
Nerêu Ramos, presente ao lançamenio da pedra fundamental, compareceu
guração do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo de Mafra

5000 pessoas- assistiram ii solenidade. Presentes o Governadmr
.

Aderbal R. da Silva
S. Eícia. Revma. o Sr. D. Pio da Freitas, Bispo de Joiuvile. - Missa campal pontifica};.

\ '-. 4 in8Uguravâfl. _,. Os di�CDrsos.

o .llA1S ANTIGO PURIO DE SANTA CATARINA

:tPH.rletárle e D. G.l'�.tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAJIlOS

;

:\Iafl'a, progressista' cidade do cer a presença das altas autorida
norte cataríucnse se engalanou des, em especial a de SS. Excias,

sexta.feira ultiJ?la para receber .e o Sr.' Vicepresidente da Hepúbli
hospedar o Vice.Presidente da Re., ca e Governador do Estado da

pública, o sr. Nerêu Ramos, o GO\Tel' .. Exma. Sra. Beatriz P. Ramos; e 'Q

nadar Adcrhal R. ela Silva, acornpa, Deserub. c Sra. Flávio Tavares
aliados da sua comitiva. Prosseguindo analisou O que

Mafra r.ecebeu' e vem recebendo
dos Governos dc Santa Catar-ina,
desde Nerêu Ramos traçando um

retrato da comuna, suas necessi.la
dcs seu progresso constante, de",
vÚI� ao caminho e ao trabalho cios
seus filhos.
Terminou solícítan!o ao Sr. Dr.

Ner.eu Ramos,. Vice-Presidente da
Hcpública . que desse por inaugura,
do o Hospital-Maternidade de Ma.
Ira.
O dr. Raul Bley, diretor' do

Hospital agradece a honrosa ln,
vcstidur� que lhe emprestou a Di
retoria da Sociedade São Vicente
de Paulo e pede que todos continuo
se desvelando para que a obra, a,

gora entregue ao povo, cresça e

progrida em Mafra.
-O sr. Francisco' Maia, em n01l13

da f'amllia do CeI. Severiano Maia
- -,

agradece as referências f·eitas á
sua família e ao nome do grande
cidadão, já falecido, que lhe foi v

Chefe.

Ano XXXVI I 10.91,
./

. MISSA CAMPAL

florianópolis· ,Quarta feira, 2 de Agosto de 1950

Ainda o trágico acidente com o

(,Lodest�r) da �av8g
OCORREU O DESAS'l'RE

Grande consternação em todo o país pela morte do senador Salgado Filhó

NENHUMA VISIBILIDAQE
Conhecida coma era a pericia ado

miravel do comandante Cramer, não
apenas· um vaqueano nos céus rio
grandenses, como· tamhem uin ver

dadeiro idealista díl- aviação rio-
. grandellse, considera-se como quase
certo que tenha ocorrido algum de·
sarranjo no aparelho. Esta impres-
são mais

-

se fortalece diante'- do as· PESAMES DO CHEFE DO
pecto apresentado pelos destroço:; GOVÊRNO
do avião, que. se esparramavam pelo O ,.presidente da República, ao tel;
dorso do morro. Tem-se a impressão conheciniento do falecimento do se-.
de que, em virtude da llenJ:(�l1la vi- nador Joaquim Pedro Salgado Filho.
sibilidade' o comandante Cramer enviou p.esames à familia, por intCl'
pretendeu' fazer uma aterragem for. mlld�o do ministro Francisco i:l'Alo-
çada. 11.10 Lousada chefe do Cerimonial

TEntretanto, o aparelho bateu com da Presiden�ia. ratado Germano- DISCURSOS
uma das azas na mataria desarticu

I!ando-se cotnpletamente: A ce:Ta�ão CHORA O RIO GRANDE DO SUL li ruo II tf DO Terminada a Missa, e antes que
era vasta e densa. E Isto tena m- ·A PERDA DO SEU GRÀNDE II

_
{lU

. fosse' desfeito o '!aço' simbólico,fluido poderosamente para o desas- FILHO I BONN, 1° (V.A.) - Numa cel'i_ usaram da palavra os srs. dr. J',i'ín
tre que vem de enlutar a aviação PORTO ALEGRE, 10 (V. A.) _:_ mania' bastante simples, os govêr _ Cleto l\lQ.nrão, promotor públic0;nacionàJ. . Para que o cO�1andante Em sinal de pesar peJa perda de um

I nos' da' Alemanha Ocidental e oa dr. Raul E. Bley diretor do Hos'Cl'amer e seus companheIros de. dos homens de maio:: investidura Aro'entina fil'lY1aram tr� I· d' d't F'
"

jornada rumassem sem qualquer imo

I política,
o governador Valter Jobim "',. .,

.

o
- �"a o e pl aI e sr.- , rancisco Maia, em a�

pecilho para Itú bastaria que o determinou que fôsse Ú'uncado o ex-
comercIO entre 01'; dqlS pUlses, prc_ gradcci,ento..

"Lodestar;' tivess� vencido aquele� pediente nas repartições públicas no v.�ndo operações no yalor· de.... O primeiro orador oficial da
:cem metros de mataria. . Estado, na tarde de ante-ontem. 250.000.000 de doI.ares. solenidade càmeço, II j;}OT agrade_

COMO

PORTO ALEGRE, 1° - Domingo
às 11 horas, levantou vôo daqui'
rumo a .Itú, o aVIa0

t, Lodestar ",
:prefixo PPSAA, pertencente. à
SAVAG, e levando as seguintes _pes
soas: - Senador Salgado Fill).o,
Rui Ramos Teixeira, Paulo JolJ

Ferreira, Oswaldo· Dor-neles, Ivens

'_'eixeira êstes como' passageiros
Tripulação: Comandante, Gremmer;
Co-piloto, Plinio Corrêa;' Mecáníco
Manoel Soares e Telegrafista, Ivo

Rodrigues.
Sua partida estava uarcada para

às 9 horas,
.

entretanto, em virtude
das pessimas condições atmosféricas,
foi a mesma retardada, á eSpera de

informações mais precisas da fron
teira. Chegadas as informações, '.

o

aparelho decolou às 11 horas. ÁS 12
horas e 25- minutos, o serviço de

proteção de vôo da Cruzeiro do Sul
recebia a derradeira mensagem ele
bordo. Informava o comandante
Grammer, que ultrapassara Santo
Maria e seguia em direção à fron
teira. O tempo se apresentava llebu·
loso. Nenhuma palavra de apreen
são ou pessím íamo que pudesse dei
"ar dúvida aos que em Pôrto Ale
gre vinham acompanhando o vôo
do "Lodestar ", Logo após, o servi
ço de proteção de vôo perdeu todo
o contato trágico do "Lodestar", po
dendó presumir-se que o desastre
tenha ocorrido entre 12,40 e 12,50
horas pois a distância entre Santa
Maria e São Francisco normalmen
te, é vencida em 20 'minutos de
vôo,

EXPLODIU TRÊS VEZES
PORTO ALEGRE, 1° (V. A.) .

Anuncia-se aqui que o aVlao da
SAVAG, após colidir com um mor

.'0, desceu em picada no paiol de
Rinção Dor.neles, bem na divisa dos
campos de Fausto Leitão e de José
Cortelin, a familia Cortelin presen
ciou ao trágico drama, confirman·
do a noticia de que o 'avião, depois
de tI:ês colossais explosões incen
diou-se, vitimando como já' é do do
mínio público e para consternação
geral, todos os que nêle viajavam

.

VOAVA BAIXO e SOB VIOLENTO HOMENAGEM DA ASSEMBLEIA
TEMPORAL I LEGISLATIVA DO ESTADO.

PORTO ALEGRE, 10 (V. A.) __ o

- A noticia do desatre que vítí-

O aparelho da SAVAG tinha o no.
mou o sr. Salgado Filho foi recebida

me de "Cidade do Rio Grande "e aqui C0111 geral consternação. Are·

havia sielo fretado para a campa. querimeuto dos deputados Nunes

nha política _
do PTB. Na acasiao Varela, João José de Souza Cabral

do desastre voava êle baixo, entren. e Braz Alves, lideres das bancadas

tando um violento temporal. I' pessedista, udenista e trabalhista,
respectivamente. foram. suspe�sos. os

"PARA UM EX-MINIST;fW DA trabalhos da Assembleia Legfslattva,
AERONÁUTICA' NAO HÁ I

num preito de saudade e respeito ii

TEMP,ORAL" . memoria do senador Salgado Filho,
PORTO. ALEGRE, 10 (V. A.) _ que pereceu juntamente com varias

Recorda-se aqui que, antes de em. companheiros de partido no R. G.

barcar para Itú, o senador Salgado do Sul.

