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(Quero, de viva voz, manifestar-vos, com a franqueza daqueles que se�ãointi�iamJüs
Jdéías que defendem, que numa coisa não transijo, que num ponto nãu admitirei. com ...

posição ou entendimeale-=na
.

minha profunda convlcçãe democrática, alícerçada na

fé que me legou um lar cristão, e na minha ínsepltável repulsa ao comunismo,.sem
Deus e sem Pátria, que' visa' destruir todos os Iundamentes. em q.ue se' baseia a .

. dignidadé humana». (Do discurso do Eng. Udo Deeke, em Cbapecó).
-----------------------------

NO SENADO:

Aprovado o substitutivo Gallotti ao
Projeto de Reestruturacão do .D. C. T.

Prosseguiu, .ontem, a votação das emendas
a ele apresentadgs"

RIO, 21 (O. E.) - Sob a presi das consideradas por a'l1uele orgão
dencia do sr, Melo Viana> reuniu juriãico inconstitucionais. O sr,

se onLem, o Senado. / Ribeiro Gonçalves combateu opa'
recer do 51'. Atilio Viváqua que'
voltou a tr-ibuna, desta vez' ;em a

qualidade de relator, para dize,

que já era, pacifica, 110 Senado_::!t-ju'
risprudencia segundo, a qual (j

Congresso tem a faculdade de alte
rar .como melhor lhe parece, qual
quer propqsta do govêrno relativa
a reestruturação, dos quadros di)
funcionalismo. Submetido a votos,
o parecer da Comissão de Justiça
foi rejeitado. O sr. Francisco Ga ..
lati foi a tribuna para dar pare
cer: em nome da, Comissão de Via

ção e Obras Publicas, aproveitan ..

no o ensejo para defender o suhs
t ilutivo de, sua autoria. Em nome

d a Com issão de Fina-nças falou' o sr,

Alvaro Adolfo sustentando seu pa
recer favorável ao trabalho do sr,

Ano XXXVI I •
I MIflorlan6polis- � Sábado, 22 de Julho de 1950

Desfavorável à pretensão do Prefeito de Araranguá,
por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal

Julgado um mandado de senurençe �
RIO, 21 CV.A.) - O Supremo ato da sanção da lei nO 247, de gio Tribunal em não admitir man

Tribunal Federal em sessão ple' 30.12.1948, sob o fundamento

dCII.
dado d'e segurança em casos, co

uáda julgou o mandado de segu ser este inconstituéional e é pací. mo o em apreço, em que se viss
rança impetrado pelo Prefeito l\It.l fica, a jurisprudência deste Egré_ Ll lei em tese".
nicipal de Araranguá contra o Go,
vernador de Santa Catarina.
Por unanimidade de voLO-\. de

acordo com relator, ministro ')1'0.
zimbo Nonato, decidiu a Suprema
Corte negar provimento à medida.
Manífestando-se sobre o CfTSl), o

procurador geral da Repuhlica 'dr
Plínio Travasso, declarou :

uÉ de Se conhecer do recUI'SO

eis que foi interposto com funda
mento no art. 101, n0 11, letra A
de decisão denegatóría de manda,
do de segurança.
Somos,. porem, por que se lhe

negue provimento, por isso que
deseja o recorrente a anulação de

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

'Prorrogada a lei do
serviço milUar

WASHINGTON, 21 (USIS) - A

prorrogação da Lei de Serviço
Militar até o dia' 9 de junho de
1950, foi !a.provada, nos Estados
Unidos. Ficou decidido que o Pre,
sidente deverá ser autorizado "se

,

as coJjdiç,õ�s lassim Impuserem",
a convocar a Guarda Nacional e

outras unidades de reserva, para
serviço por um maximo de.214
meses. - C.

ApOio 'moral e
eCflDõmico

iRIO, 21 (U. P.) -_ Anuncia.se
boje que foi aban:lonad0 o projc'
Lo de mandar a CO['ei� pelo menos

mo contingente 'llimbolicG de- for'
ças brasileiras. O Brasi; pl'esl ar(\
as nações Unidas todo apoio mO_I
cal ,e ,economico para �. luta contra

Novo recorde
de turismo

LONDRES, 20 (B.N.S.) H;í
lodos os indícios que.) número
de turistas no Reino Unido êsLe
ano Ultrapassará o do' ano pai!sMlo j
Dados fornecidos pe[a" r.sso.Jc,iações' de turismo mostram que

no mês passado mais de 4lt.500
:t.m'istas vieram a'o Reino Unido,

.. 'Isto' representa 15% mais quc

no mês de maio d@ ano pas�àdo e

39% mais que a média anterlvI
à guerra.

,Cê'rca de um terço Neio dos Es.
tados Unidos, mas �nbém da

A�lmérica Central e do Sul., vaio
grande parte.

-

10.906
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Elevação política e lide idade
democratica

Em toda a viloriosa excursão que acabam de realizar,
os srs. dr. Nerêu Ramos, Vice-Péesidersta da Republica, enge,
nheiro Udo Deeke candidato do P. S. D. ao cargo de Gover-

. ,

nador do Estado, e dr. Armando Simone Pereira, ex.Secretâ .

'.

rio do Inlerior 'f) Justiça e elemento ,d'e relevo no partido ma

joritário, fizer-am questão, de manter a campanha eleitoral
num plano .de elevada competição cívica, para enalteoimeújo
da nossa educação política. Apesar do entusiasmo com cue a;
populações do Oeste catarinense acolhiam a Úustre cafavana,
sempre disposta a auscultar as aspirações do povo, os dig-nos
hom�ls públicos,

. alv� de tão extraordinárias. demonstrações
de simpatia e solidar-íedada, não perderam de vis la, por um
só instante, as responsabilidades que a si avocaram de propor
oionar, durante a propaganda partidárfa que precederá o' plei.,
to de 3 de outubro, um verdadeiro e edificante índice de como
sabem e podem os politicos de Santa Cwlarina pr,8Se1'Va1' oi
foros de acatamento democrático a tôdas as opiniões, a, des
peito- de todo o ardor da campanha.

Valha-nos isso como salutar expressão da superioridade
pol ilica de quantos, em Incontrastável superioridade numérica
por fôrça dos sufrágios anteriores, representam a Imensa maio
ria da opinião barriga.verde -e podem, assim, constituir airo,
so exemplo dos sentimentos que' unem Lóda a gente catari
nense com os vinculos da, solidariedade cívica.

Por-isso, aberram da exala interpretação dos impulsos mo.
rais do nosso povo os que,-1ibastardandO'lhe' o 'l:lOm nom1e" não
sabem fazer 'polHicar sem os condenáveis e mesquinhos pro.
cessos da inL�iga, e da calúnia, visando a incompatibilizar na
,conciência da nossa gente os homens que mais ser põem na

evidência do prestigio populaj.
,O sr. Nerêu Ramos, cuja situação de infIuênGia nacional

não fói adquiri,da senão depo/is duma carreir'a, em que palmi
lhou as mais árduas e ,acidentadas estradas, não desconhece
também quanto. custa a glóri'3I de haver lriunfado sôlwe um

pertinaz saudosismo, apostado em revi ver caducas praxes de
conduzir a opinião' pública .pela intrujice e' pe,las enc,enações
:fialntasiosas. E, porisso mesmo que galhardamente superou
esses méritos que tanto nos ,envergonllaram no passado, quan.
do os comicios partidários e'ram dissolvidos pe�a polícia e os

liberais oli :oposicionistas sofriam vexames e provocações,
.

é
que o sr. Nerêu Ramos, ,�stadista e cidadão que propugnou a.
liberdade das urnas e o voto secreto, se bate, ainda agora,
pela dignificação das campanhas eleitorais, de que -resulte a

.

seguranç'a, do exercício das prerroga!tivas d'em()cráMcas e que'.
,aprofun.de, na

. consciên,6ia popular, a convicção da vita
lidade dos princípios con tra' os quais S8' insurgem os dema
gogos ,e extl'emistas.·

.

É a lição que oferece ,a,inda a condut� do preclaro Presi
'dente do P. S. D. catarinense eJio .honradO' candidato da maio.
ria ao cargo de Gove'rnador, tendo a s,ecundá-Ios meritória.
mente outra nobre expressão dos valores de que dispõe o pes
sedismo 'barrigarverd,e', - lição de cüil1postura politica, de su

perioridade cívica, bem como· de confiança integral no pro
nunciamento das urnas.

Votando pois no P. S. D: estaremos consolidando essas"
,

'11ormas de sadio resip'eito democrático a tôdas I3IS liberdades
legais e p.roscrevendo, de nossos costumes poIíLicos os vícios
'que desvirtuaram po-1' larg'o tempo,. o preciso conceito de nos-

. ,

sa 'educação ..

Francisco Galoti.
Foi anunciado pelo presidente o Aprovado Q svbstiiiüiuo

requerimento de autoria do sr,' Pôsto em votação, foi aprovado.
A.Lilio Viváqua, solicitand., urg'en'l �nani�lemente � substituti�� do sr,

oía para descussão e votação do Ji ra}1CISCO Galo Li, sem prejuizo das

projeto que reestrutura os quadros emendas que entã-o passaram a sen

elo Departamento dos Correios e votadas, uma por uma, provocando
'I'elegraf'os. Sem debate foi o re acalorados debates,

querimento aprovado. O sr. Alilio.
. A vótação foi' interrompida na

Víváqua designado relator da ma emenda que' dispensava o ínterst.í,
téría, �ômo membro da Comissão cio para RS promoções tendo o sr,

'de Constituição e Justiça; solíciton AlvurlJ '.\doIfo, num longo discur
uma hora de prazo para emitir seu 6'0 'combatido a medida, por achar.

parecer, conforme determíua o Be. que a mesma acarretar-ia para os

girnente. O senador capixaba re cofres publicas uma grande despe
latou então, a matér-ia maníf'estan. sa, Em .vi:tude do adiantado da

(lo seu parecer, adotado pelos I
hora, o presidente suspendeu a

memb�os presente da Comissão de s:ss�o, continuando, hoje a apre,.
Justiça, cohtrario a v�rias emen ciaçao das emendas.

