Duarte _ Eliana _ Ma.lria Almeida, fino ornamenta da - sra. Rita, Mafbeiros, funcíonã,
rion - Elvira Nunes _ Francisco. nossa 'vida social, dileta filh� do

I
ria dos Correios e Telégrafos, viu.

. Goulart. benquisto casal Maria e Celso AI� va do saudoso jorna;];ilfta Odmo

No Programa:' meída, residentes nesta capital. l\Ialheíros;
_:.....

1) - O Esporte em Marcha � A ·residência dos pais de Glo� -a srta. Zigomar CàUado, 50..

Nacional.
.

rinha à rua FerreIra Lima, acol'. brinha do sr. Bento Callado;

2) - Atualidad.es Warner Pa rerão'suas numerosas amiguinhas e - Nair Silva filha do casal Ma..

tM _ J<Írnal.
�

. familiare_s para, cumprimenLá�la pe. ria Eufrázia e Raul Tito Silva;

Preços',: Cr$ 6,20 _ 3,20 Ia 'auspiciosa 'data, quando será rea. o
Neuza Amanda, fi�a dt} sr.

"lmp. 14 anos".' lizada uma festinha comemoratt Adolfo Silveira, de Souza;
, ;. va do feliz evento. - a menina Neuza EspílrJdão da

RÓXY'�
.

À�' ;.*
.

h���"
.. ..

A essas homenagens o "O ESta. snva, filha do' sr. Antônio Espiti.
Colossal- P'rograma do" se as'socia, augurl,lndo à ani. dão da Silva e da 'Sra. Natália Pe..

1) - Jornal da 'rela _ Naciol'lllJ versariante, felicidades. reira da Silva.

2
'

Sondagens de jazi ..
das de manganês

MACAPÁ, 18 (V.A.) - Prosse.
guem em ritmo ac·elerado as san

dagens nas jazidas de minério dE
·manganês do rio Ama,pari. Estãe

sendo usadas as mais- moderna:.
sondas a diamante, cóm co·ntrólo.

hidráulico, o que permite ohter I �LORI ANOPOLIº.
I resultados mesmo em profunclida. , I

II. ti l)
eles consideraveis.

.

l _

t�otar e vencer pele bem de Sta, Caiarina
::.as aspirações do povo fornecenclo depois, o Irigor íf'íco da Indústria
.:assistência, na medida do possível Reunida Ouro S. A., realizando se,
i! lavoura, às escolas e às estradas' fi noite,' um jantar íntimo na resi

. .afim de atender ao progresso de dência do prefeito Sílvio Santos, f'i.,
· Santa Catarina. Desenvolvendo sua cando encerradas as manifestações
,}Jela _peça oratória, sempre inter- do povo 'com um grande baile no

· rom�ld� p�. salvas de palmas, o clube local. Amanhã, às 11 horas,
sr. ereu amos afirmou que Ca- a caravana pessedista chegará a

pinz�l .

.iil s� emancipara política e Joaçaba onde terminará a presente

.admInlstratIvamente mercê dos es, excursão ao Oéste "Catarinense.

-roreos empregados pelos represen 1--------------
tant.es dó povo na Assembléia e d� I jmpi'ro à pecoariaii?verno que atenderam às aspira -

d'
r:

>'Çoe� do nobre povo. e -que a ação' O Estado
,<c?n.lunta do govêrno e povo Ieva- E '

=,
.rrarn a bom têrmo a obr .

m prosseçuimento do pia-

I >

a
. cumpr-ida 110 de ação à mellioria do re

pe os pooeres .' bli
-

. pu lCOS de efetiva., banho bovino do Estado p�'
· rem um benefício "

.

' .

"V' P'
a nossa ;terra. O la Diretoria da Produção A

· IC� residente referindo_se ao

I
nimal, fãi impor/ado'dá In�

_�;o e8S01'31:10 catarinense disso estar (/laterl'a um reprodutor da
•-e. e ,cunrprllldo os deveres impos.· raça HÉREFORD descenden;
. tos ·3 l1.obl'e missão e engrandecen- te da

'

..l
L' excelente linhagem,

-ao assun Santa Catar-ina C I' "

-

c
• onc uin., VERN" criação da Cap.' R.

-do sua oração. o eminente I
.

blí
10mem S. de A. Qnince1i> o qual já Sle

'pu ICO rcarfimou que o P rtid
t '

I
a 1 o, encontra em �or(o Aleg!l"e,.

:a raves (e seus homens, tem ainda passando pelas fasf.s da pre-

,1�ma . grand� missão a cumprir, que munição.
-e atender as nobres aspirações' do' Verifica�se, assim, que o

])0':0 para melhor servir Santa Ca- I Gouêrno do Estado vem es

-fann.a e o B.ra.si1. A essas palavras! I' I dl?nU an o, aira.vez seus seto
.do VIce Persídento o povo 'prorrom.] res esrecialÊjSados�' as f,o'TI,'te;
,peu em pa.ltmas e vivas ovacionando 'produtivas pelos meios mais
-os nomes dos SI'S. Nerêu Ramos, I diretos e objetivos, destinan-
'Ud.o .Deeke, Armando Simone Pe- d

I
o.se o reprodutor em aprêço

·

T�lra, bem como os dos srs: Antô, aos planteis finos
.

de Here-
1I1?/, Almeida e Sílvio Santos, pre- [ord, localizados' no MttnicipiofeIto. Os excursionistas visitaram, de Lages.

VENDE-SE
<Ótima casa .de moradia, co� quatro quarto agua encanada
� esgotos s�tuada n? ,centro de São Jo�é, possue ampla

. ;garage, praIa pr�prla e excelente chacara todo plantada
·<com �rvores frutlferas. Preço de ocasião. Tratar a praça·üetulio Vargas n. 23 - F',lorianopolis'" ,

-.

As.sembléia - Legislativa
SESSAO DO DIA 19.7.950

,
Em votação, foi o requerimento

. ,
. aprovado pelo plenário.

Sob a prsidência do Dep. José A .se.guir, o sr•. 'presid(mte cou.
'lI3oabaid e secretariada pelos depu. ceáeu livre a palavra. Como nino
dados Alfredo Campos e Pinto Ar guém a solicitasse, fo.i encerrada

_
...u_da, teve inicio a sessão, à hor� h d

.

a ora o -expediente, passand{)_se
.regImental, estando presente núme ti
1'0 legal de parlamentares.

•

. Ordem do Dia:
O sr. secretário fêz a leitura da Como única matéria,

:ata da reunião a.nterior. tou.se :

apresen.

Como não houvesse pedido de re-. A votação da redação final da.
�.tificação, foi aprovada sem 'restri. da áo projeto, de lei n. 47/50 que
·'{{ões. t

.
'

au orlZa o Poder Executivo a de·
saprõ.priar um terreno nesta Oapi:
tal, pafia ampliação do Estadio da
Policia Militar.
A votos, foi aprovado unanime·_

�ente. ,-'
Exgotada a matéria-da Ordem

do Dia, foi declarada livre a pala_
vra.

Como ninguém a usasse foi en

cerrada a sessão, marcand'o.se ou:
tra para hoje, à hora regimental.