F!lho teria sido inf?rmadO pelo sel'-I CHEGOU ONTEM. AO . RIO O
VIÇO de Meteorologia do Estado, CORPO DO SR. SALGADO FILHO
que. as con�ições do tempo

_ ei'�m, RIO, 10 - Auunc.ia-se que somente
pessirnas pai a voar, �tendo entao 1 es- após o meio dia de hoje chegará a
pondido, sorríndo : "Para um ex-mi. esta capital o corpo do senador Sal
nistro

.,

da Aeronáutica- não há mau
I gado Filho. As ultimas homenagem

tempo . .

ao ilustre homem publico serão

NOTA OFICIAL DA SAVAG I prestadas no a�roporto Santo
_ nu.

POR'lo A"LEGRE, ai (O E.) _ I 1110nt por represent�n.te.s dO. govern�,
A Sociedade Anonima Viação parlamentares, corr lltgtonar-íos, arm

Aerea Gaucha (Savag) distribuiu gos e o povo em geral. ACamara

à imprensa a seguinte nota micial: I e_o Senad? .nomeai·a_lll ontem comís.

"A Diretoria da Savag. com pro-I soe� especiais para �'e_presentar o

fundo pesar, comunica a perda de' P_allame�to nos tunei �IS.. Estes s_e
seu avião PP-SAA, ocorrido ontem, ['a� reah�aelos no Cem iterfo de Sao

nas proximidades de São Francis.
Joao Batista,

co de Assis, tendo-se a lamentar' c

falecimento dos passageiros e trípu
lantes seguntes: dr. Joaquim Pedro
Salgado Filho, sr Osvaldo Dorneles
sr, Paulo de And�'ade Jab dr. Rui
Ramos Teixeira, sr. Ivens' Trindade,
sr. Manoel Saraiva Soares, coman

dante Gustavo Ernesto' Oramer, co

piloto Plinio dos Santos Correia,
radiotelegrafista Ivo Rodrigues Silo
va e comissario Jorge Alberto Amã,
ral ".

.

Se, naquele dia, o júbilo da popu,
lação era intenso pela ocasião re,
liz de nesta cidade se e-ncontrarem
tão .allas autoridades,' hoje, dornin,
go, Mafra exultou, tamanho o síg,
nif'icado da solenidade que se pro,
cessou.

No "ha11" do Hospital Materni;
dade, em altar armado, celebrou
missa S. Excia. Bevma, D. Pio ele
Freitas; Bispo de Joinvile, acolita,
do por reverendos sacerdotes,
Em local especial estavam o sr.

Neréu Ramos e exma. senhora'; o

Governador Aderbal R. '(la Silva, o

eng. Udo Deeke.teandidato a Gover,
nador, '0 prefeito'e a senhora Pe,
dro Kuss ; o vigár io paroquiano; o

desembargador ·e a senhora Flávio
Tavares; Os 81'S. Leo'berto Leafe
Armando S. Per-eira, ex.Secretáríos
de Estado; o sr. Charles' Edgard Mo;
ritz, representante do sr. Daudt
d'Otíveira, presidente do SESC_
SENAC Nacional, mais os srs. NeL
'son Nunes, Alcides Abreu e João
Assis; depu tado Protógenes Vieira

- e outras pessoas.
-,

Ao Evangelho, S. Excia. Reveren,
díssima profer-iu magnifico sermão,
dizendo do que foi a obra de São
Vicente de Paulo;no setor da �sis_

.

tência aos enfermos,. significando
que via, no Hospital cuja inaugura.
ção se processari,a, a incarnação
mais viva e mais com})lela do pen_
samento e da obra do grande santo�
Testemunhou a sua aIegria em ,po·

. der partilhar dos f.estejos em an_
dame·nto c, finalizando afirmou que
o nosso Estado, em especial sob a

administração do atual Vice'Presi
dente. da República, viu brota!ren;
hospitais, centros de saúde e pu e·'

ricultura, matel'nidades e grand,es
instituições' para o tratament.o de
l"epl'Osos, tuberculosos oe alienados
fato com-que', vivamente se congra'
tulav,a. por sentir que o 'exemplo s;
·1l1.ultiplicava em realidades como
esta do Hospital de Mafra, �efeUva�
da sob o signo do grande. apost610
dos ·doentes, com o auxilio de mui.
tos, para a felicidade e a s'egurança
de ioda nossa comunidage.

à inau-

FIUZP LIMA & IRMÃOS�
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

PALAVRAS DO PRESI».ENTE DA
REPúBLICA

RIO 10 (O E.) - A propósto do
desaparecimento do senador Salgado
Filho, o presidente Eurico Dutra
fez' a seguinte declaração aos jorna
listas acreditados no Palácio do
'Catete:
- "O prematuro falecimento do

senador Salgado Filho representa
para o BrasiJ, grande perda.

'

A atuação que teve no cenário
politico-adiministrativo é dig.ua dp.
['elembral'-se

-

prinCipalmente nos
Ministérios do Trabalho e da Aero
náutica e no Senado Federal, onde
marcou sua passagem com realiza.
ções e atividades que não serão es·
quecidas".

Tomará posse ama
nhã o novo ministro
da Justica
RIO, ]0 (V.A.) - Está marcad'!

pw'a a próxima q1l.inta.feil'a a

po.sse do novo rninisb'o da Jus.
tiça, deputado Bias For�es. Aso..
lenidade de .transmissão do carga,
ao novo titular pelo minislro in•

terino, sr. AdI'oaldo Junqueira: Aí.
1'es, reaLizaI'. se. á na pàl'te da taI'.
de, lem hora que será p1'eviamente
anu�1Ciada.
ESl)eJ'a.se que, P01' essa ocasfá'),

O sr: Bias F01·tes pronuncie impor
tante disCllI'SO politico.

e

O HOSPITAL-MATERNIDNDE
O Hospital de Mafra construido

.

pela Sociedade São Vicente de
Paulo que' em 21/2/43, ' torinara
urna comissão para a sua erlif'i,
cação: Dela

.
fizeram parte; Dr.

Flávio Tavares então Juiz da C'I)
marca, Pedro Ituss, Antonio Pro

copiak dr. Chicharro Netto e Cel ..
Severíano Maia. Esta Comissão,
orientada no sentido da pronta
consecução do' objetivo realizou,
em 28/11/43, o lançamento da pe.
dra fundamental ato presidido pe,
lo então Interv�ntor Federal, dr
Nerêu Ramos.

Entre a primeir-a cerimônia � ;)

(Lue hoje se realizou mediram ll.no.i

longos de esforços .e de trabalhos,
Gendo a missão concluída graças
a_o dinamismo e operosidade de
Pedro Kuss, na presidêpciJ da
Associação. ,

E
.

o Hospital 'uma obra· arquitp.
tônica de estilo apropriado. Ch
quartos são amplos, o ar e a i:í:c
.penetram por todos os lados de
vez. que o edificio encima uma' co.
lina que' gomina a cidade de '1\'[a.
fra e a do Rio Negro.
Dotado dos requisitos mais mo.

dernos, tanto para a clínica com(�
para a cirurgia, espera o Hospital
receber o aparelho de Raio X, ds'
Confederação Nacional ::lo Comér
cio (SESC - Senac Nacional, <:011.
(arme promessa de. seu Dresidcllt>:)'.
sr. João Daudt d'Oliveir;.