�Ml�'!r"';;;,t.; �-":".:- ..
PARTIDO SOCIAL DEMOCIUTICO

CONVOCO A suA. CDMISS,;W EXECUTIVA PARA UMA REUNIÃ(),
NO DIA 23 ÀS 15 HORAS, NÁ SEDE DO PARTIDO, AFIM DE DELI..
BERAR sólmE AS SUJESTõES FEITAS PELOS DIRETóRIOS MUNI..
CIPAIS DE CANDIDATOS AO CONGRESSO NACIONAL E À ASSEM04
BLÉIA LEGISJi,ATIYA DO ESTADO. I

FLORIANóPOLIS, 20 DE JULHO DE 1950�
CELSO RAMOS, Presid-ente em exercício

Convenção do Partido Trabalhista
�rasileiro, nesta. - ta_pifai

Convite à direção dêsie· jarDa'l para·
.' compãrecer ao conclave

Subscrito pelos srs. dr. Saulo Ramos e Braz �lvelS, respectiva"'
mente, Presidente e Secretário do PartidO' Trabalhista Brla"lileiro,.
secção dêste Estado, receiheu o nosso diretor o seguinte'

.

telegrama
convite para a g,essão de ,encerramento da. Convenção daque'le Parti·
d·o que se efetuará amanhã.

"FpoJi.s. - Temos () prazer de convidar v. s. pa'ea assistir à se'S·

são- de en0erramento Da Convenção Estadual do Partido Tl'a.balI1jsta
Brasileiro que se -:re-aHzar'á no dia 23 do corrente, às 20, horas, n�

Teatro Álvaro (fé, Carvalho. Antecipamos agradecimentos à sua pre_

s·ença." .

Externamos ao final dêste registo, os nossos
,

I meriLos .

I Carlos Hoepcke S.A.
Comér.cio e Indústria

AGRADECIMENTO

sinceros agradeci...

CARLOS HOEPCKE- S. A., Comércio e Indústria, agradecem
profundamente a todos os que auxiliaram a debelar o incêndio na
secção "AUTOSHELL", na tarde e noite de 19 do corrente, e a08>

que lhes enviaram votos de pesar pelo lastimável acontecimento.

,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

t
O ESTADO-Sábado, 22 de Julbo de 1950

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

r;

Nol18S de Ne".
À Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, contando COI? o apoio
dos corações generosos de nossa gente. , l

Haverá barraquinhas, 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 auxí
líem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.

19; ou Av. Hercilio Luz n, 53.

V A L V U L'A S

rbill-p
� u , MAIOR, ESTOQUE
4ftã"nfida Rádio Cal. Lda.

. Rua Trajano, lt

reorganização do Clube de Cine
ma de. Florianopolis

'"

LIRA1ENIS- CLUBE
Comunicação

De ordem do sr. presidente, levo ao conhecimento dos

eonsõcíos �m geral que, a Diretoria, tomando em consideração
protestos recebidos, por deliberação tomada em sessão de 26

de maio últímo, a fim de. preservar seus direitos, comunicou
ofícíalmente à Federação Atlética Catarmense, que dessa da
ta em diante, os associados do Lira Tênis Çlube teriam livre

ingresso em tôdas as competições esportivas realizadas por
essa entidade na sua praça desportiva. �

Florian,ópolis, 12 de julho- de 1950.
I

Hélio-Mílton Pereira, secretário-geral.

PROCtJaB

alfaiataria
Rue Felippe Schmidt 48

A

I
que conseguiu ele fazer clnemae

em forma magistral por Thonlon de uma peça densa de teatr.)"'.
'

Wilder e traduzido por Sam Wooc:l O corpo técnico de "NOSSA:..

DE FLORIANO'POLIS", bem como sem perder a boa linha original. CIDADE" (OUR TOWN) é (l se_

as demais pessoas interessadas pe, As vezes é o rapaz que se perde guinle
la sétima artfb,af'im de tratarem no infinito, no caminho 'ensombre- Produção de SOL LESSER, j)ar�'

d.a reorganização do Clube Ô� CL cido pelas árvores seculares: o a Uniíed Artlsts;

nema desta OalpHal. A comissão rapaz '-americano que talvez tíves, Direção de .sAM WOOD.

reorganízadora que já tem encou, se sido um grande engenheiro mas Cenário de HARRY CHANDL:Ey·•
trado a cosaboração do C]JIi�e de que morreu' nos campos de bar,a. FI1ANK CRAVEN e 'l'HO?·àuX,

\ Cinema de Pôrto Alegre, �do sr, lha da, doca França ;' outras, essa WILDER baseado na peça do. ÚJ.

Jorge Daux, do sr. Miitoil Olivci, impossível sensação de ressuscitar timo.
'

,

ra e lambem dos [ornais e rádio. o passado, tão, triste sempre na l·P. Plan'ej�mel�to :Ide WILLIAM CA.. __

desta capital, espera, do mesmo cordação. :E, acima de tudo, as �fE1l0N l\'fENZIES.
modo, 'Poder contar com o apôio fantasticas cenas do cemitério, ma. Música de AARON COPLAND

que �e! interessam pelo cinema, ravilhosas pela plasticidade do Fotogra.fia, de BERT GLENON.'

arte, afim de que possua tarnh('m anoitecer tormentoso e na emotiví; ELENGO: William Holdeít.

e a cooperação de lodos aqueles dade sem precedentes {lo diãlcgo (George Gibôs), Martha Scdt

Florianópolis, a exemplo de Rir, entre os mortos, Dessa morte qw)' (Emily WeJJ:b), Fay Bainter (Mrs,
São Paulo e Pôrto Alegre, o �e1J ronda como fantasma pelas esqui- Bibbs) , Beulah Bondi (Mrs•..
Clube de 'C�nema, onde serão ex i, nas dêste filme excepcional".

,
Webb), Thomas Mitchel (Dr. Gib_

�

hidos, sempre que possível, alguns (,AJ\T(ffiL Z:UNIGA, em "Una Iijs� bs) , Guy Gibee (Mr. Webb),} Stu.,
dos clássicos do cinema bem co. torta dei Cine"_, 10 vOl., pág, 227). art Erwin (Howsome) , Frank Cru;
mo las novas .produções, que por �LOS ORTIZ, crítico cinema. ven (Mr,' Morgan, o narrador-L.
senem de incerto, exito comercral, tográf'ico da "Fosha da. Manhã" 001'0 Merande (Mrs. Soame) •
na maioria das vezes, não chegam de São Paulo, assim se expressou Philip Wbod (Simon Stímcon);
até cá. �a reunião de amanhã, 1pÔ� sobre esta obra

_

de Sam WOQd Rulh Toby _(Rebecca, Gibbs i , Dou;
haverem tratado os presentes '03 "R1u'amenle ---se equilibram tão glas Gardner (Wa�ly Webh) , Ar.
preceítos legais que regem qual. bem os defeitos e qualidades llt thur Allen (prof. Willarrl) , 011a1'_
quer atividade cultura! será exi- um filme, como em "NOSS.\. Cl; les 'I'owhr ídgs (Dr. Ferguson) , ..

bido o fi�rne "NOSSA' CIDADE" DADE". Ativo e passivo se balan, Spencer CIHlrLr'. (Const ro.e \V,H.
especialmenle contratado pelo G. çam notavelmente, mas il[lf,i"nno ren) Dix Davis' (Jr:e Jfowell) g_

. C. de Florianópolis por intermédio que ainda fica, um saldepara Sr,m Tim' Davis (Sir Crowell) ,

dà C. C.- de Pôrto Alegre. Wood. E isto principalmente por, Realizado em 1940.
Sôb)e "NOSSA CIDADE" disse,

- - - --

Angel Zuniga : "Um filme com 3
__O_._IIH:_)4I_04_�_.a..IIH:)4I_()4_�=i>4I_o(J_

-

...-i>4I_o04:_"04'_�_.

"NOSSA CIDADE" (Our Town) em

"Sinfonia de ja Vida", �le Sam
.w.ood, segundo a obra teatral de
I'hornton Wilder, participa de vá.
dos gêneros. Olha o, passado, ex.
põe a vida americana, é repr-odu,
Cão de uma obra teatral: e, de
certo modo, tem contatos com o

maravilhoso. E é inutít que se

tenha lhe dado um final feliz,�������
Inadmissível, para contentar a

não se sabe quem, pois o filme
não é, de maneira alguma, comer.
cia!., tal corno se entend'em estas
coisas. "NOSSA CIDADE" trata,
em resumo, da vida de uma cidade
qualquer. Não importa o seu no.

me, em todas' sucede o mesmo. As
horas dão as mesmas oampanadas
e a luz do domingo ilumina de mo,
do igual o�,rodar dos' século·s. As
pessoas nascem, casam.se, pro.
criam e morrem. Alguma que outra
guerna" um vago, aJã de arte e

liberdade, e nada mais. E' a ,es_
quisita fragrancia deste vagar
eterno do tempo, o que qUIs ofe.
recer..-nos Thornton Wilder. A
prosa amavel que, à. força de re.

petir�se, nos revela s'eu segredo. 1

E ,boiando nos v,enlos do azar' a

poesia delicada das' coisas, 'dOs
simples, das intimidade} que bri.
lham com'o pontos luminosos em

nossa existência. Um dia nos ·da.
mos contai de que nosso coração
bate mais forte do que nunca e·

de que o sangue nos sobe à ca••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
beçp ao 'itmo sonoro' de, 'um�s " :
pisadas huma'nas; ános. depois
surpreendemos esse mesmo desas.
socego no olhar do filho que
criamos; '8 por ultimo, só restará
de nós a record,ação que aquí deL
xamos, mortos 'entre nossos' mor_
tos - até que nem isto reste' en

, ' ..

quanto esperaremos, onde talvez
.aconteça, o dia da r'essureição da

carne, e com eLa '0, de tudo aqui1�
que amamos, desejamos, e até do'
que, no impossivel) nos fez sofrer
profundamente. AS'si�' é "NOSSA
CIDADE,. Um pessimista arrehatôl_ i

I'lorlaD6poli. - Santa Catarl.. •

do no passar do tempo, que. sabe , , r
I

a perfume ·'e. am,ar,gura, realizado
'

_
! �- �

Reuniram-se ontems às 111 hora"
no CINE ODEON lodos os antigos
sóoios do "CLUBE DE CINEMA

I

T O .N I C A. R'D I U �
I

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

pressão. arterial, Cansaço, Faltá de ar, Incbaçõeo, Edemas.,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Neírites.

.

.

Grande Ordem de Santa Catarina
Programa dos festejos de sua instalação

DIA 23 ,. !

As . I" horas - 'lecepção no aeru.pôrto ao Soberano Gn:� Mes__
tre, dr. Joaquim Rodrigues Neves e sua ilustre Comitiva. ,

As 20 horas - Sessão de posse dia, administração da Loja' "Rege-:
nel'açã'o Catarinense,", em seu' T,eml}lo, à rua CeI. Vi,dal Hamos 80,

. •

I
'

ESCDf�, de Aprendizes Marinheiros
.. Inscrição de C�VIS ,candidatos à matricula

.