E TonoUi

P,rocedeu.se, a seguir à leitura
·-do expediente. .'

Não houve inscrição de ot'ad{)fes
na hora do expediente.

O sr. presidente disse que se

.acha.va sôhre a Mesa um requeri.
lnento subscrito· pelos deputados
Alfredo Oampos e Raul Schaefer
solícifãifdo urgência ao projeto d�
'.Iei nO 47/50, e que fôsse incluido

_

na Qrdem do Dia da presente da.
-.la.

:Projelo para" aumentar a 'taxa de
previdência social

RIO, (V.A.) - Podemos infor.
-"mar com segurança que os presi-
· dentes dos Institutos de Previ.
· dencia Social autorizados pelo

, ,

.:ll_)resident-e da Republico, ·esltão

est.udando a elaboração de um an

te.projeto aumentando a taxa de
pr·evidencia social de empregados
e empregadores. O lideI' desse mo'

vimento é o engenheirô Alim Pe.
dro, presidente dos Insdustriários.

Cr$ 1.750.00
o quanto 'custa uma enceradeira

A R NO'
.

ELECTROLANDIA
Rua Arcipreste Paiva�:-' Edifício Ipase -Terreo

Cine-Diário
/'-------------------------------------------�---------

.- ..

Panelas de Pressão AllNO
.

a Cr$ 5tO,00
G relhadores Dlétricos

a Cr$ 300,00
na Eletrolandia

RITZ - As' 5, 7% horas
Sessões Chies

\ .

- Filmada. finalmente a emo�

cionante novela de ROY HUGGINS!
- Qual foi o misterio que uniu

as vidas daquelas duas creaturas?
CINZAS DO PASSADO

fI Love 'l'l'ouble)
com

Franchot TONE
Jan:et BLAIR

- O mail! sensaciona� de todo"
os filmes de misterio e terror!

/

. CASA MALDITA
(As 7 chaves de Baldpate)

com

Philip Terry
Ba�'Bara Rale
Gleuda Farrell

3
Toreidas "':lensacion'ois!
A PROCURA DE SENSAÇõES

com
.

Robert Lowery
Lutas .••
AveI!!.ur.ag. '<.
Preços': - Cr$ 5,00 - 320

-

"lmp. f4 anos".
J

IMPERIO - As 7% horas
Johnny WElSSMULLER

em

TARZAN E A CAÇA�A
- IMPERIAL -

Por �stes dias
Festiva REABERTURA.

Na Cllltegioría de Cinema LAN·
ÇADOR, nenhum filme lançado no
- CompletamentJe Modernizado!

C�NE IMPERIM.., será �xibido· em

outro Cinéma da Capital!
IVlOG-RAMAÇÃO EXCLUgIVA E

SELECIONADA!
• �,t .

Domingo - RITZ - ROXY

Johp. WAY�E___.·
Gail RUssell
Adele MARA

-'

'1Gig YOUNG
.Luther ODHLER

O RASTO DA BRUXA V>$MELHA

Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

Vida eocial

Oficiais russoS lulà.1D
.

na' Coréia
I

WASHINGTON, 19 (V.A.) - O exercito informou,- on

tem, que 'possui dàdos s'eguros de que (}onselheiro!5 mili�

tal',es soviéticos acompanhan:\ certas unidades do exército

da Coréia do Norte.

Os jornalistas foram notificados no Departamento da

:Dyfesa que ·entre dez e vinte ·oficiais russ(}s fazem DaMe

de uma "certa unidade da Coréia do Norte". A identidade

da unidade não foi revelada.

Esta foi !\ primeira confirmação de que o exército

americano tem enfrentado oficiais russos que comandam
,

unidades comunistas.

"'.

Oficina dEIP
Serviço Especialjzad'o.

!.IPLD ESTOQUE DE PE�IS 81NUII IS'

Consêrfos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA .

\

DistribuidofM exclosivos Deste Es:tado
dos afamà.dos veículos

JEEP DAWILLYS ..OVERLAND
Escritórios:

Oficinas;
Rua Tiradentes, 5
Padre Roma,. 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
,RAIOS X

..

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, diàriame�te. DO HOIPital de CuIda••

,

'

,_.............-....,.-_-.-_.,......_.".-.......-..-,.._._....._...-_.....-.-_._......-_..............._".....,_.................

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Mnlor da Maternidade e méllilCo 110 Médico • ..l1eb.

Hospital de CaJ'idado t. Hospital de Caridade de nO.
Ii.:LOOC.,A DE SEN!l0RAS - CI- rlanópolill; -Assistente da

RURGIA, PARTOS Maternidade.

�iI�"tico, controle-e tratamento l<lenço dos órgãos internoa, .,.",
1M-t�izado da gravídês, Díetnr-} eíalmente do coração e VUOI

�� da adolelJcência e �a glenopllu- je>ençaa da tiroide e demais a.tan-
�. Pertubações menstruala, l'l�". -:

. dulas internas
Gr1Lç6ec e tumore.. do aparelho ,�nl-_ J.In1ea e Cirurgia de senhont5 -

ta) feminino. Partos
O�Ilt6ea do útero, ovUioa, trem- fiSIOTERAPIA :_ ELECTROCAR

�, apeodice, hmio, varlsea, etc. DlOGRAR,JA - METABOLIS'M:O
tr.� plútica do perineo (ru- BA8AL
hino)' WRARIO DE CONSULTAS: -,
"SSISTENCIA AO PARTO E OF&- D1àriamente das 15 às 19 no-

RAÇõES OBSTeTRICAS ruo
�açaa glandulares, tíroíde, ovi-

ft,.;M. hipopise, ete.) -

Rua Vitor Meireles n. 1.
f,f�mubi08 nervosos - Esterilidade Fone manual 1.702

-

..... Regimes.' RESIDltNCIA:
�tório R. Joio Pinto, 7 - l"sL ,Annida Trompowskí 'u -c- ,

IMl , <'
-e-

Fone manual 70
..

,'

BMid. R.' '1 de Setembro -- Edil.
[;1f"U e Sousa - Tel, 84ft.

Dr. Guerreiro da Fensecs
EspeeiaUsta

.

JUidleo - Efetivo do Hospital cf.
Caridade

OUVIDOS -- NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operaçõel
Residência: Felipe Schmídt, "

Telefone: i.560 '

Consultas: Pela manhã no HosoUti
ri tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto 'n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Cliniea Cirurgiea

; Molestias �e Senhoral

:CIRURGIA GERAL I Dr. MárioWendh.usen'
i'WI Se' d P f I

ilISBha m� de adulto. e wia....
,

rV1ços Dl! ro essores Bene� OOUUltório - Rua Joio Plnto, l'
Ilteto ,.Montenegro e Piragibe No-

' Telef. M. 16' --

.

(s- r
<:o1a.auIta du 4 AI 6 ....

! guelra ao Paulo) a-üula: :rdl" 8ellaUt L "'
, (}ou.ultas: Das 14 ás 17 horu tl'elef.