J

Continua nu Sa. ;;a9;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ELEITORAL

DEMOCRÁTICO

DIRETORIO MUNICIPAL
AV IS O

�����t��t��::'��:����::�"�� ,;J���,����[o��S PÉ���Ô��CO lofofmações
retor�a desta Associaçã�, por �,�tivo de f?rça maior, �onYoco os snrs ..� Por A'Z Neto

,'Fi"_'!''''�'''''''''-'''''''''-1oI=''1' Rorar-lo! das 'empre-'�ssocrados para � refen�la elelçao, a realizar.se no d!_a 15 de agosto, Está sendo íníoiado neste l110�

I O ESTADO '. .
_.aiS 20 horas na Sede SOCial. menta, o mais ambicioso progra sal! rodOVla'rlasCID ROCHA: AMA)iAL - Presidente. ma de desenvolviÍmento economi; ••- G

co de que o mundo tem noticia. ,Jleüçio e Oficin.. • r..
. .-GtJBJ)A..rJIIIU,

Fade' deste programa acha.se, á ç João Pinto n. I 7� IMo a.t6Y1o - LAcua'

cargo das Nações Unidas. A ,outra , Diretor: RUBENS _A;' RAM.S ÂUto-Viedo Rajat - ,taJai - 11 ......

parte acha.se á cargo exclusiva" Proprietário e Dir.-Gerente '�.an.q- - 1IrÜi-�:.!
mente dos Estados Unidos. SIDNEI NOCETI ll� .Br1uQu_.- .0'\'11 .,....� ...:

Mas, mesmo na parte correspon- Diretor de Redação: - Â�=!""O&____ :.. l.-.ue�dente ás Nações Unidas, os nor; GUSTAVO NEVES - , boru.

te-amerícanos são 'os maiores con, AUto-VIq6o Ca� - CWtWIe�
- • boru. '

u-íbuíntes. Representante: Rodovürla ....BruU - ....�
A S LARA ._ a botu.A fim de promover o desenvok, • •

. lUpldo aw"BruileJra _ Jo1DY11.-
vímento das regiões aírazadas, a RUI Senador Dantas, 40 - I·

. la��� 8ul"BrufleJr� _ CUritiba _�ONU resolveu gastar, durante os .llDdar I horas.

proxirnos 18 meses, a írnportancía feL: 22-5924 - Rio <.'8 Janeiro A1Ito-Y"�'_ ...... .AJe"
de 20 milhões de dolal'es. . RAUL CASAMA\TOR

.

lrN _ e horu. .

F li d OI' i.... Âurt&-ViaoIo 0&___. _ �"Estes 20 milhões de dólares de, Rua e pe e rve ra, ... - _ II horu
so andar Auto-VI&vIo CatartuMI lab'f11l>oo

Te�: 2-9873 - São Paulo
-

A'uto..��O Ca� � �
ASSINATURAS - e horD.

. N. C.pltal 7� 110� - r..-. -

"-O C'rf "'.00 Ilm� 016J1ll - ,..._. - ,..lUI ••••••••••••• ....
• e� �.

Semestre ••••••.. Crf 45.00 JIEprtMO 1Iruq..... - ....... _
C,"1r. II boru.Trimestre ......• r . _.00 .'Jto-VIq60 l:túII - lt&)IJ - 11 ...

IIh Clt ',00 ruo

Número avulso .. Crf 0,60 13�l;::' Sul"BrUlle1ra _ lo1DY.lle--

No Interior RApido SuJ"BraaUe1ra _ CUrlt1� ....-

I hora..' .

Ano ' .•.•.•••.•.. , Crf 100,00 QUA1lTA·�
er. 80 Auto.Vlaj,1&o CatarlJl.enleSeme.tre· ••••.••. .00 __ • horas.

. Trimestre •..•••.• CrI 85.00 . Âuto-VIa. Cawn-
-', horac.

NUmero .volao •. CrI 0.80
• Auto.VIaçIo Ca\ar11Mlll.M

An6ncloa -..diante contrito. ,
_ s.so boro.

el ori ...._...�. mesmo n'o Rápido Sul·Bru1leira _ cant1ba .....

_ ,I horas.
na. pnblicaool•.não aerão Rápido SuJ·BruIle1ra

. . 13 horas.Existe considerável optímísmo dnoIndol. � 110� _ Lqaa _.

�om relação ao futuro deste p'1'0" A ..a........ lo

11
hol'U.

uu...... le relpon- Ex'preMO Bruq___ _ ......._ _

gra,ma de desenvolvimento econo·

I
--"iU- pelol conceito. 1. hor..._., -

ÂUto-VIaçIo' Itajú - ftejI.t - 11 .....
'

mico. emitidos nos arttJlM ruo
O' .-.lntim!ismo justifica�<se 'I'iePos uliuadoL bpnuo BruIIQueue - ....�"ll-\

_ 1e.ao horu.
tesllltados já obtidos pelas Na' BodOTlirla 8ul lIrUIl - rtrt. AJeIIn>'
cões Unidas em programa similares _____. .. ·&..,....J"...T� -. barM.

mas de ibase financeira menor.

." ,Viação Aérea'No ano de 1949, as Nayões Uni" VI

dasl ,gtt,staram em !projjetos desta Horário
ordem 'apena:g 250 mil doIares. Segullda-fl(ra
"Apesar destes fnnd'os liinita� -TAL· _. 13�OO - L.,.. e ri,..

dos - 'escrev,e o jornaJista Thomas .Alegre
J. Hamilton - a ONU conseguiu PÀNAIR - 9,25 -r Norte

importantes realizações para o VAltIG - 10,.0 - N()rW

desenvolvimento da areas atraza" PANAIR - U,35-- Sul
das". CRUzaIRO DO !UL - la.l' ...
E' dificil avaliaI; como um gru. forte

po rela,tivamente pequeno de téc� f'�_ -;"
___

nicas pode auxiliar uma nação me" -TAL-"...- 8," - 101.yUl,
nos desenvolvida. Carlii.,. _ P.r.....'

Especialistas em agriculLura, 'ado - S.ntOll e Bf••

ministração, saude publica e ,edu� PANAIR - 9,25 - Norte

cação, enviados ,pelas Nações Uni" UHUZElRO 00 SUL - l.... -

das, tem feito obra 'extraol'dinaria tõrIe
em paises tã·Ü' diferentes como o VARIG - t!.30 - !uI

.

� Afganistão� a Bolivia, a Jndia, o PANAIR - U,35 _ Sul

Irá. Quarfa-fdra
Por. sua vez, tecnicos enviados -TAL- - 13.00 - Laje. e Plrt.

pelo,s Estados Unidos tem canse" Alegre
guido. resultado's positivos nos mais P:ANAIR - 9,25 - Norte

variados assuntos. CRUZEIRO DO I!lXi -- U." -

Um destes é a saúde publica. Os Mne

especialislsa nor,��alllerica,no:s, em VARIG .- H,10 - !Im.

união com os locais, tem saneado PANAIR - U.35 - Sul

areas consideraveis no Brasil, no O,,'nfa-f,i,..
,Chile, no Perú e em outros paC "T�- - 8," - lel."lll,
ses . Carltlh - F.ra....'
A impor-tancia de 43 milhões de - "to•• RI••

dolares, agora destinada ao progra" PANAIR - 9,25 - Norte
ma de desenvolvimento economieo PANAIR - 14.35 - Sul

patrocinada pe.as Nações (UniJas VARIG - t2,30 - Sul
e pelos Estados 'Unidos, é :bem QBUZEIRO 00 I!UL 18,11
màior do que o financiamento an" .,11e
t€rior. QBUZEIRO 00 SUL
Mas ainda assim, convem resal� lal

tar que eses são apenas os prL 'Seeta-fdrlJ.
meiros passo§. -TAL" - 13.00 - Laje. e Plrte

I
Com o correr do tempo: ° ljro� Alegre

'grama se -toníará cada vez maior. CRUDIRO, 00 I!UL - ,....
Tornar�se�á tão grande que os 4.3. forte

.

milhões serão apenas uma parce� PANAIR - 9,25 - Norte
la in,significante. VARIG - U,.O - Norte
Nesse futuro, haverá projetos de 'PANAIR - 14.35 - Sul

repr·esas e de irrigação que per" StJbad6
mítirão aumentar a comid,a: para -TAL- - 8." - 101."me -
todos nós. Caritib. - P.r.olúi

O dinheiro necessario para tais - S••to. , '&10•.
projetos deverá' -sair, já não dos Y'AJ\lG - t2.30 .;.... 1!u1
governos, mas sim dos partícula· CRUZEIRO DO SUL - 18.11
res. -fcm. .