Acham's'e abertas, nla Escola de A'Prendl�es Marinheiros dêsLe
Estado, de 10 de julho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis
eandidatos a matricula nas Escolas de kprendizes Marinheiros, nasci_
dQS entre 10 de março de 19;'12 a 29 'de agôsto de 1934 •

O exame pará os candidatos inscritos será no dia 15' de agôsto
próximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiro� de .San�
ta Catarina, em Barreiros.

'rodas as informações
obtidas na aludida Escola,
llcrios, nas suas Delegacias
,'c todo o Estado.

que se fizerem necessárias poderão ser

no 5° Distrito Naval, ·na Capitania dos

e Agências, e nas Prefeituras Municipais

DJA 24

As 10 horas - Passeio de automóvel com os visitantes pelos di_o
"ersoS ponlos da Capital e .adjacencias.

As 20 horas - Sessão de' instalação do Grande Oriente de Sanla,
Catarina, presidida pelo Soberano Grão _Mestre, em a sede provisória ..

à rua CeI. Vidal Ramos 80.
,

DIA 25

As 12 horas - Churrasc,atlla no "Praia Clube". i

As 16 horas - Na sede do Grande Oriente de Santa Catarina, (li
Soberano <Jrão Mestre Gel'a� da Ordem receberá a visita- de tôdas a.s-

pessoas que desejarem cumphmentá_Io.
As 20 horas - Sessão/de encerramento das solenidades no Tem_

plo da Loja "Ordem e T'r.abalho" à rua Saldanha Marinho, 1 LA.
A Comissão

DR.

Á. DAMASCENO ,DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Pra(a 1& de Novembro, D - z- ....

(Edifieio Pérola)

'9••• : 1.324 • 1.188

.--r--m�m.u...�..�.as,'8R�.EriWS.�· Rm..aa .a .a aa mn..au .a ..
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A :\iIVERSAH [OS

I
ENLACES.

_ Preparem-se para ver a me-

Sra. Mário Cândido da Silva SILVA _ aDULAR"I' Ihor de todas as altas comédias,
Natalícia-se, nesta data, a exma.] Rea lizu.sa hoje, civil � religiosa; figurando entre os melhores filo

ssra. d. Ana Hosa Soares da Silua I mente, Q enlac matrimonial do, sr. mes do ano!

ed igna espósa do nosso prezado cou � José da Silva com a distinta se,
- Humor f'ínissimo e conta'

.terraneo sr. Mário Cândido da snl nhorinha Cecilia Goulact, filha do g iantel .

ova, ilustre contador geral cio Esta I sr. Virgolino GoularL A M U N DAN A

"do. I Servirão de paraninfos, no ato com

� "0 �stado" apresenta à dama civil, que se efetuará ás 17 ho.qas, .
Jean AR'l�HUR,

-antversaríante-. respeitosos cum, I por parte da noiva o sr. jornalista !l\'r�'rJ.en{el DI�'l'RICH,

,,"A,_ssemble' I-a Legl·sl.all·vI:;primeitos, augurando.Jhe felícida- Gustavo Neves e exma. esposa e
John LUND.

.

.

«les. por parle do .nuivo o sr. Durval O filme que é um dos mais

pont los par bt -,

d >:;'ESSA:O DO DlA 20 - 7 - 950 Em votação, fOI' aprovado.
_ X _ Sabota e exma. esposa.

a ac 'I a a o • ençao o

Srta. Nilza Moritz No ato religioso, que terá lugar ambicionado "Oscar" - o Iaur él Presidência - Sr. José- Boabaid., 2°) Discussão e votação do pro;

Festeja, hoje, o seii aniversário as 17,30 horas, servirão de para'
márimo da Academia de Artes e

Secretaria - ·Srs. Pinto de Arru, i [eto de lei n? 59/50, que. autoriza

.natallcio a distinta e gentil senha
j
ninfas, por parte da noiva o sr.

Ciencias do Cinema.
da e' Protógel:es Vieira. I a abertura de um crédito especial

.

I N'I
!' ALEGRE A hora regimental teve lllICIO a de Cr$ 63.852,60, para pagamen-

:'l'1U la '1 za Moritz, dileta filha do professor Américo da Silva e a '.
. ..

..nosso conterraneo
:

sr. Henrique s-enhorita Nadir
'

Goular't: e por
ROMANTICO. . .

sessão, com a presenç0e número to de. diárias de exercícios findos.

MALICIOSO legal de parlamentares.
'

A votos foi aprovado.
�Ioritz e da sra, Dulce Livramen I parte do noivo o sr, Rodolfo Paulo :. .. .. .

_,

I N P
'Lida a ata da reunião anterior 3°) ia discussão do projeto de

'lo Morítz. . da Silva. e exma. senhora. . o rograma:
f

.
,

v

A aniversariante-que, pelos seus' "O Estado" deseja ao novel ca-
'O Esporte em Marcha,

. 01 a mesma admitida sem emen- lei nO 67/50, que visa isentar a So-

.apreclados dotes de coração e bon- sal uma existencia feliz. O Esporte na Téla - Nacional.
das. , ciedade Hospitalar Santo Antônio

d d b
;

t lo t OS'u ALDO PEDRO NTJNES Noticiario . Universal - Atuali Procedeu se, a seguir, a leitura e Maternidade Zenaide Bertaso, do
• � ·.·e, s.ou e COUqUlS. a,r, em >,<lSS:) I'

,'y.'l.' i.
. d d' ""

. dade
o expe ieme. imposto de .transrndssão de propríe-

meio, mumeras amizades, ver.se-a: E '
c s.

I
P

. Não hãvendo oradores inscritos dade inter-oiuos,
;;pela decorrencia de tão grata ef'e, SR'l'A. WILMA ELIAS reços:

C " 500 320
na hora do, expediente o sr. Presí, Submetido pro çã teve

.mér íde, alvo de múltiplos cumpri Civil e religiosamente, realiza-se, r"" s v.
-

, ,
a a va ao,

.. ve

"LIVRE C
. .

d
-dente concedeu 'a palavra a quem o apôio unanirn do plena'

.

anentos, aos quais nos associamos. hoje, o enlace matrimonial da ,- rranças maiores e
e no.

- - dela quisesse fazer uso. E t d térl d O d
_ X _ prendada senhorinha Wilma Elias, .) anos poderão entrar na sessão de xgo a a a ma rra a r· em

-11 h
Como não se apresentassem ora- d Dia P id t '" J

Neusa Beirão Bonassis fino elemento da nossa "Jeunesse CJ7ll oras. o
,
o sr. resi en e uec arou

C I' h' d " I
dores, passou.se ii ORDEM DO DIA livre a palavra .

.

omp eta, 0Je, o seu 3° aníver orée di eta filha. do nosso dis, .. .• •

, que constou de'. C·
.

'.

l"t f
•

.tsário a encantadora: menina Neusa. tinto coestaduano, sr. JOsé Mansur ODEON - Ás 5 e 8 horas. omo nmguern a so ICI asse, OI

I· C r t d 1°) Discussão e. votação do pro' encenada a sessão marcando se'

'querida filhinha do dístinto casal Elias, conceituado industrial e
_ on mua o es ron os'ü suces·

.

. . ",
. .

-

.:1Ilaria de Lourdes e Zenon Bonas, prestígioso Presidente do Clube 12 ,,o do filme que ABAFOU e PULo [eto de lei nO 58/50, que autor-iza outra para hoje, .à hora prevista no

esis, ., de Agôsto, nesta capital, e de sua VERISOU todos os .RECORDS de a abertura de um crédito especial \Regim�nto Interno.
. .2.- .. \.

Neusinha :receberá 'na. resldên digna espôsa, d. Nagib Elias, com ,ete:rip: J'erJt*-C1ºs IQPre qual'
de Cr$ 225.717,5Q, vara pagamen

-cía de seus pais suas inúmeras I o estimado jovem conterraneo, sr. quer filme, de qualquer Naeiona t�sl de d,iári:a� de :�x'ercici'Ü� findf}'s.
I

E. Tonótll !

:.amiguinhas que irao felicitá.Ja, Oswado Pedro Nunes, alto funcio; lidade em qualquer cinema!

PARI O'S POBRES D.O PE·. CLEMEN·r�E-�.eoferecendo.Jhes tuna festinha. nár ío público federal, f.ilho do ben' CARNAVAL NO FOGO
.

_ X - quisto casal Odete e Pedro Nunes. com

Dr. Fj'ancisco Gottal'di Servirão de paraninfos no at'Ü qSCARITO--- 'GRANDE OTHE- Relação dos. ex.alunos d� Co-' bral, dr. Antônio Dib Mussi, dr.

Oeo1're, nesta data, o aniversário civil, que se efetuará :l rua'Frei ea. LO.,- ANSELMO DUARTE - ELI légio Catarinense que' nos envia- Pinto Arruda, dr. Ruy Feuerschut

,':õnatalicio do sr. dr. Francisco Got neca n. 97, ás 16 horlls, pela noiva, ANA _ MAjRWNA - ELVIRÃ ram cOQtri'büições: te, dr. João Ribas Ramos, CeI. Gui.
: .1iardi, advogado em Rio do Sul. o sr. Elias Mansur Elias e senha PAGÃ ,e muitos outros. Miguel Daux, Herminio Daux, do Bott Ex.alunos do 14° B. C.

_ X _ ra e sr. Ari Mansur Elias e senho ' musicas mai6 seleniona' �?sé Daux, d.r. Ade'foal Ramos da Cr$ 45,ÓO, Romeu S. Neves B Cap•

.:
Leoll Grams linha Léa Teresinha José; pelo noi. s! SIlva, dr. Wllmar Dias, dr. Ru' Mauricio Spalding.. (10,00), dr.

A da:ía de hoje assinala ü aniveI� vo, 0"81'. Antônio Salum e senhoTa Os ambientes mais luxioSDS! bens de A. Ramos, Edio TonoHi, Abelardo Gomes, dr. Vitor Lima,
.. sárJo natalício do jovem estudan·1 e o 'sr. Haroldo Barha.to e senhorL - A comedia mais irresistível! Haroldo Vitela, Batista P,ereirR, dr. dr. marno Galletti, Nelson Abreu,'
t -te Loon Gr.ams, filho do benquis" nha Julita Salu111. No Programa: Leoberlo Leal, Zenon B(}liassis, CeI· Prof. Bar:reirós Filho, !academic�
;:;to casal M�ria e 'João GI'ams. I Na cerinrõnia religiosa que se 1) - O Esporte em Marcha _ so Ramos, Antonio de Padua Pe. Carlos Bastos Gomes, 10,00, dr.