__I1J_;_ _

fina Fernando Machado. 10 O P I F
/

f. eu o ontes -

'r Dr. M. S. C,v-ai�anti- ::_Itóri�c:. ev�...... ii.

ClliUc
'

- ,.

Telefou: 1.405,
-

Ir e::elUllnmente de m.uíIM �1Iltü 4u 10, ia 12 • diI 14 li
ua Saldenha Mariullo. "I' t. ,tan. Jluld�ncia: Rua BI_

_
Telefone K. 7U lli. - Teletoae: 1.6:13

Dr. Lins Neves

Dr. Newton d'Avila
,

Pnrcia geral - Doénças de S..110-
m - ProetoJogia
E'etrieidade Médiea

�ullltório: Rua Vitor Meirele. n.

II - Telefone 1:307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 tal".

•• das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo.' IL
• - Telefone 1.422.

\ �CONSULTóRIO:

��o,. Roldão Con,�ni
'-CrnURGIA GERAL - ALTA CI·

, .URGA - MOL�STIAS 'DB SJI.
NHORAS - PARTOS

,
I'ormado pela "aculdade de 1I..u-

1liIa' da UaI..-eraldede de SIo Paul..
onde fQ! .... ístente por yiriOl anile da
Serriço Cir6rg;co do Prof, Alltte

OirrIIi K_
OrUJ1Jla do estômago _ 'riu lirettla·

na, Intemno. delpdo e 1'fOIIO. JInI.
de, rina, prÓltata, bexiga, atara,

"'rio. e tromp... VaricoceIe. �
ceie, nriuI e henLU.

Conattltaa: �AI J ii 5 hana. I ria
),dipe Schmidt" 21 (alto. de eu.

ParaiilO). Telef. 1.'M
...ld�Dcia: Rua Esteyea JaalO1'. 110;

Te1P.f. M. 764
'

Dr: A: Santael�
(Pormado pela Paculdade Na.no
Dal de MedicIna da Universidade

do BrasU)
II6d1co p<!r concurso da Aes1st&n·

c1a • Psicopatas do Distrito
Pederal

h·lnterno de Hospital Psiqu16-
trico e Manicômio Judiclárto

da Oapital Pederal
h-Interno da Santa' Oasa de 111-
aer1córdta do Rio de Janeiro

.OLlNIOA auDrOA - DOlINQA8
,

,NERVOSAS
Oonsult&-1o: ',Jad1flcl0 AJn611a

.eto - eaIa J.
Res1d8nefa :

Avenida' 'Rio Branco, 144
Das 15 U li boru

Telefone;
Oonsultório - U11N.

-

Resld;&nc1a - ,L••

roM!P�H� [D)E��'''� �OS "CO�IrAA
� &CCIDENTES DO' TRABALHO -=ª

� (po�ro ALEGRE
'

RUA VOLON "Á�IOS DA PÃTRIA' N." 68 1.° ANDAR J . � �.� '. .. .. ': .: : : . :. '.': ::::.:':�
CAIXA POSr�L, 683 • TELI;FONE 664\) • TELEGRAMAS: .�O"ecTORA.

' CASAS II Tl!:RBIIl'fOll

Agencia 6er@,1 para 8t8. Catarina 11�=�:��� :�ra:��
....

,

Rua Felipe Schmid'. 22- Sob.
. Entregue ao Eccr1tórlo �....

C P 1
L, L. Alves.

aixa- osta. 69 ,- Tel "Pí'otectoraD - FLORIANOPOLIS Rua DeodorO "v

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

,
.

r;s: Cirurgia-Clínica Geral-Partos
<,

Serviço compjeto e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

COLPOSCOPIA - mSTERO - SAL�NÇíOGRAFIA - ME
TABOUSMO BASAL

Radioterapia por - ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano. na 1. 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muam.
Das 15 ás 18 horas -- Dra. Mussi.

.l\esidênria - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

)-
- - - ...

CÕMPANiJjÁ
...

·"lnANÇl
..

ljl-W�Bm;;·'&%
..w-� �-.

Fundada em 1810 - Séde: BAHIA }�INC:8NDIOS E TRANSPOR'tES
Cifra. do Balanço ti.' 194,&,

CAPITAL E RESERVAS Crt
Respousabildadei •...• : .. . . . . . Crt
Receita ..•.•. ..•... ......•....•.••.. Crt
Ativo .......• .,.... .. o ••

'
••

'

•••• � • • • • Crt
Sinistros pagos nos últimos 10 anoa •••. Cc�
Responsabilidades ••.... ...• ...•.•.•• Crt

Diretores:

Dr. Pamphllo d'Utra .Freire de Ç.r.... lho. Dr. Francisco d. 8A,
Anisio M.•ssorra. Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e JQS' Abre••

80.900. ftOfi,5o
5.978.401_.753.37

87.053,245.80
142.176.608.80
98.687.818,10

78.7Sft.40U06,.2o

...-_-.--4-•.•---.-.-.---..-....•-."11.-.-.-.--- -.-.-,.-.-.-•__-.-A-a- &.._ _1r_ -.-..- _,

Dr. G����;I· ,6. 1
ADVOGADO

Crlm•• 0(.,.1

Ooaetitulgão li. Soei.doei..

NATURALIZAÇOEB
Título. Dlollllat6rloc

"tIJoritó rio • R•• lchnc!a
,

Rua Tbadent•• n.
FONE •• 1468

Agora,

Pedidos corri Representante
Para Santa 'Oatarina

. DORIVAL S. LINO

I
,Edificio IPASE - 2. andar

�,',:Caixa Postal 260 :

, Florianópolis - S. Catarina ,

I c

1 " ..
...1La. feUc1dadea ,el. IIAM....-

ce .c ... rn.inlle r

lia., do ••qllec.. 'I.. . aeD..

,reMnte 'ara .... ""PIMPOLHO...
6 8;�a caderneta II. CUDft'Ci.
.UTUO PUDUJ...
...

..-

..
.. "

. ...,

fRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

,
.

:,.;

ragu I <u"'s de carga f C r Fê J 1 o de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOV4 fORI
ínfol'magõa. C::lmOI AiJent••

Florianópolh - Carloe HoepckeoS/!\:- 0[- Teletone h2l.2 tO En:!, telclI.
São FrancilCO do Sul-Carlol {i}epcke S/A. -CI - Teleloae 6 MO)��MAC!I

(
"

--_

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
CIA,WETZEL INDusrar'AL-JOINV[LLm

o 'Sahão

TOR�A A ROUPA BRANQUISSI\fA/

�p.����fiCt4?
Esp ECIAUOADE
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PNEU
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:
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.
/

, /

Construído 'para o transporte de cargas ultra-pe
sadas em caminhos pedregosos ou lamacentos, o

pneu Bandeirante proporciona também um rodar

suave, quando' errí' estradas bm cuidadaa, A

banda- de rodagem do Bandeirante se compõe de

barras curtas e longas, alternad IS, juntando-se
no cextro, o que lhe dá a suavidade própria dos

pneus para carros de passageiros! E essa

mesma banda de rodagem é 5]%
aieie eepêsea f! o amortecedor

2 vêzes mais grússo que

nos pneus gigantes comuns,

sendo a carcaça extra-forte. de grande resistência

contra o aquecimento excessivo, assim como aos

estouros e rachaduras. Essas qualidades fazem do

Bandeirante o pneu ideal para tarefas mistas,

parte em estradas prímitivas.como matas em derru-

bada, .minas pedreiras. .etc. e parte em estra

revestidas, de' superfície dura. Onde se

exige, portanto, resistência a" tôda
prová, ao mesmo tempo' que sua

vidade no rodar, Bandeirante é

o pneu recomendado,' por sua

eficiência e durabilidade,

,

,

/

Y'

o MAIOR NOM.r,: DE PNEUSNA

;
'

.. - ..:_ i:
•••

•

, '<,
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1 e i t ó 'F I á v i -o F e r r a r i
ror 10. votos contra 4, -vem de ser eleita mais uma vez para as altas lunçàes'/de presiden
te da F.C.D. o �professor FlávilFerrari, figu.ra de realce nos circulos esportivos do Estad.