Mediante o incentivo á iniciati� PANAIR - 9,25 - Norte·
va privada, com g'arantias para 'o PANAIR - 14,35 - Sul
capital extrangeiro, o programa de PANAm - 14,35 - Sul

/ desen:volvimenttí(econonrico se co�" Dom'Jlgo
verterá na maiolj' iniciativa inter- PANAIR - 9,25 - Norte
naciónal da historia. URY�mQ � S'QL. -- ·tl.IG

SERVlCO
Do Cartorio Eleitoral da f3R• Zona, pede-nos seja publicado que,

de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito,

caís, a ENTREGA DE TITULOS ELErrORAIS SERÁ FEI'rA' SóMEN"
TE INO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diáriamente.

PARTIDO SOCIAL

vem .ser completados por rneío de
Zenft, da Silva, Nair Conceição, coutríbuição dos países mem

Osvaldo Lisbôa, Odília Carreirão Oras.

Ortiga, Palmira Santos, Paulo da E dos 20 milhões, os Estados
Rosa Luz, Regina Magda P. Simões" JJlidos contribuirão 12 milhões.
Valdo Rosa Silva, Virgílio. José Ao mesmo tempo, o governo 110r"

Luiz, Valdir Francisco Caetano, Ce_americano gastará outros 2S mi,
Walter Ramos do Nascim'ento lhões de dólares em auxilio dire
Valcyr" Borges Werteh Gouvêa de to ás áreas

_

11)en05 desenvolvidas
AT�UjO e Silv�, Valdir SÚva, Ze, .lurante os proximQs 12 meses.

naide Tereza Areias, Zelita- Laus Tal auxilio será, princlpalmen-
da Silva, Yolanda Vieira, Leal. te, de caráter técnico:

SACO DOS LIMõES: Felinto Desta forma. .as nações de econo-

Raupp. ".
-

mia incipiente poderão beneficiar
.ae da experiencia nortecarrreríca-

Jo1DY11. _.'l'1ftINDADE : Oscar
-

Tetulíano
Silveira; Manoel Ari da Silva.
CACHOEIRA DO BOM -JESUS:

DR.

-: �� �'

_�4.r.,!�··t
.��- _/L}

A.' DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO -I

' ....� '!f :
<J,,;if'-.

.�. "i

Encerrando-se I!O dia 2 de agos,
to p. vindouro, o serviço de alis.,
'lamento eleitoral, este Diretório,
solicita o comparecimento dos

srs, eor-refigionarfos abaixo dís,
crímínados: á Séde do PSD, rua

Aircípreste Paiva D. 5 sobrado;
á�fim_de satisfazerem o despacho
'exarado pelo Juizo Eleitoral, em

,

seus requerimentos:
,FLORIANóPOLIS: Artur Cor;
iêia de Melo, Altamiro Neves dos
Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio Cabral Machado, Celso
iMarco Lessa, Cleonice Maria da
Rosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha,
DwnIrémy iMa,galhl1es de Fraítas',
Dorvalina Gomes da' Maia,' Eucli_ Osvaldina Dagoberto de Maga_
des Costa. EvelYlll Santana, EH_ lhães, Antonio Guilherme dos
sabeth Hanspurg, Etelvina AndeI'- Santos, João Manoel dos Santos.
son IM1onzolli, Édio' Santana, Gu" RIO TAVARES: Senem Pedro
mercin,do .Xavier, }lsio Reis Silva, Cardoso, João Manoel Martins e

Ivonet-e Fernandes, Ivonete Régis Hildo Martins.
João Bernades, João Ole�ário da ESTREITO: Bertoldo Martins,
Silva, Júlio. Coutinho de Azevedo, BePtarmino Manoel da- Silva, Ho·
Lau!'() Aleves, Lauro Quirino do cbe Paulo Platt, João Boaventura
Nascim(lnto, Luiz F,ernado Macha. da Silva e M�rtinha Maria da Silo
do, Maria Gossenferth, Maria Eu. VI>

lá,J.i.a ,de Andrade, Marc� Lessa. 'Florianópolis, 19 de unho de 1950.
Maria José Reis Silva', Maria 1ier- ';['te. Albâno de Souza Lúci?
mes, Martha Hauspurg, Neiva Delegado ·do p.M. do PSD.

f

AÇõES CfV�:I8 E COMERCIAIS
. .

Prac. 16 4e Novembro, Z2 - ...... 1..

(Ediffcio Pérola)

_l'Iorl.n6pol18 _- S••ta Catarlu

� lfr
".}.:,. ....

MOVEIS
Por motivo -de mudança, vende"se

móveis. Ver e tratar á Avenida HeI';
cUio Luz. 187.

.
.

FRAQUEZAS EM GEIAl
. VINHO . CREOSOTAOO
"SILVEI'IA"

,....
.

IIN6-VOLUNT'\RIOS DA pATRIA N." l!5:D .....�
, CAIiA�o4tW'Qptf.'MO."'��

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69· Te'� «Protetora»

FLORIANOPOLIS
....�, . . . . . . . . . . . . . .. .

-

.

Se ricos quereis fica t
Oe modo taci1:elegal .

Fazei ho e uma::: inscrição

II C;;�7f{�;�····

Qu�ndo &�6m. áI! 6OaIe ...
lheiro da i1ustraoao a.oimII,�
lhe. em IUIlÁveJ � um -.ue. do
excelente &peritlvo KlfOT. Iam...
... V. Si&. de ...,..scentar. &O�
.... lo gentileza:ESTEÉ 1A11-
BFi'1 () I1EY APERITIVO

� -

I'nED/!.ET(J1

-i
. r

í
!

QUINTA-I'maA
ÂUItO-Vlaçlo C&tarmaN

.&leIIn - • bOl'u.
Auto-V�o C&tarlDeue

- • borM.
Auto-VIaçIo Cat:u1JlAUe

- • boral.

Au.to-V1qIo CateIbaiM - .........
- I hoItu.
Âuto-Vl&çAo OI� - �

- e.ào Iaoru. -

� 810 0rIà0YI0 - ,...... -
, 1IarU. . I

lIDIprta GldrSa - LapU - I· 1/S<P
• 7 1/2 )Ioru.
.� BnI*Iu_ - ....... -
l' 11ord.
Auto-Vlaolo It.ajaI - ltajaS - H .......

ruo
lUpldo 8ul"Bru1lelra - lotDTJJe--
lah� _;.-

RlPldo 8uJ:BruUe1ra _ CarlU... -,,'
• lIorU.
IImpraa Sul oena Ltda - lt&IIN6 -..,

.

- • bora.
, UIrI'A·J'JIIlllA
JlOdqY1&rla hl Br8I1l - ....... �

- • horu.
Auto-Viaolo 0&tu1Jl_ C.I.....

- .�bora.
Âut<l-Vi&çao C&�

- , boru .

Auto-Vlaj,1&o Cl.tu1In_ - �
- 11.80 horu. '

!lKpreHO 810 Crl.toYllo - t..-. -
7 hOrM.
Auto-V1qIo ltajaI - IUj!d - 11 .......

ru.
�BrueQu

II horu.
Rãpldo Sul·Bru1lelra

13 horas.
lUpldo BuJ·BruUeIl'a
I horas.

llA.B.A.DO
Catar1neue _.�"

ll;a.

o TAU DO ITU..I.I
Pronro... .&.da•

Pro�
LIVRARIA. .. , LlVJU.JIlI

QOü
. . . . . .. . ,....

1Il8CRITóRlO DlOBILIA.BIO A.. II.
ALVIl8

Encarrega"se. mediante comlalo, ..,.

compra e Tenda de lm6Tellll"
Rua Deodoro 83.

, .

SENHORITA!
A �ltima creação' em reIri

�erante é Q Guaraná KNOT�
EM GARRAFAS GRA NDESi·

I· - Prelerindo-oQ está
..... ti<acompanhando� a!.moda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_:_ RITZ -

Uma leitora de São Paulo, Maria dificá-la. Realmente, foi um .reínado As 5 7% horas,::Luiza de Albuquerque, residente á efemere e das saias compridas, �cho
.a-ua José Bonifacio, 3ill, ap, 308, es; mesmo que não chegou a completar

- Uma. histór-ia violenta como

.creve-ine perguntando se é verdade dois anos. o impacto de uma bala!