As meqUlvocas d,emonstrações realiza,rá na Igreja. São Sebastião, Naconal. reira, dr. José Boabaid, dr. Celso Afonso Veiga, (20,00), Alexandre

,·ode apreço e estfma que receberá! ás 16,30 .horas, serão. padrinhos, 2) - A VOZ DO MUNDO - Jor. Ramos Filho, César' GOmes dr. Ar- Evangelista Prof. Flávio Ferrari,

� .pelo f.eliz evento, nos associamos I.por parte da noiva, o sr. João Mau 3) - VIA DO ENCANTO - Shorf mando Simone Pereira, d;. Ha�il' (20,00), Chàrl�s' Moritz, Prof. Gio'
, também. snr Elias e senhorá e sr. Jorge Sa' Preços: ton Hidelbrarid,'dr. Rubens P: Ra� vani Faraco, 'aula Lang, Major

_ X - lum e senhora, pO'r pa,rte do uoi i Cr$ 9,20 - 3,20 mos, dr. Nerêu IRamos Filho, dr. Henrique Klappoth Junior; AcelOlJl

FAZEM ANOS HOJE vo o sr. Antônio Florêncio da' Silo "LIVRE" - Crianças maior�s de Mário Wendhausen e um Ex_ahino, Souza (20,00) Joel Lang, Joã() Dai.

A 8'rta. T,eresa Maria da Silva, va e senhora �/ José Mansur Elias 5 anos poderão e,ntrar na sessão de com 20,00, Nelson Nunes, Abjlio vid Souza (10,00). Max SO'uza

.:!filha do casal Doralice e Mano,el e senhora. 5 hor,as.
.

Mafra, dr. Nunes Varella, João (10,00) e, Vitor Klappoth .

. c_Ferreira da Silva; O jovtlm pa,r que goza de mere. �. . .1•••.••••••. .I. . • • . . • . . • •• .-�-, Eduardo Souz:a, Varella, dr. Bias6

- a' srta. Maria Estetau-o Kotzias, cida's e justas simpaLias ,em nossos ROXY - Ás 4 e 7% horas. Fal'aco, dr. João Jos'é' de Souza Ca�
X'filha do sr. Estefano Kotzias, do 'meios sociais e conta com um cir_ - Programa .Colosso -

,<comércio local; cuIa numeroso de seletas amizades 1) - Cine Jornal -= Nacional.
- ,a srta. Maria Célia, filha do quer pelos altos predicados morais 2) _ O drama de um cão vadio

!.sr. Célio Veiga, alto 'funcionário quer por suas virtud'cs de coração, e seu pequeno donol

• �os Correios e Ttllégrafo.s; lerá hoje, ü ensejo de aferir o
- Emociône.se torcendo, as�

- o jovem João Arsênio de Oli. grau de esUma e ,apreço em que é sistindo:

"w,eir,31, lido nesta capital pelas inequivo' FAISCA O ABNEGADO
- X - cas prova.s qüe há-de' receher pelo com

NOIVADOS feliz acontecimeuto que constitue Frank ALBERTSON, Barbara

Em Pôrto Alegre, onde reside registo elegante na sociedade fio) REED _ JOhhny Ca!kins.

":utualmente, contratou casamento' II rianopolitana. 3) - Perigo na flores la.

..
' :senhorinha Dulce Ortiga Ligocki Ao jubilo de todos' mui prazero'

- Quando o homem branco len-

filha do nosso conterraneo sr: samente nos associamos, com os ta destruir -os dominios do REI

"_Theodoro �gocki e de d. Hilda melhores votos de felicidades a'Ü DAS SELVAS!

()I'tiga Ligocki, com o sr.

JoneSI
ditoso par., !TAlRZAN E A CAÇADORA

Fontana, do comércio daquela ci. com

.,rlade. . Johnny V,reissmuller Brellda I-X-' SERVICO. DE METE0- .Joyce, JOhnny Shefield: Patricia

VIAJANTES ROLOG'IA Morison.
.

Dr. Osmundo Dutra 1 VINGANÇA ...
Está n!esi'ã ca'Piltà�, procedente os ilwasores. O gfito que ecôa toda a FIo

q:le São Bento do Sul onde exerce préVisâo do Tempo alé -11 horas resLa sacudida .pelo terror!
•

',0 el,evado cargo de< Promotor Pu' do dia 22. •
4) - Final do ser.iado:

· '!Jlico, o nosso estimado, conte1'1'a Tempo -Bom, com nebulosidade, O CHICOTE DO ZORRO
neo sr. ·dr. Osmundo Dutra' pessoa Temperatura - .E3tavcL com

Íargame-nte nlacÍ'onada 'tauto na Ventos' _ do quadl�ant� norte, George STEVENS.
· -quela cidade {lomo nesta, a quem Frescos. Preços:
-cumprimentamos 'e'- abraçamos Temperatura extremas de hoje: Cr$ 5,00 - 3,20

· ':cordialmente. - Maxima 20,9 - Mínima 15,8. "Imp. 10 (DEZ) anos".

o quanto custa uma enceradeira

A'R N O
ELECTROLA'NDtA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

/

Choque de
transatlânticos

Santos, 20 (O .. E.) - A Capitania
do Pôrto abriu inquerito' sol>re o

choque ocorrido entre os trans'a
t1anticos "Andes", da Mala Real In_
glesa,- e "Colombia". O acidente
ocorreu a meia milha da ilha das
Palmas, quando ambos os navios
demandavam o porto de Santos, Il

foi atribuido a intensa cerração.
t\mbas as unidades ancoraram ::tt�
que dissipasse a cerração, antés' de
entrar no porto. O, "Mdes" ficou
com a prõa ligeiramente amassada,
enq!,lanto o "Colombia", que é
menor, sofreu consideraveis ava_
rias no pa'Ssadiço e perdeu um bote •

, OS'oral:J.COP (jj'
P • I.IMÃO

.. ABACAXI
.. LARANJA

.. MORAN(i()
• FPAMBOE5A

(arlti() ((Jm 12enlle/opn
de5 frul,!s dllerenfes4J, f4fJD

Contrabando apre
endido em Cabedelo
JOÃO PESSóA, 20 (V.A.) _ Na

policia corre um rumoroso iuqué.

I rito para apurar um grande con_

trabandú de ba,las, vind-o do sul,

I para as praças deCampina Grande

le
Recife. E' um material de cali ...

br,e 38 e vind'a pelo navio nacional

.
"Jacui", .procedente de Pôrlo Ale_

Extrato de Frutas Vitámina ç gre. Na Delegacia de Ordem Poli.

i. Hidratos de Carbono etc. tica e Social está apurada a res_
• • • • • • • • • • . • • • •• •.....••...•.. ponsabilidade, no contrabando.

\

REEMBOLSO POSTAL
PAliA' TO/)O PA/Z
Pr()dutos sue -FRUT/
, C41XA POSTAL 1008

,
, CURIT:BJ - PA�AN/J"

Panelas de Pressão ARNO
,

a fr$ 510l'OO
Grelhador�>.; Etétricos'

a Cr$ 300,00
na Eleirolandia

Inãugura ..se novo
trecbo eletrificado
da .8antDs-Joudiai

s. PAULO, 21 (O. E.) -- Inaugu
rou_se ontem, na Estrad'1 de Fel"
1'0 SanJ,os'Jundiai Q tre.;ho eletri'

Rua Arcipreste - Paiva _ Edf. Ipase _ Terreo í ficado qu liga a Estação da Luz á

._- .......-------------------
esta ultima cidade.

-8VE
Ótima casa de moradia, com quatro quarto aO'ua encanada
e esgotos s�tuada n? centro de São Jo�é, p�ssue ampla
garage, praIa proprIa e excelente, chacara todo plantada
com arvores frutiferas. Preço de' ocasião. Tratar a praça
Getulio Vargas n. 23 _ Florianopolis .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X /.

DR. ANTôNIO MODESTO .:
Alnde, �iameDle, DO H�IPital de CuIda.. .

.

'.

.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
.....kl' da Maternidade e métlico .0 Médico .' .arteb.

Hospital de ,Caridade •• Boapital de t:;aridade de Plô-
aJNICA DE SENHORAS - ÇI- rfanópolia; Áuistente dA

RUR(I!A PARTOS Maternidade

Lins Neves·'Dr.

�&llitieo, controle- 'e tratamento

�&1hado da gravidês. Díetur
•10$ da adolescência e da menopau

.. ' Pertubações menstruaís, 1 'lfl,,·

naç6M e 'tumores do aparelho genÍ-
lbI feminino.

,!

.

.

D�� do otero, ovários, trom
pu, apeDdiee, hérnias, variae., etc.

I::JrDrgia plástica do períneo (m-
I!uu)

,

t3SISTENCIA - Ag PARTO .,8 OPE-

RAÇõES' OBST8TR1ÇAS
Dee�� glandulares, tíroíde, od
C'i('.4), bipopise, ete.)
tr!.mubios iIlervosoa, - Esterllidad.
..... Regimes.
Eoualt6r10 R. Joio Pinto, 7 -- hL
I.dI
BuM. R. 7 de Setembro - Edil.

Enul e Souu .,.- Tel. 848.

Dr/·Newton d'Avila
� geral - DoeDças d. S.....•

i

-

ru - PrOcioJogia
I FJetricidade Médica
I:oDlultório: Rua Vitor Meirelea D.

II - Telefone 1.307
'Consultas: ÁS 11,30 horas e l lar,
•• dai 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal RamOI D.

I' - Telefone 1.423.

Dr. Gu�rreiro di Fenseca
&pecialiat. _

.'cllco - Efetivo do Hospital d.
'. Car.da.e

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
�

GANTA"
Tratameóto e Operacõel

'

Residênçia: �élipe Schmidt, "
Telefone: 1.560

�onsnltas: Pela manhã no HOlottal
l' tarde: -Rtia Visconde de Ouro
Preto ,ii. 2.

�

.
'"

• �orârio: nas 14 is 17 horas.

Dr.Milton Simon�IPelE�ir8
Clinica Cirurgica

Moi_tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL I
1IO>e 'Serviços dos Professores Bene�
lido Montenegro e Piragibe No

gUeira .(São Paulo) .