O Nacional, �e Porto . Ale�re, "em canc�as cataJinensBs
8 conjunto do Nacional. de . ·Porto. Ilegre, efetuará duas partidas nesta, capital,

enfrentando o _vaí· sábado, e o· Figueirense dIminuo
Ao que a nossa reportagem con· dro sulino enfrentará! o Figulei

seguiu apurar, já foram encerra. rense, campeão do tornein.inicio e

das as demarches para a vinda a presentemente o melhor conjunto
"esta capital do excelente "onze" do Estado.
do Nacional, de Pôrto Alegre. A E' intensa a expectativa. reinante
estréia. do clube gancho dar.se-à em nossos meios esportivos pelas:
depois .de amanhã nogramado da _sensacionais' exíbições do }fl.mosfII
'rua Bocaiuva, enfrentando o Avaí; grêmio disputante do certame gau...

( capeão da cidade. Domingo ° qua, cho.Direção de PED"RO PAULO MACHADO
---------------------------------------

Fidalgos· e cavalheiros os espór-
t- t b -I·

Precíza-se de uma contadora

IS as rasl elros c- para trabalhar �o escritorio

MON'TEVIDEU, 19 (U. P.) _ 24 "EI Dià" declara que "certas ati..
,de �ma J?nprê'sa d� Co�s-

Iloras depois do sensacional .triuD_. Iudes hostis isoladas por parte de tfUÇ�O. Nao
.. s� .exrge mUlt�

I() da equipe uruguaia de futebol, torcedores brasileiros mereceram
prátíca. Editleío Lp ase. 5

.� d
andar. Falar com o Snr.

-na "",ça o mundQ, no Rio de Ja, reprovação geral d todo o povo G
neíro, a populaçãe de todo o pais do Brasil". Indica que taís atítu-

uerra, das 8 às 11 e das 16
às 18 horas. -

continuava rea.Yza.ndo manifesta, des foram pr-ovocadas pela0 entu,
ções de enorme entusiasmo. Nesta siasrno desmedido de alguns tor;

• ••....••.....•..••••..••.•

-oapítal, quase todo o povo saiu às cederes, 'porem que em nada afeta- Nascimento
ruas novamente, dando vivas ao 'ia a notavel conduta esportiva dos

Uruguai e ao Brasil. Os manifestan••brasileiros. Diz que tais atitudes
les levavam estandartes e carta; isoladas não interpretam o senti;
zes alusivos ao sensacional feito, menta geral do povo brasileiro.
não faltando mesmo cartazes Com Em outro artigo "EI Dia", rererín,
dizeres [ocossos .como por exern, do.se ao Brasil, declara: "O outro

'PIo "Ghiggia psra senador" e "Ob, vencedor, Neste Instante de ínten;
-dulío Varela para presidente da Re- sa emoção-e jubilo pela vitória es,

llublica". .

.. I portiva da 'Repúhlíca do Uruguai
A maioria das casas comerciais merece especial destaque e n�ss�

fechou as portas, dando dia livre mais- profunda expressão de reco

;308 seus empregados, As casas co, nhecimento e .justa homenagem a

mereíals que não fecharam foram fidalguia e o cavalheírãsmo dos f

visltadas pelas manifestantes os espontistas 'e do povo brasileiro.
quais solicitavam o encerra�lento, I!;. com o mais comovido acento que
,do trabalho, hoje, pela manhã . .M�i_ nossa voz fraterna d-eve el-evar.se

to� .empregados envergavam o uni- para dizer ante a opinião da Amé,
. ·�gt�e de trabalho, o que dava um rica. e do mundo, que, se. antes do'

;éO'I�rido incrível 'ao ,es'petaculo. As' jõgo respeítavamos o poderio es,

busínas dos autõtnoveis, as sirenes portívo brasilelro, depois do eu.
tios navios, as emissoras e os alto, centro nosso respeito aumentou e

falantes provocavam ruido ensur. ficamos mais profundamente admL
decedor em todas as ruas de Mon- rados pela grande alma demonstra
levidéu, sendo que identic!lS man,i. da pelos brasileiros na adversida:
festacões ocorreram em outras ci. de".
�ades do país. '.'La Tribuna Popular" é o diá_

Mas entre todas essas manif€sta.. rio ('Meio Pia" trazem profusas
�ões não faltar-am ma.nifestações ao infOll'ontaç�s s.obre o sensacionsjl
:Brasil e ao povo brasileiro, elogian_ feito uruguaio. To!Jos esses jornais
,rlo.se francaménte o comportia. destacam' o ,elevado mora,] com que
mento fraternal da torcida ibr�si- os aficionados brasileiros recebe·
teira que aceitou .a derrota. ante ram a· derrota. ,

..

seus tradicionais rivais. Hoje, às "La Manana" - tambem elogia o

8 horas partiram para o Rio de povo br:.ls:ileiro e destaca a fidal
Janeiro dois ·aviões especiais para guia com que os jogadores e -o pu.
trazer os "cracks" uruguaios a eS. i blico receberam a derrota.'

-

ta capital a.manhã.
- ,

. .

Cirurgia do Torax Campeonato Brasileiro Feminino .. de Basquetebol - dia 20 - Dis'

Formado 'pela' Fact�ldade Nacio. l.ri:·o ·Federal x· Paraná; dia 26 - São P-aulo x Paraná, e dia 28. - Dis_

nal de. Medicina.' Tisiologista e trilo Federal x S50 Paulo.

Tisiocirm'gião do
.

Hospital Nerêu Campeonato Bl'asileiro Juve-nil de Basquetebol"""':" dia 21 - Ser�

Ramos. Curso d� especialização gipe x Eslado do Ria e Sií,o Paulo x Santa Catarina; dia 22 .:- Pernnm.�

pelo_ S. N. T. Ex-interno e Ex- buc'o x Distl'ito Federal e Paraná x Minas Gerais.

assístente de Cirurgia do Fmf. O Campeo,nato juvenil de lance livre se'rá efetuado no dia 23, ao-

Ugo Pinheiro Guimarã.es. (Rio). passo que o feminino no dia 25. '.