.que as saias vão voltar a sei' curtas. Para este -ínverno os figurinos nos - Maior dó qqe>, SCARFACE e

lE' verdade. As saias vão 'encurtar dão as saias�' entre trinta e quaren- G. lViEM

C.
'ON'rRA O IMPERIO DO J

�-outra vez. Esta crônica já devia ter ta centimentros de .chão, como sendo. CRli"IE, juntos!
-

._.sido feita ha dias atraz, porque a 0- "dernir crí". Isto, vale dizer, te-
_ Duas mulheres o .amavam , ...consulta da minha leitora já está mos que reformar o guarda roupa ,

.

.

-

,
_

comigo ha algum tempo; mas acon- nem se pode aproveitar as saias ou'
mas ele- preferiu a que o Je-V!1rJa

tece que eu precisava ter certeza so- vestidos de ano passado, porque o
I a ruina l

-bre a pergunta para poder responder feitio das saias ou dos vestidos é
-corn segurança. cumpletamente outro. Agora as sai-

Hoje posso informar, que outra vez as são justas nas cadeiras, abrindo
"Vamos usar �aias cUJ.'tas. Embora l�OS <I um pou�o para. baixo, e, parand� �o
,:pareça um paradoxo, que logo no in- go depois de Joelho. Ao contràrto,
verno em vez de mantermos as saias' quasí, das saias atuais que abrem +: A vida e a 'queda espetacular
<compj:idas que < envidentemente nos li da cintura para baixo com bastante de um rei dos criminosos!

" , .

<_-agasalhava mais, vamos voltar a u- roda, terminando no meio da perua. - Em sua 10U03J carreira de
,.-sá-lo pouco abaixo do joelho. Minhas I Nõs.prectãamos arranjar uma greve ,c*mes, têle com�teu um ,e'l'ro;',;amigas, as' costureiras não dão fOI-,' contra as costureiras e impor umas

amou uma jovem que o tralul
�ga á nossa bolsa. Mal uma moda fir-, tantas reivindicações.
mou-se, já eles .estão estudando um

I
No .minim'à cada moda tem de _ du- No

-

Programa:
.rmeío de mudá-la ou pelo menos mo- rar ClllCO anos. 1) - Jornal da Tela .,: Nac.

2) - Memoria do Páto De,

F�::�:�f�I�G!�i�ersário na-
Abolidos os (permis· -se���ç�so;o�:��o 5,00 e' 3,20.

«talfclo a graciosa Iara Regina, en- SOS» para as frotas "IMP. 14 ANOS".
Jêvo do lar do nosso prezado e dts- -

< ODEON -

,'tinto conterrâneo sr. Irajá Gomíde, braS·llel·ra·s OU ar- Ás 5 horas.
,·do alto cornércío local.

, P E C A D O R A
A galante Iara Regina oferecerá, .', IIP<n-J__� com

.,";'s amígutnhas que a cumprimenta- gent'oas ",< """ ,_"" J .

"';.Í'l'�' <,'F- ""� Ramon Armengod, Emília Guiú.rão uma festinha. •

'RIO 10 (V A_ ) O 1 f
-

SRTA. BEATRIZ RÍoVERE j, '- .1:1.
-. C 1e 0, dO, 1) - Noticias da Semana - Na,

A efeméride de hoje regista o aní- Departament.o. E�o�onl!c() c ,con� cional _
versário natalício da prendada se-l sular do '�lI111st�l'IO C?mUI11COU, I- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20,
<·J.lhorinha Beat�iz Revere, dileta fi- par os devidos :fms ao diretor das Rigorosamente proibido até 18
lha do sr. F'lorindo Rovere e da sra. Rendas' Aduaneiras que a par da anos.
.Maria Cascais Rovere. troca de notas '€ntre a embaixada
A .nataltciante que é destacada - As 7% horas

-

D t t E t
do Brasil em Buenos AJ res e o go� Colossal Proqrama<funcionaria do epar amen o s a- ".

,,,dual ele Estatística onde desfruta verno argentino fi'cou cone! uido DUPLO
-vde muita estima -e' simpatia, recebe. o "entendimento sôbre I) ínteream, <1) _ O Esporte em Marcha
-rà, pelo transcurso de tão auspicio- bio de < frutas. Ficou abolida a e., Nae. _ I
,-:su data, múltiplos cumprimentos de xigencía, por parte do governo' TRAVESSURAS DE JULIAc-suas amiguinhas e tamiltares, aos

argentino dos "permissos" de
<,"quaiS nos associamos com prazer.

importação para frutas bI'-aS·l'jOj'ras<PROF. FLÁVIO FERRARI . c

./ <Natalicia-se nesta data, o nosso e de exportação para frutas argen,
prezado conterrâneo prof. Flávio tinas, o 'mesmo acontecendo com

"F'errari, diretor da Academia' Cata- as autoridades brasíte.ras no to,
-rinense de Comércio, Presidente da cante ,à importação de Irulns ar.;
-<Federação Catarillense de Desportol?

d 'SENAC gentinas ou exportaç5<il de frutas
< -e prestigiOSO delega o (,O i

e

doSESC, nesta capital. brasileiras.
O ilustre nataliciante gue pela

,sua '< invulgar distinção e apurado
,cavalheirismo, cl:sfruta -de�t�cado lu- EleG4"'o" OS e,m<

".

m'<at·s
< -gar em nossos c1l'culos SOC1alS e des- .I" ""

'"l)Ortivos, será-, hoje, alvo de inequí-

d
.

vocas homenagens, entre as quais' e mI-Js indica tos-�ha-de contar com < as nossos muito
_

:.;afetuosos. RIO, 1Q (V.A.) - Por determL
HEINZ SH�E�DER�ARK nação dQ presidente. da ;nepúbli�a;A data de hOJe e assmalada pelo _ .' .. ,

. ..

d H' Sheelldel' O mIl1lstro llüermo do Trabalho,-:3,Ulversano o sr. 81nz - '

_ ..

.

.

-:mark, ativo agente da Emprêsa. "Rá· sr. Marclal DIaS Pequeno, aSSInOU

-pido Sul Brasileiró", nesta capital, portariq, marcando ,eleiç<ões em

'.e -pessoa muito relacionada em nos- mil e sel·e sindi-eatos de emprega�
-:sos meios sociais. dos e profissionais Hberai<s do pa í-s,

Ao clistinto aniversariante os '

A portaria determina as primeL,<<cumprimentos _de "O Estado".
, FAZEM ANOS HOJE ras 'eleições para o dia 15 de agos_
A sra. Ângela Opuska Romano- to ,e as últimas para o dia 22 de

"'wsky; espôsa do escritor Ladislau dezembro do corr·ente ano.

Romanpwsky, ,ji.esid-inij.o atualmente Os diversos sindicatos, que te.
,.em Porto Alegre; r50 suas -novas diretorias e.}eit,as

- o Sr. Iconomus Agapito Iéono-

o cambate à malá�'ia
mo, 1 (V.A.) - No gabinete dI)

sr. Eduardo Rios Filho, Minish'o
Interino da Educação, foi assinaco

ontem à tarde entre essa Secretária
de Estado e a Comissão do

-

V'Ile
do São Francisco nm conve,lÍ:)

.

,

para a execução peiv Serviço Xa

·""ional da Malaria de trahalho$ Je Amadeo NAZZART, Valentina COR_
coil1bate' à malaria em todas as zo_ TESE,

As senos vão encurtar
_

(De Edléa Guanabara, da Riopress)

::mus;
- a sra. Jandira Brito Gouvea,

',espôsa do sr. Nivalclo Gouvea;
'-..- o jovem Arí Barbato, auxiliar

",.do,"Diário da Tarde";
- a srta. Herol1dina Plamplona;
a srta. Ivone Campi, {ilha do

-sgto Orlando Campi e da sra. Car-
-'1inda Campi;

- O interessante Ricardo Luiz, fi·
<lho do sr. Alcides Cláudio;

- a graciosa Marilena: filha do
·"sr. Álvaro Carvalho;

- menirio Narbal Cássio, filho do
< :'sr. Anastácio José Cássio

pelos ,próprios ,as'sociados, sâo di�
vididos em gríJpos,' devendo obe'
decer ás r-egras -anteriormente
baixadas pai'a eleições em vários

.

sindica tps.