4Jo.nluÍt&8: Das Ü ú 17 hor�1
R.ua Fernando Machado io

,

�.: '

'

I

f RUA VOLON·,ARIOS DA PÃTRIA' N.O 68 • 1.° ANDAR ,... ••••• • o. •••• • ••• " o o o ••

. cÀ8A8 • HBBJlNM

Age;�i;'ié��i";;�WEGit�': -C;i;'08··' I�:;:';;-=Rua Felipe Schmldt, 22-Sob. .. L. Alves. '.
.

Caixa Postal. 69 - TeJ "Pj·ctectora· FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.

,,____.

JGenças dOI órgãos Internos, eI"'
eíalmente do coroação e valOI

. Jcençaa da 'tírotde e demaia al.a·
dulas internas

atniea e cirurgia de lenhorai;�
.

Partos
"

.

'1SfOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFlA - METABOUS'alO

'BA�AL
iOR.UUO DE CQNSULTAS: -
Diàr1amente das 15'às 19 ho

ruo
CPNSULTORIO:

Rua Vitor"Meireles D. II
. Fone manual 1.70í

.

RESIDJtNCÍA:
A.eDida Trompowsld n

Fone manual 711

}Dr. �oldão (on.oni
CIRURGIA GltRAL - AI,TA CI·
!tURGA - MOLaSTIAS' D. S"

NHORAS - PARTOS .

rmudo pela lI'acuJdade de J[IIÜ'
_ .. Ulliftnidade' de S" PaaJe,
onde foi ••• i,tente por ...irica __ da
8er'l'lOO Cirárgieo do Prof. AlI,ta

c.riIà K_
C1rarlia do e.Mmago e ..-Iu IIlreula·
na InteatinGl delpdo • trraiIi. tini-

.'

de. ·rin., prÓ.tata, beltip. ntua,
",riOl e trOmpa.. Varicoceli, �

eete, ....rlzel e heruu.
CoDIlllta.: c•• J i. 5 horu, I riI
'fellpe Schmidt, 21 (altOl da c..a

ParailO). Telef. 1.5" ,

a..t�: Rua Itsten. 1!11der-. Ut;
Telf!f. M. 764

Dr. A. Sentaela.
(l'Ormado pela paculdade Kacl�
Dal de Medicina da Unl'fers1dade

• .do BrasU)
. lUd1co �r' concurso da AssIstlJlo

ela • Psicopatas do DfIItrlto
Pederal '

1IX.lnterno de Hospital PBtqufA. ."
tnco e IIanlc6m1o .JudicU.rtõ

.

da Oapital Pedersl
h-Interno da Santa Oasa de lU·
HI1córdia do Rio de Janeiro
OLtNICA. JoUDIOA. - DOÍlNQA8.

NERVOSAS
Oonsultl5r1o : " Bd1tlcl0 .a.milJ1a

.•eto _. 8ala J.
Restd6ncia :

Avenida .Rio Branco, 144
Das 1ll ia 11 tiara

Telefone: .

Oonsultório - 1.1IlH;;.
&e8:ldl'!ncla - 1.J05.

DRA. WLA.DYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e •

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
<,

Médicos

}Oírurgla-Clínioa Geral-Partos <-
•

Serviço completo e especlalisado das DOENÇAS DE

SENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

COLPOSCOPIA - mSTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL

.

Dr. Mário Wendhausen.
t;tiI!hJa ID� de adulto. • eri_
Oc1imlltórl0 - Rua JoAo Pinto, 1€

Telef. M. 769
Çuaaulta du • 'ia .. oI!1fp.a

K&;t40haGÍa: !!'eIl,. selÂialdt�· ia. II.
lI'1I!ef. _III .

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

• Consultório: Rua Trajano, na 1, 1° andar - Edificio
do Montepio:. ,

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muss'!.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi •

.Residêur.ia,"- Rua--Santos -Dumont, .8, Apto. 2.

Dr. Pául,o Fontes
C!1Dlco 'e operad_or

. ,"1lm1ltório, R"... Vitor JhlJ'CllaO. ü"
_ ._..

Telefone: 1.405 "

(:aaultiü iIu 10 Ü 12,.· dü 14 u
til lira. Ruld�ncla: Rua Bl__

'

!j2, - Tclal'on.. , UI�-l1

� ..

�
.. -

�OOM�ANHir""ALíANÇÃ,'''í)A-BAiiir'�--� 'i�. . Fundada em 1870 -"Séde: BAHIA "

.

lNC:8NDlOS E TRANSPOR'l'ES

,

.;c : ec :Jêit�i !diBalaDça d. '1"4
.

CAPITAL B R,ESERVAS ...•.. ;.•••. o.' CrI

:Responsabildade.a .:.... ..... • • • • . . . . Cr'
Receita

>
• • • • •• • ••• _ ••• _ •• _ • • • • • CrI

Ativo .. _ ..•...•.....•.. _.. .•.•...... Cr'
Sinistros pagOI DOS últimos 10 anQ8·.... Cc�
RespoDsahilidadelJ .••••. ;... . ..• ;..... Crt

Dtretorea: .

80.900.GrnI,So
5.978.401.755;97

17.053,245,80
142.176.603.80 4.0

9U81.818,80·
78.1191.401.108,20

Dr. PamphUo d'Utn Freire .e· Canalho, Dr. Jrranet.eo d. Si,
.
AniSio M.i" �a:. Dr. Joaquim Barreto de AraiJo e los' Abre".

"._-r .",._ r -r -r..:rr'l"
- - -r _- ,..• -rr ..,. ..:". !' _ .,. _ oi _ w....

\

S é o e Socu::..... �

po�ro ALEGRE

I IDr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGA'DO
Crlm. • ci.�1

.

Cocltltulção li. Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol O.clarat6rI0l.-r

Eaorit61'Io • Rellc:llncla
Rua Tltaà.nt•• '7.

FONE -�. 1<168

-I Agorà, Sim!
•

Pedidos com Representante
Para, Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 '.

· FlorianõProliS
- �. �at�fina .

lI.ii•• r.uc...._ ...............
&e d.·... mlalala. I

·

alo ••q.� ..

.r te 'ara "'PIIIPOLJI04
, ..la eaderae&a ••. caaDft'C
MUTUO PRBDUL.
..

.-

..
. ..

\

fRAQUEZAS EM" GEIAL
V.lNHO CltEOSOTADO
"SILVElíAtt

f
• • • • • • •• ..... •••• •••• • I •• • •• ."

I
i

I

'\
"

Tranap_jrtea rugUJa.re-!i i,j8 ca.rgo -. 'cf,:� édo de

SÃO FR4NCISVO DO SUL para NOVA 10RI
ínformagõ8lI c�:no, Alente. _.

.

. [l'iorilllnópoliw . -:- Cerlos HcepckeS/t\ - CI-'T'etetone 1;212� ( Eni. teleg:
São �rfln�i.aeo �� ��J --.Carbl H)�pcke S/� -�(..:. T�!eb'3e 5 'MO)R�.MAC�

hão

.

I

;

, t

EM :ESPECI li DE"
CIA,WETZEL I�!) (J firRI lL· JOI'� V [L L·� ,(\IIf.!r�1l

"VI da
TOR'iA A ROUPA - BRANQUISSI"iá
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,:Não cumprfram O

f.que prescreve o
"êU'tigO 88

RIO 20 (V,A,) - Coruunlca.nos
"Ü Minlsterio' da Educação e SaGtlc:

. "O Minístei-í., da Educação e Sau.
de, Lendo em vista -Iue ccrca de

':��;i�lc:n���l1n�����e�;;l�rl��;-�;��le�: CONCURSO DO D.A.S.P.
-ínspecção �ederal de-x.iruin de

..
.

cumprir prescrições do art. 88 da 'Aviso' aos cendldatos
'Lei de Organização ót(J Ensiuo Se; A prova de Legislação Aduaneira e Prática de_ Serviço do
....cundarlo com a .rl'ldaçf;') quo lhe)

C 229 _--.",. I Ad
.

d Mínístétío da Fazenda será rea-
Ad' I' 0"'7 d 19'6'

' .rIsca uaneiro o 1 ,
·

....eu o ecre.Q 81 0':"1, e' 'l,
• , • •

'

E I I
aio que se refere ás tabelas de con. : lízada no próximo dommgo (dia 23), às .8 horas, na sco a n-

tribu�çõBS exigidas do: alunos, d€:_1 dustrial de Florianópolis.
termmou que em l,at� estabelcr-i; � (
.mentos sejam constderxdas r,l:110

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

-ern vigor as contr-ibuições relati;
'vas a 1949 ou as ultimas notifica,
-das cm forma da lei, devendo ser

.feito _o necessario reajustamento, e

'executada a retificação das quun,
:tias cobradas em exece.sso. Estão

zsujeitàs a, tais deterrnjnações to,
-dos os estabelecimentos não cons,
ianLes da, relação publieada 11')

'''Diário Oficial" de 20 de junho
ultimo. A relação acima referlda
«está nas páginas 932i c 9:32�j do

"Diário Oficial" mencionado.

PARA OS MALES DO
t. FI:C;ADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

.. lO .... ,. •••••••• • •••••
,

4

-Belinarla para o
10SSO petróle'o

RIO, 20 ('\T. A.). __; Seguiu. pa
1'a Nova York em

. companhia do
coronel Renató Imbiriba GuelTcL
'TO a bordo dum clipjJer da Pan A_
llledcan Airwyas o quimico indlls.
1lrial Leopoldo 'Miguez de Mele,
chefe do gr,binete da presidencia
<lo Conselho Nacional de P,etroleo.

,'Bobre essa viagem informou o ·ge_
,neraI .Toão Carlos Barr,eto pre')i_
'-dente do Conselho Nacional do
�1>etroleo, que o aludido técnico foi
�os Estados Unidos? fim de apre,
"ciar o contra,to das nefinarias li.

/Serem instaladas em nosso país,
;sendo o respectivo aparelhamento
"�onstruido na Europa.

. . ..
.. . .

FEFIDA F. RIt'MA'lFjI,I'O E
PLICIlS SIFILITICAS

lUX!" de NpBueira
Nadiooç(io (luziU".. DO t"" tam.Dt

da tlfUle
...... "" .. .. ,... . .