Cons.: Felipe Schlllidt, �8 TODOS OS JüGOS NO GlNASIO DO ATtETICO

Consultas, diariamente,

,
Todas as padidas do campeonato juvenil e feminino de boht ao

das 15 às 18 horas. cesto serão realizadas no Ginási·o, do C. A. Pararraense que, como já.
Res.: Rua Durval Melquiades" se disse será inaugurado no dia 20 do corrente', com a primeira t:e-

28 Chácara do Espanha 4 leja do cel'tame� feminino.
.
'
'.. ._...y,,;::.���

l.

1

Oito torcedores morreram' no
.

Uruguai �

.MONTEVIDEO, 19 (U. P.) cardiac,Os qüando ouviam o jogo
�lto �essoas .pe:r�ceram �m canse. pelo rádio, .A população festejou a

quenCla da vItorIa do Uruguai 60_ vitoria uruguaia durante a noite
tJre o Brasil, na disputa do Cam- (ada deSifilando pela ,a,venida 18

p.eonato Mundial de Futebol, inclu_ de Julho, que. se achava superlota.
SlVe 5 durante as comemorações e da de g·ente e iluminada como nas

-tres outr;1s em virtude de ataques grandes festividades nacionais.

Brasil, recordista mundial .de
público e renda

o

Segundo se informa, nada

me_/
guaios, elevando.se ,à apreciáve1

'�os de 172.772 pessuas pagaram quantia de Cr$ 6.262.959,00 o que
mgresso para. o jogo final .da Taça constitn� o nov� recorde l;mndial
do Mundo, dIsputado domIngo, n.o de pal)llco e reilclas.
Maracanã, entre brasileiros e uru

'

.

.

- �
�

Contadoura

ALDO SAGAZ e EURYDICE
MONTEIRO -SAGAZ partici
pam -aos Parentes e pessoas
de suas relações, ·0·· nascí
mento de sua filhinhaMOEMA
ocorrido no dia 1t:s deste .'

" ..
"

.

.o_

IlIarga �ecepçãl
Em todo 'o terr-ilôrío nacional nao há, acreditamos, brasileíre

esportista ou não que não lenha recehido com profunda mágua e·

desgosto o fracasso· do "onze" brasileiro diante da. valorosa turma,

uruguaia, na árdua e movimentada luta sustentada dorrungn no M.a
racanã, decidindo o titulo máximo. -do futebol mundial.

Balidos por 2x1 quando tudo parecia azul e já se preparava,

grandes festas comoratívas do nosso maior feito esportivo, eis que
dona Sorte 110S abandona, fazendo ruir .por terra as nossas maiores

esnerancas .

Inexplicável como fomos operder para os nossos irmãos or icntais;
depois da tremenda surra que infligimos aos vencedores dos reis do..

futebol e dos bi.campeões mundiais.
o

Enquanto a vizinha nação do Prata rejubila.se com a proesa dos

�eus valentes filhos n.o prõprío reduto do adversárí., ,o Brasll üt_.
teíro vê-se preso de enorme decepção. Cabisbaixos, quanto, nnlhões

de brasileiros não perguntaram uns aos outros: "Como poude ncon.,

tecer uma coisa destas?". Sim, como.> se o Brasil era o favorito e da

certeza da vitória ninguém duvidava?
O Brasil Inaugurou- o . "marcador" apenas.' Não soube manter a.

pequena diferença e quando o Uruguai empatou, ígualrnente não sou

be conservar a contagem que nos daria a hegemonía do futebol no

mundo. Os orientais souberam explorar as nossas falhas com -amplt..,
sucesso e venceram com dignidade, f-azendo alarde da fibra e técní
ca que tão bem os carateriza.

O título de vice-campeãões porém nos pertence, o que quer dizer

que fomos muito adiante nestes últimos 20 anos de dísput-i Ô'O Cam.,

peonato Mundial de Futebol. Em 30 perdemospara a Iugoslávia e ven.,

cemos a Bolívia. Em .34 perdémos para a Espanha. E 4 anos depois.
conseguimos o terceiro posto, vencendo a Polónia, a rtJh.:;·:oslová_

quia e a Suécia e perdendo para a Itália, vencedora d·o certame. Nes

te 50 fizemos mais: derrotamos o México, a Iugoslávia, Suécia e E.,>�

panha, empatamos com a Suíça e perdemos para os atuais campeões.
c: convem salientar que nos dois últimos jôgos acima jogamos muL

to aquem das nossas reais possibilidades. Portanto, cons-oüAlllo.nOs.

coni o 2S posto. O nossO futebol mereceu da. parte de todas as nações.
os mais entusiasticos·e animadores encômios, pois foi !? melhor apI'e

�entado. Ensinamos, muita coisa. que em matéei-a de futebol olltruSi·

países desconheciam.
Conlinuenmos pois a gritar a plenos pulmões: "BRASIL! RUA_

SILI BRASIL!

Campeonato Brasileiro Juvenil
,

,de Basquetebol
CUR:lTIBA, 1"8 (V.A.) - Gomo s·e sabe, será realizado nesta Capitaf

em breves dias ·0 Gampeonato Brasileiro· Juvenil de Bola' ao Ce ;to,

havendo se inscrit� oito concorrentes e que são os seguintes: Paraná_

,�ão Paulo, Sanla Catarina, Distrito Federal, Estado do Rio, Minas ·Ge_

rais, Pernambuco. e Sergipe .,' .

.

1\. Confcdemção Brasileira de BasquetebOl realiza.rá tan,;..bém nes-

t-ª Capital, ao mesmo tempo, o Campeon.ato Feminino Brasileh-,) de;

(;esLobol, havendo, porém, apenas 3 Estados inscrit-os: Paraná, São-·

Paulo e. Distrito Federal. Aliás o inicio do campeonato feminino lnau·

gurará o monumental ginasio doO C. A. Paranaense, situado no E,sta�

jio "Joaquim Amériéo" à rua Buenos Aires, e isso no dia 20 dOI. cor

;'e.nte. Por -outro lad-o, o camp·eonato juvenil será iniciado no dia ��

guinte, ou seja, a 2'1, de acordo com a tabela que pu'blicamos abaixo.,
A TABELA DOS JOGOS

�HMBOLSO POS TAL.
PARA TOOO PAIZ
Produtos StJe -FRUTI

CAIXA POST4< 1008
CL PI,', Bt - P/!Io R"!\iA'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc.

................................... � .....

.
,

OR.I. LOB4TO 'ILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E::-;TADO--Quinta'-feira, 20 de Julho de lJ5J' 7

".

Partido
.