Abastecimento de
bananas à ArQAnUna
RIO, 1 (V.A.) - Despacho pl'f)�

,-cedente de Buenos Ajres informn
."que foi anunciada oficialmente te!'
-.<sido assegurado o abasteciment:1
<normal de hananas.

Ilas llrbana_s e ruraÍ3 daquela'-,<.._c
giã'o em prosseguime.nto a mesma

profilaxia ali iniciada e que 3gora
vai ser intensificada pejo gOV8i'nO
federal.

Panelas de Pressão ARNO
a ,Cr$ 5tO�OO'

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía
Paiva Edf. Ipase - Te�reoRua Arcipreste

.._._----_...:._------------------------

Cine-Diário

o GANGSTER
com

Barry SULLIVAN, Belita, Akim

rrAMIROFF, Joan LORRING.

ocm

Greer GARSON, WaHer, 'PY�
DGEN, Elizabert TAYLOR, prer
LAWFORD.

PECADORA
Ramon Armengod.

Preços: CR$ 6,20 'e 3,20.
"�.igoros'amente Proibido

anos".
'

até 18,

- ROXY -

As 7% horas.
Colossal Programa Duplo

1) - Cil1e Joranl - Nac.
2) - Uma hi�Tõria cheia

emoções'!
.

- Momentos de ternura!
RUSTY SALVA UMA VIDA

com

':Ced DONALDSON, Glória HENRY,
Stephen DUNNE, Ann DORAN.

A MUNDANA
com

Jean, 4-RTHUR, Marlene DIK
TRIGH, John LUND'.

Preços:
Cr$ 500 e 3.20.
"IMP . 14 ANOS" �

IMPERIO ('Estreito)
As 7% hs.

.

ULTIMAS EXIBIÇÓ,ES
PECADORA

CARNAVAL NO FOGO

-RITZ- (Amanhã)
Richard WIDMAIRK, .Linda<
NEL,L

em

FURACÃO DA vm\

Amanhã 5a. feira.
ODEON

,em

A FORÇA TRÁGICA
-,- -- _- -_o- _

Sábado - IRIT.z -

Oscarito, Grande Othel0.
O CAÇULA DO BAR.ULHO

Ouibus- eletri�os em
Belo Horizonle-
RIO 1 (V.A.) - Noticias proc�

dentes' de Belo Horizonte informa

qUG foi assinado um c.Jntrato para
a instalação das duas primeiras li.

r nhas de onibus elétricos ,naqur:h
c'àpital .

-: 3<

os 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N.O
E.LECTRO-LANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificio Jpase - Terreo

Voltou nntem a Delegação Soviética
ao Censelhe de Segurança

Exigiu a Rnssia prímasia aos debates sobre a filiação
, da 'China 'comunista, à ONU

culos politicos para a
< reunião do

Conselho. Fala-se até na possibilida
de de um conflito inicial, caso o 'sr

J-acob . Malik procure expulsar do
recinto o delegaclo nacionalista chi

nês, sr. 'I'siang. Se isso acontecer,
receberá a oposíção imediata dos
Estados Unidos. Seria, elessa forma,
renovado o conflito que determinou
o afastamento da Rusia do Conse.
lho de Segurança. Nos meios auto

rízados não se espera, desta vez,

repita a Russia o seu boicote, desde

que dela partiu a iniciativa ele re

tornar às sessões.

-LAKE SUCCESS, 1° (V. A.)
As Nações Unmas' foram' convida
das ontem a aprovar uma proposta,
de três pontos, destinada a Impedir
o alastramento do conflito da Coréia'
a outras areas, Foi- a mesma, ínespe,
radamente, apresentada pelo delegado
dos. Estados Unidos, sr. Warren Aus.
tino
Por sua vez, a Rússia exigiu que

a disputa sobre a admissão da Chi
na comunista ás Nações' Unidas te
nha prioridade sôbre o contlíto da
Coréia, na sessão de hoje.
Reina grande expectativa nos cír-

SALVIO
.

DE OLIVEIRA. E SENHORA

participam o nascimento de 'seu filho

Florianópolis. 26 de junho de 1950

JANO

decisão sôbre a Coréia prova
forca das Nacêes Unidas

, t

SAN FRANCISCO 31 (USIS) - O' Secretário Geral das Nações Unidas
As Nações

-

Unidas "demonstraram Trygve Lie, fez sua primeira decla·
uma possibilid�de de pOderio em

I
l'ação_ públ.ica s�bre sna o�inião com

prol do bem, maior que qualquer elos relaçao a IJlVasao da Corela, relem.
fatos que já são registra!ios pela l1is- brou Pl'ice, quaIl;do denominou tal
tÓl'ia, ao por meio de <seu Conselho invasão como uma violação da carta
ele Segurança, bloqueiar a agressão e disse que "8'r3. um dever evidente
comunista na Coreia," segundo a opio do Conselho de Segurança tomar as
nião do Assistente do Secretário Ge- necessárias medidas

< para o restabe
ral das Nações Unidas, Byron Price lecimento da paz".

a

de.

Condecorados pelo Br�sil
três líderes civicos

WASHINGTON, 10 (USIS) - pelo Embaixador cio Brasil em Was·
Tres -líderes que goveernam as ativi- ,'lIington, Maurício Nabueo, e os agra·
dades municipais cle Washington ciados foram: John Russell Young, <

D_ C., foram condecorados pelo gO�
;

Guy Mason, que receberam a Ordem
vêrno do Brasil, por seus serviço� do Cruzeiro do Sul, no. ,grau de Co.
meritórios, prestados durante a vi. mandante; e o General de Brigada
sita do Presidente Eurico Gaspar Du Gordo-n R. Young, engenheiro comigo
tra aos Estados Unidos. I �ionado, que· recebeu a Ordem < do
As condecorações foram of�rtada� Mérito Militar, no grau de Coman

.

dante.

,
_<

Oficina JEEP
DAR�

Serviço Especializado
AMPLO .ESTOQUE DE' PEÇAS 8ENUIN IS
'< -

Consêrfos em geral
FIGU"ERAS & HOMS, LTDA.
Distribuidores exclusivos neste Estado I

dos afamados veículo-s

JEEP DAWILLYS--QVERLAND
Escritórios: Rua Tiradootes, 5

Oficinas: Padre Ro.ma, 53

,
,.

./

FLORllNOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"VIRGEM ESPECI'ALlDADE" da
CIA,WETZEL IN"[)IJSrR,rA.L�lOIN"V[LL� ("'�IrJ'l 'r�I;�1

_'

"

.

+u ..... "_

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade, diàr�meDte. DO Hospital de Carla•••

ftJ7 w,--...
- ...-----....-----.---�-7·.....----:- --.......---.....--......

-

.....&W."'�.
�

"'
.

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico • ,arte".

•• Boapltal de Cartdade M PIo
riailópolil. Assistente d.

Maternidade
lJiapólticO, eontroleoe tratalpento Joen� do. órgãos internoa; .....
"peclaUzado da gravid4 Dlltnr- ,ctalment� do coração e vuo.

lrioa da adolescência e da menopau-
'

Jcençu da tlroide e demal. &1aa�
... Pertubações menàttuals, h�,,· dulaa internas
-ç6ea e tnmores do aparelho lenl- atnIca e cirnrlia de Ie1lhor.. _
Ia} feminino. Partos"
Operações do atero, OVirlOlj trom- IJSIOTERAPIA - ELECTROCAR
.... apendice, h6rniu, variei. etc. DIOGRAFIA - METABOLIS�Ú
Ctrurlia plútica do} perineo !rn- BAI!5AL
....), .

tORARIO DE CONSULTAS: -
tsSISTENCIA AO PARTO :e OPE- D1àriamente das 15 às 19 ho-

'RACOES OBST2TRICAS ,ruo
"oençu glandalares, tiroide, od-
1101, hipopise. etc.).-
.latnrbiOl lIlervolo. - Esterilidade
-- Relimes.
�lUultório R. Joio Pinto' - Tã A:�enida Trompowakl n
IMt

- ,

Fone mannal 78'
ReaLd. R. 7 de Setembro - EdIt. _------- ._..