�No .Brasll O 6�· COO
'uresso Iniern8Ciu
'uul do Câncer

O Cidadão Felipe Domingos Pe�

trv, Juiz de Paz em exercício de
Juiz de Direito da Comarca dr'
São José, Estado de Santa Cata;:Í1H!
na, f'órma da Lei etc.
Faz saber aos que o presente Edi,

tal de citação, com o prazo. de

trinta dias (30), virem, ou dêle
conhecimento tiverem' e a qu-m
interessar possa, que por parte de

José Silvestre dos Passos, por seu

procurador Dr. Carlos Loureiro I P d.
.

da Luz, lhe foi dirigida a Petição ,do

I e lU renuncia o se-
teôr seguinte: - PETIÇAO. Exmo. •

Sr:Dr. �uiz - Dir�ito.da cOl1lr.r·lcre1áfIO da Defp.sa
ca de Sao José . José Silvestre dos WASHINGTON 19 (U.P.) _ O

Pa�sos, brasileiro,. _:�sado, lavrador, representante de:Uocrat'l Hender,
r��Idellte e domIcIl�a�� no 107�r'l son Lanham pediu a renúncia do
Fazenda" neste Município de Sao; secreláro da Defesà dos Estados
José vêm, respeit?samen�e .

por, i Unidos, Louis Johnson 1)0t'<[111) o
seu procurador aba�xo ass�nado, ti I

mesmo informou erroneamente ao

lw:sença de V. EXCIa. expor o. se�!.Congresso sobre a posição mili..
O'mnte: I - Que vem possuindo . ..b

• .' ; tal' norte.amertcana na Coréia.
ha ruais de tr-inta anos, mansa, (J

,. N t .dirísdd aos elei. -, . _ uma car·a I IrIgl a '.

paclflcilm�n�e, s�m. l-nterrll�\,qO' Lares do .Estado .de 'Geórgia La..
-nem oposiçao, dOIS terrenos sIl�13.

h di J h o eteu
.

. , .
.
n am Isse que o nson (} 111'

dos no legar Fazenda, MUmCIplfJ

,.
, I

-

'1
• '1'_. . um grave erro em re açao a ram I_

de Sao José, onde tem feito suas
d d d f' d Est d 'Un' .

_ a e as orças os s a os . '_
plantações: II - Que Um dos ter. ..,. _,

,

d 120 2 (
.

t
. dos em resístírem a invasao (Ia

renas tem a area e . m. VIl1 e I

C
..

d S I
'1' I

creia o· u.
e um mi cento e vinte metros una. '.

.

drados), ou sejam vinte e duas
I
...E2!!1-.._,.........,""""�"".=.===�""====::tJfti==

braças de frente por duzentas bra, i rado o dominio do Suplicante, 1(1j_,

ças de fundos com as seguinte;!'') bre os imóveis prosseguindo.se
confrontações:' - Frente Rio .\1;1.! �on�o de direito, até final sentença

.roim, fundos com Clemente José I
a execução registrando.se a seu.

Ames 8.. deste com terras do Sll_1 tença no Registro ,pe Jjmóveis �a
plicante e ao Leste com terras per. Comarca. TESTEMUNHAS: João

tencentes a Joaquim Elias .Filho;' Matias Hoffmann e João Stellin .

III - Que outro terreno tem a �I
•. I Da.se a, presente Ó valo� de. Cr$ ..•

rea de 40.656' m�. (quarenta mí], '12.100,00, para
efeitos fiscais. Pro,

seiscentos e. cincoenta. e s(li� me, curaçã� por Íl:st.rumento . Pl�blico
ros quadrados), ou sejam 21 b':I. I do Hegistro ,CIVIl do DIS�f1tO �e
ças de frente (po_r 400 braçaiS ue São Pedro de Alcantara, lIvro N�

fundo e possue as seguintes COIl." 30 fls. 136 a 136 v· N. T ..P. Deferi,
frontações: - Frente COm o Rio I m�nto. São José, 1 de fevereiro de

Maroim, fundos com' Clemente Jc_ 1.950. (Ass.)
.

Carlos Loureiro rla
sé Ames, a Léste com terras do SII_ Luz. Despacho A. a Conclusão. Sãu

plicante e ao Oeste com terras de I :José. 15/2/950. (Ass.)· Angelo de
.Toão Matias Hoffmann; IV - Que I Oliveira Maciel. Juiz em ex�rci�io.
não possuindo titulo ,de posse c Despacho - Fa,çam_se as cltaçoell
dominio, !Sobre os terren�s acim.ll requeridas, . sendo os confront:1n.

'descritos, qu�r perante V. Exci-p.1 tes certos e o representante. �o M.
regularizar os seus direitos sohi",� I

P. por mandado, o dOllUmo :',a

os aludidos 'imóveis 'pela ação de União ém Florianópoli�, por carta

llsocapião com f�ndaJll'ento no I precatória do Dr . .Tui1.1 dé Direito

Artigo 550 do Código Civil da prlmeira Vara da, Capital, e o.,

e segundo o processo e s t a b e� interessados incert0s por Edital
Iecido no Artigo 454 e segllintts do que será afixado no lugar do -costu.
Código do processo Civíi. Assim me, e publicado por uma vê:l n!"

em face do exposto, requer o SuplL Diário Oficial do Estado e pOr'
cante 9, V. Excia. que, na forma três vezes no jornal "O Estado"
do Artigo 455 do C. P. C. se Pfcce_ que �e Editam' em FloriànópoÜs,
da' em dia hora e lugar designados. tudo pelo prazo de trinta dias. f'X.

com ciência prévia d'o dr. ProTnt)_ traindo 'para e:sse' fim, as cópias
tor, a justificação initio litiS, com necessarias, qUe serã\), entreguc$
o depoimento das tesemunhas fi_ ao interessado, para 'as publicaçõe�
baixo a.rrolada�, feito o que ju1_ determinadas. São .Tosé, 7 de .TunhQ
gue V. Excia. a justificação, mau_ de 1950. (Ass.)' Léo Pereira Oli.
dando citar pesso'almente os con_ veira. E para que chegue ao

frontantes, residentes nas vlzi_ conhecimentó de todos, mandml

nhanças do imóyel,' bem cop.1� o expedir o presente Edital, que ·se.

representante do Ministério PúblC, rá afixado no logar de costume, e

co e por Editais de trinta, dias< os I publicado por uma vêz no Diári()

interessados incertos, a expediçi".o I
Oficial do' Estado

.

e por. três vê.
de carta précatória para a la Vara' .zes no jornal "O 'Estado", que se

da Comarca de Floria.nópolis, a_ j "dita em FI'oriánópolis, na fôrma
fim d� ser citado ó Dominio da da Lei. Eu, Altino Mariano, Es
União na pessôa do sr. Diretor ")a.. arivão Interino,' datilogra�ei, "

ra contestarem a presente-oação de subscrevo.
'

usocapião
'

no prazo dedéz (10) Sã'O José, 24 de junho de 1950.
dias que se seguir ao término cto Felipe Domingos Petl",Í
Edital, na qual se pede seja decla_ Jlli1;I em Ererci:Cio.

XAVIER

Juizo de Direito da'
Comarca de São José

Edital

.ifeteceu ii filha·;,mais nova _do
I naturalista Fri'z Müller' ,

BLUMEN,"_ J 20 (lt I --

F.di"'i'LlI
ela em Florianópolis em 18ô9. A

nes! a cida-le ,? f'. \ln Illo i� no', a fll' extinta era pessoa muito estimada

conhecido n i. L al:'t1l n lemã o Fl.ltz nesta cidade, tendo seu enferro

Mueller, sra. Linda Mueller, nasci, sido bastante concorrido .

Preservé sempre a alegria

de seu filho. não permitindo
'\.

que os desarranjos intesti-

bom

Crédito Mulúo 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 esttão
sendo realizá.dos.

I

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
-

realizaremos cada- semana um sorteio até que os mesmos fi·
quem em dia.

I. MOREIRA � OlA.
CONCESSIONÁRIOS

DArl LOGRAFIA
Corresponda lell

PARIS,20 (OE) -.A Assembléia Comercial
,da União IntermdlOlul contra '!)

I
'

Câncer escolhell e Brasi: como OIREÇAoi
$édé do GO Gl)ng-e�',) Internarir._ ti.máUa M Plgcni
lllal do Câncer, e nomeou presidell_
tol. por unanim:dl·jl\ o profl'ss'or

,.:A))�ônio Prud-en', '3, de Sciü P31;10.

METODOI
Moderno S EJicisDII

AUânUda

(onfere
Dlploml

Rua General BUlencourt. 48
(Esquina Albergue Noturno)

" 'j
,

t

Rádios Atlântida
/'

ONDAS LONGAS E·.CURTAS
o sucesso da técnica electrónica

Grande alcance

Rádios

Atlântída _ Super construç.ão para durar mais Atlântida _ Som. natural· Alta sensibilidade
- .Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Electro\s;:, Transmissores Amplifícadores

Catarinense Limitada·t�ânti a 'dOii 10.
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. , Rua Trajano, n.!J31 Telefone n. 145H

I'
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a altura, do cotejo e :tornar-se iml
perioso ,em vista da posição lideI"
dos-clubes de Joaçaba, de que estes.
mostrem num exemplo dignift
cante, que aqui pratica se um fu_
tebol, dign de ser apl'eciado pela
massa de assistentes, 'que por cer

to comparecerá ao gramado dej
Esladio Municipal.

o ESTADO-Sábado. 22 de Juiho de 1950
------------------------------------�--------------,------ ------ ------------------------------------------------�I

Promovida pela SAZ-ETA, os eSJ'ortistas 'catarinens-es prestarão josta�homenaB-em ao sr + Tle.
Cei.: Vieira da Rosa em reconhecimento pelo muito que êle d'eu moral é materi�

almenle ao nosso futebol .
•

Ia o
amanhã contra o Figueirenst

Está marcada jpara esta tarde, te sensacional e movimentado, as
no estádio da rua Bocaiuva, a es- 'sisUdo por um púhlíco numeroso,

tréia do valoroso e disciplinado Amanhã o Nacional fará sua se;

"onze" do Nacional, de Pôrto Ale, gunda e talvez a última pe�jlt
gre , nesta Capital, jogando contra ti:

O Avai, campeão da cidade e equipe do Figueirense, campeão do
vice campeão do fistado, terá, a torneio início e que, juntamente
honra de prime!fo enfrentar o com o Avaí lidera o centame de

"team" sulino e a Íuta intercsla�' profissionais.
dual vêm empolgando sobremanei; Não percam os sensacionais pré
ra os nossos circul.9s futebolisti- Iios-!de hoje e amanhã no estádio
cos, pelo .qua.se .espera 'um comba- .da F. C. D. -