Social Democràtico
De ordem do' Snr. Gel. Pedro Lopes Vieira, Presidente do Direto,

rio Munícipal do PSD., ficam convidados a comparecer à Séde dêste ]
Diretório, à rua Arcypreste Paiva n? 5, Sobrado, das 9 às 12 e das

'

14 às 17 horas, diàriamente, menos aos sábados, os -correligtonàrlos
abaixo discriminados, a.f'irn.de regularizarem seus requerimentos,
,baixados à diligência pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz Eleitoral:

SÉDE - FLORIANóPOLIS: - Amaury Atanázio Gouvêa, Antonio
José do, Nascimento, Alma Za�arias Rosa, Altamiro Neves d�s Beís,
Cláudio Cabral Machado, Cleonice Maria Rosa, Dilza Délia Dutra, De.
nízarte Carvalho Régis, Domremy Magalhães de Freitas, Evelym San.
tana, Édio Santana, Hernani Leal, Hilton dos Prazeres, Hilda Lobo

Carpes, Ivone Buatin dos Reis, Ísio Silva, Ivonete Fernandes, Ivoncte
Régis, Idálo Nery Schmidt, Indalicio Jesuíno Bento Júlio Coutinho de

, ,.' .

Azevedo, João Alfredo Campos, João Carlos Silva, Lauro Alves, Lourí,
val Laudelíno dos Santos, Luiz Fernandes Machado, Maria Cherem

Radzinimski, Maria Gassenf'erth, Maria Eulália de Andrade, Maria
Edmar Leal, Marlene Luiza Silva, Maria Hermes, Moema do Livramen,
!{" Maria das Dôres Moura, Maria Libânia da Silva, Mari'3 An lônia

Campos, Neiva Zenft da Silva, Naide Gomes, Nilv., Pereira, Nílton

Mnngullhoti, Norman Nygaard, Nilton Mafra, Néríca Basilicia Cardei.
ro, Nílton Pacheco, OsniTcanscísco de Castro, Orivaldo Lisboa, pãulo
da Rosa Luz, Rita Góes Rabêlo, Valdir Francisco Caetano, Walter Ra.
mos do Nascimento, Wether Gouvêa de Araujo, Walter 'Gevaerd, Odí, _

hl Carreírão Ortiga.
' -. i

SACO DOS LIMõES: - Abilio Cardoso, Consuelo Silva Raimundo, IDarcy Walmor Romão, Hilário Raimundo, Virgilino Bernardes.
.

TRINDADE: - AdoÍfo de Aguiar, Maria Maestrf Pereira, Ilson I
Oculart, Wanderlei Pereira.

ESTREITO: - Antonio Nunes da-Bílva, Bellarmíno MaMeI - da

SIlva, Bertoldo Martins, Aldo Antonio de Freitas, Hoche Pauto Pl�,
João .Boaventura da Silva, Irene Maria da Silva, Jorge Coutinho! Mar.
tinhà-Marta. da Cunha, .Maria Caro}-inlJ._ Mari_a y�nanci? :péreª, Walm:or
Ribeiro da Silva.

CAPOEIRAS: - Abelardo Josê Antonio da Cunha.

BARREIROS: - Alcehiades Gerõnímo �morim, Zelânda .Pôr,

I
I,

to.

DISTRITO DE LAlGOA: Harcida dos- Santos, Hilda Martins,
Maurilio Crescenoío Nunes, Náir Rosa Corrêa.

DTSTRITO DE RATONES: - Herondino Domingos Lemos, João

d&. Silva.

CACHOEIRA DO BOM JESúS: - Antonio Guilherme dos Santos,
,_--

João Manoel dos Santos, Osvalno Dagoberto de Magalhães, Ataliba

Domingos de Oliveira.
Florianópolis, 7 de julho de 1950.

ALBANO DE SOUZA LUCIO DELEGADO DO D. M. DO PSD.

MAGROS E FRACOS
VA N_A D' O L

_
E indicado nos casos de fraque--

za; palídez, magreza e fastio,' porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líci
tina, Gilcerofosfatcs, pepsina,· noz
de cola, etc., de ação pronta e- efícaz'
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho;
.mens, mulheres, crianças, sendo íór

_
mula conhecida pelos grandes mé,
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

I

Um peq,ueno gerador
,

,

=. =

-

-

-

-

.
,

_/

salvou a situação
. �-

Quando Porto Alegre esteve 2·horas, técnicos da GMB monta

ameaçada com 'falta de energia. ram este conjunto Diesel- modelo
- elétrica em 1949, um conjunto 3043B, de' 35 kw - sôbre um

Diesel GM resolveu a situação. caminhão, o que pérmitiu á máxi-
-

Enquanto técnicos da General Mo� ma eficiência e continuidade aos

tors instalavam a notável Usina trabalhos de instalação da Usina.
/, .

de Emergência que hoje serve aque- "Extremamente compactos - �o'
la cidade, este conjunto Diesel GM que simplifica muito o seu trans

forneceu energia dia e noite, para porte e montagem - nada hã que

não 'at�·azar, por falta de força, a

instalação da usina. Em apenas

se compare aos conjuntos Diesel,
GM neste t;ipo de serviço!

"

".

;_ "'.--,. -�'

-s

.

•

.'

Se ° seu pro
blema é de f-ôrça
m�triz .•• consul
te um revende,
dor Oie,el GM

s e m demora!

PRODlJTO DA

GENERAL MOTORS DO BRASI� S.A.
MOTORES DIESEL PARA USO MARíTIMO • FÔRÇA .INDUSTRIAl • CONJUNTOS GERADORES

, , CONCESSIONÁRIOS AUTORIZ�DOS .:'

S&o .Paulo Mesbla S. �A.:. Soc�'(�dade Têcmce de Materiais lida. _, Porto Alegre Cio. Mecânico

Comér,cial _ Rec:ife Cig. ,Brasileira de Maquinaria - Parnai.ba Celso Nunes - Santos Casa Hélice

�itoria Mesbla S. A. - Corumbá Puccmr & Cio. - lIio
c

de Janeiro Mesbla S. A•• Ci�

1I�'gsileira de Materiais - FlorianóPCllis .Carlos Hoepcke S. A - Fortaleza Cio. Importadoro
de Máq. e Acess. - Irlllãos Pinto - Belém Marlln, Representações e Comércio S. A -. Curitibo
Sociedade Anônimo Zacorias - Belo Horizonte Me.bla. 5 A - Cal!lnduva Miguel IiIlQ.

Londrina Oistriduid,?rg Londrinecnse de Autom6veis LIdo.

... ••030'

r

I-,

CURTAS
", r', ;�

.

- Atlântida :� 'Súper' construção para durar mais - Atlântida . Som natural - Alta 1s�msibilidade
�

.. '�
.. �. �

- 'Otíms seletiviüa::de VENDAS Á VIS'!'A E A· LONGO PRAZO

Electro,::'a ",C, ,,;.;,...:
. ., .

Rádio

ONDAS L O N G·A,S- E
-Atlântida - O sucesso da técnica electeôníca

Grande alcance

Rádios

Atlântida
Diretor tecnico WALTER· LANGE Jr. Rua Trajano, n.131

------------------------------------�--------------------------
Telefone n. 1459

':;-' ,/
,Amplificadores·

Catarinense Limitada
Transmissores

",
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·Rio, 19 (V.I.)-O ,Conselho de Segurança Nacional reunido sob a presi
dencia do gal. Eurico Dutra, Qie, cOllfirmou 'o auxilio combativ·o da

.