Eres e Sonsa - Tel. 8411. }Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAI. - Al,TA CI·
tURGA - MOI.�STIAS n. s.

NHORA,S. - PARTOS
I'ormado pela I'aeuldade cS. •.a.
... da UDinnidade de SIo PaDia,
OIIde foi a.. iatente por drlo. &II.. cio
8eniOO Cirúrgico do Prof. Alltl.

.

arrtIl .eIi
Clr1l!Wfa do estômago • YIu 1IrnIa,
ru. intutínoa delgado • trOllC!. � •

de, ri.... .pr6itata, besiga, a....
náriOl e trompa.. Vari� lIJ4r-.

ceie, nriza e h_
Coaattltaa: Pu J ia s- horu. I iiII
I'eli,. Schmldt. :11 (alto. da cu.

Paraíso). Telef. 1.'"
baldfacla: Rua Este"e. laa10rj 171;

Telet M. 764

IMrctor da Maternidade e ..'.Ie•••

Hospital de Caridade -

CLUt."1CA DE SENHORAS - CI.
RURGIA PARTaS

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meirele. D. 1.

Fone manna) 1.701
RESIDltNCIA:

Dr. Newton d'Avilá
�rzia geral - Doenças de 8oa"0-

r.. ...;" ProctoJogiá
FJetricidade Médica

'

CoD.nltório; Rua Vitor MeirelN D.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e l taro
I. daa 15 horas em diante
Residência: Rua--Vidal Ramo. IL

• - Telefone 1.422.

Dr. A. Santaela
(�rmado pela PBculdade Nacto- '

llaI de Medicina da Universidade
,do BrasU)

IBd1co PQr' concurso da Ass1stIDo
ela • PE,\copatas do D1str1to

lI'etieraI
Ib:-Intemo de Hospital PsiqW.
tr1co e Man1cOm.1o Judic1l.r1o

da .Oapital lI'edel'al
Ib:-Interno da Santa Oasa de Mi
HI'iCÓ!'d1a do Rio 4e Janeiro
OLmIOA :au:orOA - DOBNQU

NEBv(jSAs
Oonsult&'1o: ',-lId1.ffc1o Am61Ja
..to - Bala a.

&esld8ncia :

AveniE-a Rio Branco, 144
Das 15 .. 18 Iloru
Telefone:

Oonsultório - 1.1(ja,
8es1dlncJa - !.SOS.'

Dr. Guerreiro da Fonseca,
-., Especialista

- _Ufco - Efetivo do Hospital ••
Caridade ,

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 89

Telefone: 1.560
'

Consultas: Pela manhã no Hosnttal
l' tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is 17 horas.

Dr. Milt�n Simone Pe�eir8
,
Clinica Cirurgica

'lIolestiu de Senhorall

CIRURGIA GERAL
.011 Serviços dOIl Vrofessores Bene.
i1ielo Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonlultaa: Das U ia 17 horu
RIUI Fernando Machàdo, 10

Dr. MirioWendhausen
atMa .6ffea de adulto. • eriaqu
OoIInltórlo - .Rua Joio PInto. II

Telef. lL 769
<:auulta du 4 li II lIoru

lIaId"cia: .eli,. �t'L IA.
rJ."eIef. II'

'Dr. Paulo 'Fontes
ClliUeo e operador .

c.uuJt6rio: Rua Vitor MeInIN. 'i.
_ _

TelefolUl: 1.405 '

Cnault&l da 10 ii 12 • i1ii U U
II !In. Retldbeia: RUiI BI�

12. - TeJefCllle: 1.6l1t

Dr� M. S. Cavalcanti
Clillica ezclualnmente cio iIriaatu

'

Rua Saldanha Marillllo, 11
r , TelefCllle M. "1

o 8_hlo

TOR'Nt\ A, ROUPA BRANQUlSSIMA

CAIXA POSTA!., 583 • TEL!;FONE 6640 - TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA•.

Agencia 6er�1 par� 8t8. Catarina I�; :,;;-=. Rua FelIpe Schmldt. 22-Sob. ... L. Alves.
-

,Caixa Postal. 69 - TeJ "Pl0tectora" FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.

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

/

Dr. (LARNO
I

G.
G&!LLETTI

ADVOGADO
Crime e Cli..l ,

,CoDlltltulção li. SOClledad_
NATURALIZAÇÕES
Titulol D,olol'at6rfol

EIIorlt61'io e R.Ild.nola
Rua Tlitadente. U.

FONE _. 146a'
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partba 'Agora, - Snn!
Serviço compjeto e especíalíaado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tam-ento.
-

COLPOSCOPIA - InSTERO - SALPINGOGRAFIA - ME.;,
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-Eletrccoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, -no 1. 10 aadar - Edifício
, -

do Montepio.
Horário: Das 9 ás t2 horas - Dr. Mus$l.

Das 15 ás t8 horas - Dra. Mnssl.
, Residênr,ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
_

INC-NDIOS E TRANSPOR'J.'ES
Cifra. do Balaaço .e '1'"

CAPITAL B RESERVAS •••••••••••••• Cr'
Responsabildade. •••••• • •••••

'

• • • •• • • ,Cr'
Receita .•• � • • •.•••• •.•.• • . • • • • . • • • • • Crf
Ativo •••.•.•• . ......••..•. , ••• _..... Crf
Siniatroa pagos nos Qltimoa 10 anoa �... C��

_ Responsabilidade. .•••.. .... • _ • • • • . • • Crf
Diretores:

,. ••�•• ..i�••••••

�
.::.. - __

-

-."<�OMPANBfÃ --" ÇA--DÂ"w8iüíiI,;
-- __w......

80.100. tIOft,So
1.978.401.755,97

87.053,245,30
142.176.60�.80
9U87.818,lo

7e.7111.401.S0G�
Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO•

I
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260

.

Florianópolis - �. Catarina ,:
J .' ,

Dr. Pamph,fio d'Utra Freire .e Ca"alllo. Dr. "raaclse. de 8i,
blefo MallllOrra. Dr. Joaquim Barreto de Arat!o e Jo.' Abreu.

,___
...

_...... .._.-..._...._�-:�..
_

..__.._�_........ ... .-..._,_...r_.._-..:-J"iI..-_-.-_-..-...-.....-_ •• w •• _

ro.MP�rrU� IDllE��'; aos co�rAA
� �CCIºENTES D'O TRABALHO A

sa e e SOCIA"'� •

,PORTO AlfGRE

. . .. .
,

. ............... -'

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

RUA VOlON ,'ÃRIOS DA PÂTRIA N.ó 68 1.0 ANDAR
. ... �

CASAS • T1CRBDeMI

_.--

Transporte. regulares d. carga f cc J h to de

, ,SÃO FRANCISCO DO SUL para 10VI YOBl
Infoz'éna.gõeI comol A'J'.ent.. ...... '",

Florianópolil ' ..;.. Carlos HoepckeS/� - or':_ Teletone 1�2-l2 ( EtH. teleg.
São Pr.nei.co do Sul -'Carlos Hoepcke S/A -C�( - Telelolle 6 ,IYIOí)��MACK

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS MAlÉS DO

Ft'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,H E P a c H o L a N

Conceder dispensa: sa", de Joinvile), ele 55 dias. com venci.
Hermengarda Pietrowski da função de

I
menta integral, a' contar de 11 ele a;brfl

'Professor Complementarísta, referência de 1950.
'IV (Escola mista ele Ribeirão Fidélis, dls- A Estanislaü Schrnídt, Professor, refe-
-:trito e.municipio de Blumenau). rêncía --:III (Escola mista de Vargem Gran-

A Zoraicie Costa de Oliveira, da função de, distrito de Apiuna, municlplo de
-de Professor diarista (Grupo Escolar Indalal): de 30 dias, com vencimento ln.
....'CândidD Ramos", da vila de Caxambú, tegral, a contar de 12 de abril de 1950.
-munícípío de Chapecó ) , A Maria Aparecida de Oliveira Duarte,

Tornar sem efeito: Professora Normalista, classe F (Escolas
A portaria "n. 1.3'89, de 24 de' março Reunidas "Professora Robertlna Faisca",