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

4'brasi�ros DI S��
leção mondia I

S. PAULO, 21 (V.A.) - Publi'
cou um mututíno Iocas especiali,
zaáo 'em esportes: "Agora que
terminou o :IV Campeonato Mu�
dial de Futebol de 1950, a titulo
de curiosidade, podemos dar 3

provável formação da seleção muno

dial, se acaso fosse formada. AI

guns elementos dos' países que se

classificaram para as finais cre,

d�ciaram se para formar no

mais forte quadro _d'e futebol do
universo. Ei-lo: Ramallets, Matias
Gonzales e 'I'ejera ; Bauer, Obdulío
Varela e Rodrigues Andrade: Gig

�:�r�/.Zizinho, Ademir, Jair e Fin� Bm homenagem ao Prefeito da Capital ,
São Paulo quer supe. jOgo de boje entre

de 'a!�l�.nd�L !"it,,'!�!
M

... o sensacional jogo de futebol dade.

raf O aracana oue se realizará hoje, no gmmado Presta, desta forma, o Avai. aOt

da rua Bocaiuna, entre as equipes dedicado �espartisl1a patricia, Ulzm

do Nacional, de Pôrto Alegre e homenagem 'a; que faz jus, pel()o
Avaí, desta capital será em home- muito que há leito em. prol dos, es.;

,
.

naaem ao dr. Adalberto Tolentino portes em Santa Catarina.

o Brasil soube perder
l\WNTEVIDE'U, 21 (U.P.) - Fn� mos orgulhar-nos de tê_los venci

materialmente Impossivel aos jor- do".
nanata fazer reportagens formais Outros jogadores, falando em

ecm os "cracks, uruguaios, chega- igual sentido, assinalaram como f,i

dos ontem ii. tarde a esta caoítaj. guras destacadas do "team, brasi.
A parte o- verdadeiro "açamhaeca leíro a Danilo, Zizinho e-O o arquei.
menta" dos jogador'es pelos seus : 1'0 Barbosa. Todos' concordaram

_;; ,pa'rentes e amigos, tambem a �mo.1 também":em afírmar que, o triunfo

1)ão que embargava a voz dos "era-
.

uruguaio não pode descmerecer a

-eks" impedia uma \e,n,tr'evista em re- ação desenvolvida por Flávio Coso

:@'ra.
'

ta; na preparação do selooionado.
Efn todo caso, um cronista da

Uníted Press conseguiu acesso aos
•••••• • • • • • • • • • • .. • ••• - - - • • •• - •

vestuários, e ali trocou breves ím DIGIRI I.EMpressêes com alguns jogadores. po
dendo registrar o sentimento de

DIGIRI EUalegria que a ilodos dominava. De· III PIZ!
vemos dízer que fracassou a tenta
tiva de conseguir uma palavra do
dinâmico médio direito Schubert

Gambetta, - não por qualquer hos,
tilidade para com a imprensa, mas
simplesmente porque não conse·

-

guia dissimular sua alegria e, com

Q voz embargada, dizia que lhe era

Impossível coordenar sequer ums

frase.
Pelo contrário, o arqueiro suplen

te -Anibal. Paz disse textualmente: I- "Julgamos ter cumprido nos,

sa promessa. Antes de partir, dis�
lemos que empenhariamos tódas as

energias para dar ao público tor

eedor a maior a.legria que se pudes_
se conceber. Aqui estamos, trazen
do um quarto campeonato para .ios'
sa querida pátria. Resta_me dizer

tlue o público brasilteiro aceitou
com fi,dalguia a derrota, depois d.e
toer incentiyado ruidosamente-,
tom 'todo o direito :_ o eIeo,co de

�ua pátria. Ganhamos a partida fi·
flal porque soube.mos procurar
tom mais serenidade, o caminho da
vitória" .

Obdúlio Varela, capitão do sele
,donado 'uruguaio, fugiu da repor_
!agem. Mas não se. furtou a trocaI

imp.l'essões com as pessoas que se

aproximavam dflle; e a_"sim, 9 co,r·

'respondente ficou sabendo que "Va
r·ela convenceu�s*, dos nobres senti·
mentos do publico brasileiro, o qual
tncentivou seus' favoritos com ve

emência latina mas ao vêr deslllo,
-,

ronarem�se suas céllras esp,eranças
�uportou ,essa dôr ·e aceitou a der
rota com elevação e elegância es.

:piritual.
Intervindo na conversa. o arquei.

.. - , ..

'co Máspoli observou: "Os torcedo

O
• _J) Ires' brasileiros monstra:ram que sa- elIOO O orasi O sr

'bem fazer. uma coisa mais dificil Jules RI-met.qu,e ganhar, - sabem perclJl3Jr".
Não houv,e uma só voz disc:onla,Ii_ RIO,/21 (V.A.) - O sr. Jul,es Ri�

,te, quanto ao cavalherismo do pú met, presidente da FIFA -e que aqui
,b'.ico carioca. Entrementes Ghigia I cs['eve a,fim ele pr,'c;enciar aos I
autor do "goal" da. 'Vitória, dissf i magnificas prélios da Taça do
qoo tivera de €nfrentar um jógo I Mundo reo-ressou ontem a Paris!. . .

J ,I::) t

,algo forte da defesa brasIleIra: l11a� viajando- pelo vapor "Andes". To-
,explicou ,que se tratava de "coi· lios os' brasileiros d,esejam a est8

Ga� do futebol" e acrescent?u �, gTande desportista amigo de nOssa
"'Acima de ludo, OSI brasileiros fo_ \ Pátria uma boa viagem e breve
:ram grandes adversários e deye' regresso. -

{
,

,

,
,
•
,
•
•
•
•
t
•

,
•
,
•

o segrédo est4
em adotar o UIO

da -

Magnésia
Blsurada,que pro
porciona iJnediato

. aHY1o,nasdigestões
dificets,porqueneu-

t
traUza·a hiperacldez
éstomacaI e as fer
mentações ,ástrlcall.

.----------------�----------------------------------------

Em choque ;a classe 'dos bolonis-
tas desta capital e da cidade de

.

Brusque
Deverão realizar-se, hoje � ama- se para hoje e amanhã, a atluen

nhã, no Coqueiros Praia Clube, cia ao Praía dos bolonístas doa
sensacionais disputas de bolão, o clubes co-irmãos desta capital pa
popular esporte que, no clube de ra' incentivarem os do Cequeíros
Coqueiros, conta com denodados a vitoria.

adeptos, defrontando-se as equipes Festiva recepção está sendo pre

daquele clube com 'os representan· iPa;radl� ,Ia embaixada brusquense
tes da cidade de Brusque, que virá integrada de todos os seua

\Ricos troféus e medalhas pre, excelentes bolonístas.
miarão os mais capazes, pfevendo,

JOAÇABA. 21 (De Conrado

I
c'As direções tecnica.s trabalham

Kempa, nosso COÍ'r,espondente), -:- no prep·aro de seus e.squadrõe&
Desde já movimentam_se os dlrI- para que apresentem um futebol

gentes e tamb.em a torcida come

ça a comentar e entusiasmal'�se
com es�e "classico" que diga-s.e de

passagem, é Q mao!.' do Oest� Cu...
ta,rnense.

Oficina
.

dEEP
Serviço Especializado

.

,AMPLO ESTOQUE DE PI�JS 8ENlIIN4S
Consêrfos em geral

FIGUERAS & HOMS, LIDA.
Distribuidore·s exclusivos neste Estado

dos afamados veículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios: Rua Tiradentes, 5
'Oficinas: Padre Roma, 53

I
l

FLORI1NOPOLIS

Esperam os dirigentes
dar uma soma bastant.e

arr'003..

e,levada
e que a 110SS'0 ;ver' deverá passar
da casa 'dos doze mil cruzeiros.
Pa,ra que transcorra normalmen

te, ,esta, partida, é pensamento dps:
dirí!entes da Liga e tambem doS'

dirigentes de ambos
-

os clubeS'
trazer um juiz de Florianópolis &

pertencente ao 'quadro de juizes
da Federação Catarinense.

Multado o Duque
cde CHxta

JOAÇABA, 21 (De co-rr,espou.. _

dente C. K_) - P,ela JDD em reu:'

nião semana passada foi multada

o Duque de Caxias em Cr$ 300.00
e mais as despesas 'do Perdigão.

,

por não t.er comparecido ao cam
.

po d-esl,e para' disputar a partidm
; de camp'e(mato a ser realizada �

! 25 de J-unho último.
I

1 ..•.... ..- ��4: , ....

I Se rico9 quereis fica!

I De modo laciLõ'elegel
Fazei ho e um� ióscrição
Credlto 'vluta.) Pre11.i

SÃO PAULO, 21 (V.A.) -:- Uma
nota verdadeir-amente digna de re,

gistro, foi divulgada pelo vesperti
no

t,A Gazeta" e refere-se as
,
co

memorações do IV Centenário da

:�r�:��!Od��u�ã: �:�� '::os�95�, 'Atlético x .Cemerclal, O «classíce»
nesta ocasiao, projetam os mente, e'
res do "socce.r" bandeira.nte reali· do' Oeste Catàrlnens elar um torneio de futebol entre a�

�

:f melhores seleções do mundo. Para

1� ês'ÍJe fim, o projeto de construçã-o

� de uma praça ele esportes mais

íõ grandiosa que a de Maracanã de·

_ verá ser apressaãa; pois à fora
l'..: d,e dÍlvida que o Pacaembú já se

,

to,rnou pequeno para comporta'!' a�

gr-andes. assistências.

Magnési·a
'Bisurada'

DR.I. ,LOBITO '·FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Med�cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assístente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i:$8
Consultas, '\ diariamente,

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

,
--
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a Comissão Executiva do PSD, em reunião nesta capital, amanhã, às
15 horas� escolherá os candidatos do Partido ao Congresso Nacional

e à Assembléia Legislativa do Estado.
• -���"��----_ .. --- -

---

a
-. Senador Lúcio

O. EnSino Publico e o Candidato do j Correia
-

PSD ao Govêrno do Estado

" .-

Não há negar o carinho que dedicou o sr. dr. Nereu Ra'
mos á questão do ensino em Santa Catar iua, dando-lhe o im,
pulso que os seus sucessores felizmente não deixaram amor'

t�C8'l'.
Foi no govêrn., do ceI. Vidal Ramos que se começou a

encarar sériameúte o problema da instrução- .púhlica em
nosso Estado, construindo-se então os grupos escolares "Lau,
ro Müller" e "Silveira de Souza" na capital, "Jerónimo Coco
lho" na Laguna, "Vida I Ramos" em Lages, "Vitor Meireles"
em Hajaí e "Luis Delfino" 'em Blumenau e readaptando.se o

edifício da escola municipal de Joinvill'e para a instalação
elo grupo escolar "Conselheiro Mafra". Cr-iaram-se 'ainda 4

��
escolas complementares 'e era. de 189 o número de escolas íso
ladas.