, Brasil �,às . Nações." Unidas.
. ""-

,
.. Votar. e ven'cer" ,pelo bem de S. Catarina

Conto da la -. pagina- estabelecimento modêlo inicíado

I
feriu veemente discurso sob cons-

Ramos" e -vereadorAugusto Bresso- no govêrno do sr, Nerêu Ramos e tantes palmas da assistência. Ces-,
la, dirigindo-se, a Capinzal. Nesse concluído no do sr. Aderbal Ramos i sados os aplausos à bela oração do

mimícípio, <à chegada, númerosas da Silva. Formados os escolares sr. Antônio' Gomes Almeida; fez-se

pessoas de destaque da sociedade daquele grupo e ainda os alunos da ouvir ,o SI'. Arrnando Simone Perei·
local aguardavam a comitiva para Escola das Irmãs, saudou o Vice, ra que recordou a instalação; do

lhe apresentar cumprimentos, den- Presidente a aluna Maria Eunice município e se congratulou com .o

tre elas, .os srs. Sílvio Santos, Pre- Dellagiustíua, seguindo-se a home- povo de Capinzal por estar traba

feito; Luiz Gonzaga Bonsson.i, pre, nagern à .Bandeíra pela aluna Tere- Ihando para alcançar .seus grandes
sídente da Câmara de Vereadores; sinhá Caldart. Discursou, depois, o' .destinos. Apresentando o candida
Antônio' Almeida, Aparício Ribeiro, Inspetor Escolar da 'circunscrição to Udo Deeke afirmou que o seu

,presidente do .Díretórto Pessedista, prof. Aleixo Dellagiustina, para, em governo seria de grandes realiza,
Benjamin Barison, Alcides Juanazi, seguida, o sr. Nerên Ramos, cortan, .

ções para a nossa terra, concluindo
l'elmuth Harthmann, Eluno Dac- do a fita verde e amarela, inaugu- Q seu memorável discurso' declarou
mann, Alexandre Tomazoni, Carrne, rar o novo educandário sob caloro- "Marchamos com Nerêu Ramos pa
Jo Zocelli, Umberto Bressan, verea . sas palmas da assistência. Imedia- ra frente e para novos' triunfos".
dor Edgar Lancini, Sebastião AI':' lamente Frei Vidal efetuou o ben- Falou, a seguir, o candidato .Udo

meida, José Santos, Honório Cassia.,
-

zimento do estabelecimento, se- Deeke dizendo estar satisfeito por
lIO Silva, Ernesto Harthniann, guindo-se a entronização da Ima- achar.ae 'em Capinzal, terra, íutu,
Anúncio Spadín, Hermínio VilceIli,

�

gem de Cristo no gabinente-do díre., rosa e grande pelas virtudes.do seu

vereador José Ricardo da Silva, Da- tor afixando o sr. Nerêu Ramos a. povo. ExpÔ's, depois, com simplicí;
niel Martins, Sílvio DalQlhs, Luiz

I
Imagem' à parede. Como homena . dade, o seu programa de govêrno

Taversani, Darcy Pedroso, Aristo- gem ao preclaro Vice Presidente te- relativamente aos problemas da ri
elides Baratiorí,

.

Eduardo Kerber, ve lugar o desenvolvimento de hem ca 7,.Ona, prometendo empregar me
dr. Ruy Nóbrega Simões, vereador I elaborado programa escolar .que .di<Ías seguras' e prátícas no senti;
Arnaldo Favorito; Martinho 'Chaves, concluiu com a inauguração da so- do de soluciona.Ios, principalmen_
José' Nilo Kerber, Assis Brasil da pa escolar, dela participando os te no tocante à. lavoura', tr'anspor-,
Silva, Biase Spada, Fioravantí Boff.. srs, Ncrêu Ramos, Udo Deeke e Ar; te de riquezas da Comuna, disse
Ivo Cadurin, 'Mauro Andrade, Maxi mando Simone Pereira, O governa- mirração de escolas e melhoramen;
mílíano Almeida, Onófre Gomes AI- dor Ade'i'bal Ramos da Silva estava to do equipamento técnico no apro
meida, Dins Zacolli, Ernesto Zor- representado pelo sr. Armando Si. veitamento dos produtos da terra.
teia, Zílio Mariano, Bartro Dam- mone Pereira, o Secretário da Fa- Suas. últimas p.)llavras foram coi-ia;
brosí, Bolíndo Oasgrands José Ca; zenda pelo sr. Eduardo Kerber o das de entusiásticas 'palmas de to
dortn, Antônio'Polfisarnvg, Angeli - diretor da Educação pelo sr. Aleixo dos os. que o ouviam. Após o dis
no Gramaoío, João Gonçajves, Dellagiustina, o Secretário da Se- curso 'do sr, Udo Deeke, dirigiu-se
�rancisco Sartor� � André Colombo gurança pe!? dele�ado. Nilo Kerber, à assistênçia o sr. Nerêu Ramos que,
ocupando a comitiva cerca tJé 20 a Assembleia Legislativa pelo ve- dizendo das grandes possíbí lída,
automóveis. A entrada dã rua que reador Augusto Bressola e o Arce-, 'des, de Capinzal, declarou que o gó-

, dá acesso ao grupo escolar se acha_ bis�o �I!ltropoWano pejlo vigtlio vêrno do sr. Udo Deeke amparará
va uma cava,laria com cercai de ,200 FreI VIdal.
110mens e grande massa popular
,calculada em 2.500 pessoas

r
"MARCHA.MOS COM NEREU RA.

.

MOS PARA FRENTE E PA;RA NO ._.- I!IilI! _

� _!lVtl/Jf;URAÇ'i:Q PQ ÇfR.Yf9 /iS. VOS TRIUNFOS, AFIRMA O SR:'
CoLAR. "BELISÁRIO, PENA" - ARMANI)Q SiMONE PEREIRA, _
BENZIMENTO DO NOVO EDUCAN_ EM JOACXBA, O PONTO FINAL DA:'
/2JJYQ �Fd!:..º

�Y!f.J.4I_UQ IZIJE{ VI. EXCURSÃO PESSEDISTA AO JJES.!
'!JAt. _�o SR. NER1W RAMOS TE CATAIUNENSE.

.