_ Em 1930, tínhamos 12 grupos escolares. de la. classe e

1"3 de '2a. classe, e 690 'escolas isoladas, com a matricula de
4.577, 2.546 e 30.798 alunos, respectivamente.

No primeiro ano do govêrno do sr. dr. Nereu. Ramos í'o,
ram cniadas 53 escolas e inaugurados 5 grupos__ escolares,
aehandu-se quase concluidos mais ti desses modelares estabele-,
cimentos de ensino. Nesse mesmo ano, isto é, em 1935, tínhamos
em funcionamento 26 cursos complementares 46 grupos esco;
lares e 818 escolas isoladas que acusavam, p�la ordem. -a' ma.,
tricula de 1.170, 13.056 e 45.621 alunos ,'elevanpo-se em 1945,
quando o sr. Nereu !/Ramos deixou o g-overno, a69, 73 e 1.235
o numero de CLll'SOS complementares grupos escolares e esco-

. las isoladas e reunidas, com a matnícula efetiva, respecí i va,
mente, de 35.457, 23.788 e 61.326 alunos, ou o tolal de 88.570.

Em
_

dezembro de 1949, achavam.se em funcionamento
87 CUl\�Os complementares, 96 gTUpOS escolares e 1.76/1 esco

Ias isoladas :e'
-

reunidas, sendo de 2.405, 31.246 e 94.064 as

matrículas efetivas dessas unidades escolares.
E esse expressivo balanço que os dignos catartnenses que, de

1935 para cá, governaram e governam o Estado, e se acham
integrados no P. S. D., podem apresentar aos seus coestadua
nos, no que diz respeito a instrução publica primaria em

Santa Catarina, ,e graças aos quais esta circunscrição federa'
tiva se silua em lugar de relevo em materia de ensino entre

, ' .

as demais da União. �

Não fossem outras realizações de vulto, quer no setor da
assistência social, quer no de construçã-o rodoviária bastada
o que; a partir (�-19,35, se conseguiu realizar no do �nsino pu
!2licQ p trnário pan1 consagrar os governos que lemos tido

durante êsse per iodo. -., .'

O dr. Udo Dee-ke foi um d,os grand-es colaboradores dessa
obra magnitica que ai stá patente aos olhos de todos, e, por'
isso mesmo, é que;o P.- S. D., sob a e.sclar·ecida e intelig�l1'te
ori-enla\)flO do ,dr. Nerêu Ramos, o escolheu candida.to à suces'

são do nt(sso ilustre coestaduano dr. Aderbal RamaIS da' Silva,
no governo de Santa Catarina.

Não é ele uma promessa. Tem ° dr. Udo De-ek-e completo
conhecimento dos &eTviços adminis,trativos do Estado, não

ignorando também as_ difi.cllldades a transpOT e que, estamüs
certos, com o seu espirita cla:nividente ·e a sua visão pratica das

coisas, saberá sup,erar, re�lizando no que tange ao e'nsino

público; como nos demais prolbIemas que irá e-nfr·enlaT, uma

übra que não desmere-cerá da confiança que os catarinellses

-dE'iposittam no' digno candidalo do P. S. D.

fLORIAMOPOUS -22 de Julho de 1950

. .

';': �'1�,�;:;""u

Partido Social· Democrático.
Diretório Municipal
AV_lSO

. � --�Encerr-ando-se no dia 2 de agos, I Zenf't da Silva, Nair Conceição,
to p, vindouro, o serviço de a,li!l�. Osvaldo Lisbóa, Oclilia Carreirão
'.tameuto elertoral, este Diretór-io, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da·
solícita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda P. Simões,
� correligionarios abaixo dis� Valdo Rosa Silva Virgílio José
êrirnínados: á Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Fr�ncisco Caetano,
As-cipreste Paiva n. 5 sobrado, Walter Ramos do Nascimento
á.fim_de satisfazerem o despacho Valcyr Borges, Werteh Gouvêa de
exarado pelo Juizo Eleitoral, em Araujo e Silva, Valdir Sn"a Ze
seus requerfmentos: naíde 1'·ere. Areias, Zelita 'Lau�
FLORIANóPOLIS: Artur Cor, da Silva, Yolanda Vieira Leal.

rêia de Melo, ALtamiro Neves' dos SACO DOS LIMõES: Felmto
Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp..
Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Leasa, Cleonice Maria da 1'iRINDADE: Oscar Tetuliano
Hosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha, Silveira, Manoel Ari da Silva.
Domrémv Magalhães \de FrMas, CACHOEIRA DO BOM JESUS:
Dorvalína Gomes da Maia, Bucli, Osvaldina _'goberto de Maga,
des Costa, EvelYm Santana, Elí, Ihães, An�io Guilherme dos
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander- Santos, João Manoel dos Santos.'
son iM'onzolJi, Édio Santana, Gu- - RIO TAVARES: Senem Pedro
mercíndo Xavier, Isio Reis Silva, Cardoso, João Manoel Martins e
Ivonet-e Fernandes, Ivonste Bégís Hildo Martins.
João Bernades, João Olegário da ESTJ;tEITO: Bertoldo M�rtins,
Silva, Júlio Coutinho de Azevedo, I Bellarmíno Manoel da Silva, H;Lauro Aleves, Lauro Quirino do che Paulo Platt, João Boaventura
�asGimento, !-,ui� :V'(Jr_Ilado

MaCha.ld�
Si

I".
a e Martínha Maria da Si1.

do, Muda Gossenferth, Maria Eu. vt ' '. , .,_.'; .'

láoo.a de Andrade, Marcos Lessa, Florianópolis, 19 de unho de 1950,
Maria José Reis Silva, Maria Her- 'I'te. Albâno de Souza Lúcio
mes, Marth� HauSpllrg1 T:l'.ei�a p�legad� do. D.M. �_o PSD.

.Nevo Codigo Eleiloral
O Presldeute· da República o sancionará

depols-de�amaDbã _

.

RIO 21 (O.E.) - O presidente Na ocasião, o Gal. Dutra pronun
da República sancionará na proxi I cíará um discurso, fixando ,as li"
ma segunda-feira, ás 17 hora�, em nhas da atitude do governo, em

face da campanha eleitoral. Au
solenidade no Palácio do Ca.tete, o contrario do que foi noticiado, não
novo Código Eleitoral. Estarâo pre haverá· veto, sendo mantido o

ar,/6ientes 'os lideres das bancadas e Ligo 27 (que exige 3 juizes apura:
presidentes d,e todos� os partidos. dores).

C.mll••, Gravata., Pilamo,
Meiat da. melhore., pelo. ��ID'
Dorea' preeo' .6 aa CASAdlrlU
CELANEA - RuaO. Mafra.

-4II'lI
eafarinense
Há um Grupo ,E.scolar na tua cidadfll, vila ou rincão,?
Udo Deeke o concebeu e projetou, como Diretor de Obras

/

_

Públicas.
.

Há uu1' HospiLa�, um Centro de Saude, uma M1aternidade,
mantidos' pe,lo Estado?

Nerêu Ramos, Udo Deeke e Aderbal IRamos da Silva lhe
foram -os 'empreiteiros e couslruto-re.s incallsaveis.

As e!\'tradas porque' trafegas ,e transportas 'Ü produto da
tua lavoura foram consolidadas e mantidas em uso por Go�
ve1'n08 sem soluç1io de continuidade.

O Partid,o Social Demoerático se propôe, com os candida'
tos qu·e 'apresenta .à sfllleção do teu discernimento, a prosse'
guir no trabalho d-e fazêr uma Santa, Catarina mais rica, den
tro de um Brasil cada vez maia'r.

. '.

Bicicletas
Inglezas

Acabam de receber'

OSNY 84MA & elA.
Rua Jéronimo Coelho, 24 A

Florianópolis
.

-

,-

Vindo do Rio de Jar�?iro,
onde brilhantemente represen.;
la o nosso Estado no Senado
da RepubUea, está nesta capi.;
tal, -o 'sr, dr. Luciõ Correa quJe"
naqujela Casa, tem tido at-ua

ç-ão destacada pela releoancior
das malaias que vem [ocali-:
zando .

Tantas são as admirações e

as simpatias que Q ilustre sle
nadar desfruta em lodo o Es-:
todo que de todos os seus re_
cantos vem recebendo cumpri_
mentes de boas vindas.

Apl'�sen'ltlmos'lhe também.
os nossos; auaurando-ihe feliz;
estada nesta cidade.

TÔNICO CAPILAR

POR 'fXàHNcr�

Acabamos de receber os quatro
primeiros numeres do semanarto-:
"lr voz do Povo", que se edita I;l-m
Tubarão, �b a direção do dr. Ar.
naldo Bittencourt. Agrad,ecemos li>'

visita e fazemos votos de vida lon

ga e pró.spera.

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

"-

Há tempos, quando "A Modelar" anunciou uma' liquidaçã,(llt,,,
o gerente aqui da casa não gasltou de como, foi Lratado pelos pro

pri�e!tários ou lfesponsáv,eis çlaquela loja. E dai smgiram crí-licas -

por nós escritas aqui neste cantinho�
_

Nada temos com a parte administrativa do jornal. Pessoalmente
não gostamos de ler .anúnCios, compensando ig-ual tendência dt:)

g,erente qualJ1-t"o à ma,téria politica. Estamos, por i.sso, muito à v<m

,tade' para manda;rmos, desta ve'z, um cordial abr!a.ço de aplausos-.·
ao nosso de'sconfiado amigo sr. Jacques Schweidson.

É que a cidade oIlltem foi inundada por uns retângulos ver�_

des. anunciando qu,e A Modelm' vai fazer liquidação LotaI, para'
demolição, do ,prédio e construção de, uma ModelaI' Modêlo.

Bravos! Bravissimos!
Não, faz muito- batíamos calorosa palmas a:o sr. O. P. Machado-'

pelas iniciativas ,com que tem aformoseado nossa Capital, tão ca

Tecida -disso· urbanisticamente falando .

APlauso� também aquecidos do melhor entusiasmo não fa]__

tarão aos donos da Modelar, quando inaugurarem um edificio dig·
no das tradições e da importancia, da firma em- Florianópolis.

Quem viver verá!
,

GUlLHEJUiE TAL

/
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