"
.. IAFIXA A IMAGEM DE CR,ISTO_ A Depois de demorada visita ao '

PAREDE DO GABINETE DO DIRE_ grupo, a comitiva e o -povo partici-lTOR. _ EXCELENTE PROGRAiJ;lA, param da churrascada que lhes foi'
ESCOLAR eM HOMENAGE.M AO oferecida. Nessa oportunidade fa-I
VICE.PRESIDENTE. lou o prefeito Sílvio Santos ofere-IChegando a comitiva defronte do cendo a homenagem, o vereador Ar� :

edifício do grupo escolar, vibrantes naldo Favorito saudando os candi-:
palmas a saudaram. Todos os com- datos Nerêu Ramos, Udo Deeke e�_
ponentes da cara_vana desceram dos Armando Simone Pereira, o verea; Iautomóveis e rumaram para o Gru- dor Luiz Gonzaga Bonissoni sau-

I
qualidade!

po Escolar "Belisário Pena" afim dando o Vice Presidente, o sr. An"
de, inaugurá-lQ. Trata Se de um tônio Gomes de Almeida que pro_I-------..-------

Continua na 3a. pagina

Lendas de Todo
o Mundo

Escute hoje - e tôdas às

sugestivo programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guarn

já.
Uma oferta da LOJA REN.,

'NER - A Casa -dos artigos de

Irr�mpeu violento incêndio, ontem.
na Casa Carlos Hoepr.ke, nesla capital
o fogo C8m8�OU na seeGão «ADto-Shell», alastrando-s8 â de
tecidos.- Aeão- 8nérglta das autoridades 8 doCorpo d8 Bombeiros
Aproximadamente ,às 18 horas de Bombeiros qtté, ·enfrentando A causa do incêndio é atribui.

de ontem, a cidade foi abalada com arrojo as chamas, tudo fez da Il possivel curto circuito ou a
com a noticia de que estava irtom� para evUarAlue o fogo se alastras.. ponta de, ciga<rro deixada na loj�
pendo vi()lento inéêndio na Casa !le por todo o ·prédio e se. ,propa_ por pessoa 'que, antes ali estives..
Carlos Hoepcke -s. A. - Comércio gasse ainda aos vizinhos" incJ.u. se fazendo compras.

'

e Indústria, nesta '�capital, à rua sive à Igreja São Francisco, se. _ Esperemos, no entanto, pelo re_
Conselheiro Mafra esquina com a riamenLe ameAcada. ,sultado do exame pericial que nos
Peodoro. • A nossa reportagem,'IlO local, esclarecerá a origem de tão la.. ,

Centenas de populares acorre_ poud� ,constatar que o inicio d{) mentável ocurrência que atingiu
ram às imediaêões daquele esta_ fogo teve lugar na seccão "auto. âquele' iinportante estabelecimento
belecÍlue:nto, onde puderam ·pre_ shell", -a-tingindQ parte da ste(;ção comercial.

"

Ilellciar a enormida.de do sinistro. d'e fazendas também. As àutoridades policiais' abri..
e a ;lÇão decidida do nosso Corpo ram rnqu·rito.

f

t
t'''I' eis,.,

.... �

8IOI.8S Ca-
BUOS f DfIAlS r

1
Ift'CCOES Dt ,

I,
COU�O CABElUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCelÊNCIA

----�-------

"

.. fLORIANOPOLlS -20 de Julho de 1950

-------------------------------------------------------

Aderiu ao PSD o

sr" ,Valter Kauffmann
PORTO ALEGRE, 19 (V.A.) '_ Fomos ontem

seguramenle informados' de que o sr. Valter

Kauffrnann, Tlder da UDN no 4° distrito desta ca-
..

pital e que nas ultimas eleições obteve a sígní;
fícatíva votação, para o' legislativo da cidade, de
808- sufragios; vem de aderir ao PSD. Nesse sen,

tido, o sr. Kaufí'mann, que em várias oportuní,
dades exerceu a vereança, pois -que é o primeiro
suplente udenista na· Camara Municipal, dirigiu-
se ao sr. Paulo Emilio Acioli, comunicando seus

propósitos de sufragar.zcom seus amigos, a candí; ,

datura do sr. Cilon Rosa para o govêrno dó Es:
tado, Possivelmente hOje-, será consumada essa

-:»:adesão.

• I Comunicações ráiÍo-
o c��!::.�!�!!en-.I teJ�P!�f!P�sE) _ o

.

tar por exceleneía Ex- I
' . gover.,

t t d f t it
'.

C
nadar do Estado e.ncaminhou à As

ra o, e ru as,VI amma I bl
"

L
.

I
.

-

H'd t' d' b
sem ela eg'ts attva um anle pro,I ra OS e car ono. .

t di"
- -

je o e �eI autorIzando o Poder-
Executivo a firmar um conlrata..
C.OI1l a .companhia Rádio Interna_'
cional do �rasil para a ligação rá_
dio_it'elegráfica entre Goiallia e a.

capital da República.

--------,--------------

Tempo: Bom - Nevoei,ro.

Temperatura: Estável.
Vientos: De nordes'te a sueste,..,

Bicicletas '

lilglezas SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA'

Acabam de receber ,'-

Previsão do tempo, até às
horas do dia 20:

OSNY GAMA & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis
model'a,do.

Temperatura exLrema de hoje:::
Máxfma, 21,9; minima, 14,9.

FV0Gqanão
Julho, como junho, maio e agosto, é mês sem 1'. Pa_ra o vulgOo'"

ignaro; isso de nada vaIe. Par.a os caçadores, não obs!tànte, é faio"
de alto impOl'te. _ _ _ _

Mês com r - selembro, outubro, novembro, etc. ;__ é mês em',

·que as cobras andam p·e',as caminhos, enrodilhando�se para os';

botes. E o homem, apesar de r'ei dos animais, não caça quando ca_,

çam as jararaoas e as cascavéis! Menos receio, que prudência ...
Estamos, atualmente, em plena era cinegética. Nas' {agalerices dO"

aperitivo, no .Café Rosa ou Clube Doze, nascem !l morrem ex_"

cursões e batid,as ,aos mais diversos Tecantos do Es[.a{)o. Ali es_..

quentam e esfriam discussões cachorr·ellticas, sôlbr·e p:erdigueiros ...
paqueiros e vead',�iros. Ali ribombam grossas Corbetas, 12, três.'

'canos, estouram ·Santa Etienes, 16, dois ·cartuchos, e atiram finas

'Bayards 28, de repetição. Nessas reUliiões que chegam a verda_
deiras assembléias sem l1unC'a- cheg'arem a issembléias verdadei_
;1'as caçadoT.es heroicoS' pontificam façanhas épicas. Ali mesmo,.

surgidos de sob as máiquinas do picolé cru à porta da toü��e das

'damas. eu já vi alguns, teôes ie muitos tigres, sedenjos todos de

sangue humano, serem transpassados no coração ;Pelo duro açO"

das balas' certe�ras; assisti cães do refin�do pedigl'e:e amar_

rar esquivas codornas; pres·enciiei, entusiasmado, ariscos narce_,

jões morderem a macega, cravejados de chumbo 7, a sessenta

metros, -e., tremendo de covardia, c·ontemplei respingarem, debai_
- ,. ,

xo 'de aristocráticas mesinhas, como se fÔ�'a, de. fundas tOC,'àS O,lI
·escuras cávernas, varas' int'eiras d·.e porco-do�mato. Vi_,?s 'tod'os�
de serril,has t-àtalantes, cairem uns ,à 'direita,. outl:os ,à ,esquerda
sangrentos ê vasqu€jantes, aos ,talhos de0,rralI11o de um facão ma_

nejado olimpicamente que nem nos' desenhos animados! Ainda

ontem ·enxCjrguei um pato selvag'em cair .em' loopillq do azul da

teto, como que se se d'espreg,asse do aJ:íaLjóur! ,

Diante de tudo isso, manda a Ilrudência faz'et' minh,a lrouxa

e mudar-me já e já, pari algum cafundó das pacatas, cômodas e
, ,

civilizadas ,selvas ama.zonicas.
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