.·de 1950, que admitiu Ana Raupp da de Papuam, distrito de Jbícaré, munící
"Costa na função de Professor Auxillar pio de Joaçaba), de 30 dias, com venci.
.<diarista (Escola mista de Bom Retiro, menta integral, a contar de 19 de abril
.,distrito de Paulo Lopes, município da de 1950.
:I'alhoça). A Helcídta Silveira Wénclt, Professora,

A portaria n. 1.775, de 3 de abril de referência III (Escola' de Cabeça Sêca,
:l950, que removeu Wanda Teresa Orse-

I distrito e municiplo de ltaiópolis), de 30
Una Peruchi, Regente de Ensino Prtrnâ- dias; com vencimento integral, a contar
:':rio, padrão' E, das Escolas Reunidas de 15 de maio de 1950.
·'Professora Maria das Dôres Rosa oon

-ceíção de Sousa", de Passo Manso, distri·
.-too de Tai6, para as Escolas Reunidas
.. , Almirante Viriato Machado de Olívelra",
<de Rio Florlta Médio,' distrito de Sider6-

,polis, município de Urussanga, visto ter

.sído removida pela portaria 11. 2.51'0, de

,-4 de maio de 1950, para lIS Escolas Reu

.nidas "Professora Ondlna Silva", de 'Vi·

:..la Operária, cidade de Cr\ciuma.
A portaria n,' 906, de 15 de março de

.1950, que admitiu Mauríta Maria Rosa na

.função de Profersor diarista no Grupo

...Escolar "Almirante Tamandaré", de Gua-

.rramtrtm.
Remover, a pedido:

Maria da Glória Duarte, Professora dla- ,
iista � Profes�a de Educação Física, do

.

-Grupo Escolar "Henrique Lage", da vila

'"de Henrique Lage, muntcípío da Laguna,
_para as Escolas Reunidas "Comendador

•

�ocha", ela Praia de Fora, cidade da La

_·guna.
Ruth Faria Cabral, Professora Auxüíar,

:referêncla II, da Escola mista ele Zirt!·

�ros, mtrnícípto' elê l'orfõ Belo, para <a

. .mista de Egito, distrito de Aurõnío Car

.Jos, murrícípío de Bíguaçu.
Conceder licença:

" De acôrdo com o art. 162, alínea a, da

lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

A Helena Prada, Professora Normatís

'-\ta, classe F (Orrupo Escolar "Abdon Ba

ctista", ele .Iaraguâ do Sul), de 20 dias,
.4!om vencimento Integral, a contar de 18

.,de abril de 1950.
A Ladlomar Braga, Professora' Comple

.mentarlsta, referência IV (Grupo Escolar

·'Almirante Boí teux", de Araquarí) , de

.:30 dias, com vencimento integral, a con-

-:tar de 20 de abril de 1950.
,

A Aldemlra Maria Francisco, Professo

.-ra Auxiliar, referência II (Escola mista

4le' Torneio, distrito e munícípío de Ja·

.guaruna), de 15 dias, com vencimento

::integral, a contar ele 22 de abril de 1950.
A Irmã Ida MenegheJli, Professora, pro

"Vis6ria, efetiva, com exercício nas Esco-

1as Reunidas "Marina Vieira Leal", .de
.Barracão, municípi-o de Gaspar, de 60

,

- ',,dias, com vencimento integral, a contar

-de '20 de março de 1950.

A Martha Sfeir Ratacheski, Professora

Normallst-a, classe F (Grupo Escolar "Du

-que de Caxias", de Mafra), de 17 dias.
-com vencimento integral, a contar de 14

",de abril de 1950.

A Laura Sampaio Canto, Professora

Complementarista, padrão 'C, do Quadro J

-único do Estado (Grupo Escolar "Mare-
· chal Luz", de Jaguaruna), ele 30 dias,
.com vencimento integral, a o contar de

:10 de abril de 1950.

A Plínio Nunes, Regen�e de Ensino

.. Primário, padrão E, do' Quadro único do

Estado (Escola mista de Morros Altos,
-dístrtto e município de São Joaquim),
.de 30 dias, com vencimento integral, a

.-contar de 10 de abril de 1950.

A Maria de Bem Santos, Professora

�omplementarista, referência IV, (Escola
'mista de Barreiros, distrito de Pescaria

'.Brava, município de· Laguna), d .. -90 d1as,
'sendo 60 com vencil'nento integral e 30

· -conl o desconto de um têrço do venci·

:menta, a contar de"15' de abril de 1950.

A Isaura Pereira, Professo.ra Auxiliar,
'referência II (Escola mista' de Três Ria·

,chos, distrito e municipio de Biguaçu),
ccle 15 dias, com vencimento integral, a

'contar de 17 de abril de 1950.

A Nair Sant'Helena Cardoso, Profes·

sara, referência III (E�cola mista de

Engenho Velho, distrito de Jacinto

Machado, municipio de Turvo), de 45

dias, com vencimento integral, a' contar

· ile 10 de abril de 1950.

A Edith Per.eira, Professora Normalis·

ta, claSse H (Grupo Escolar "Ruy Barba·'

','

A Maria de Lourdes Píres de Macedo,
Professora Auxiliar, referência II (Esco
la mista de Piçarras, distrito de, renha,
município de Itajaíj , de 30 dias, com

vencimento integral, a, contar de 24 de
abr11 .de 1950.

De acôrdo com o art. 168, alínea -a,
da lei n. 249, de 12 de janeiro de

1949:
A Gerda Becke Machado, Proressora'

Normalista, classe F (Grupo Escolar

"Professor Lapagêsse", de Criciuma), de

90 dias, com vencimento integral, a, con-.

tar ile 12 de' abril de 1950.
A Maria Catarina Poletto Techio, Pro

fess�ra Complementarista. refer-êncía IV

(Escolas Reunidas "Professora Elisa Au

gusta Corrêa", de Ipumírím, município de

Conc6rdia), de 90 dias com vencimento

integral, a contar de 12 de abril de 1950.

ILIRA TEMIS CLUBE
«Boife da Colina)

DIA 3 QUINTA.FEIRA - DIA 3

Magistral e inédito desfile dle modas para a Estação,
no qual participarão senhoritas do nosso- "Grand Mond,",
mais uma apresentação de Layla Freyesleben.

Atraente SHOW com a participação das' distintas se'

nhoritas ALICE DE ABREU MORAIS E LAYLA FREYES�

LEBEN, constando de numerosos de cantos com acompa,

nhamento de violão.

SANGUENOL

'.

CANTOS

INíCIO 21,UO HORAS

Reservas de mesas "Relojoaria M.ORITZ", Cr$ 50,00

NOTA: _ Exclusivamente para associados. Ingresso talão

de Julho.

MúSICA DANÇAS

contem excelentes elementos to
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e Arseniato de Sodio, etc.

Agradecimento
Ao sr. dr. Mário Wendhau

sen, diretor do Hospital Ne
rêu Ramos e às "boníssímas
Irmãs que, com carinho tra
tam' dos enfermos, o ahaixo
assinado agradece penhorado
o tratamento q!le

dispensa-Iram aos seus filhos quando
ali internados." /

Osvaldo de Mello

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

lar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo' realizados.

Entretanto, Iog» que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos Ii

quem em dia •

J. MOREIRA &- CIA.
CONCESSIONARIOS

TINTAS PARA IlWPRESSÁO ,COTTOMAR

Caixa· Econômica Federal
_'

VESTlR·SE COM CONFORTe
A

QUER E ELEGAtKlA 1

Êdifál
CARTEIRA, HIP'OTECARIA

De ordem do Sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quem

interessar possa que, dentro do prazo de oito (.8) dias, desta data, se

rão executadas todos os contratos hipotecários aos mutuários em atra

zo com esta Carteira. correspondentes às contas correntes nO; 6 _ 12 -

30 - 34 - 36 _:_ 37 - 38 _ 4.2 _ 60 - 65 _ 72 _ 93 _ 115 -

124 '_ 156 _ 176 e 242.

E, para que não se alegue' ignorância, foi Iavcado este Edital qu�
será publicado pela irnprensa local.

Carteíra Hipotecária da Caixa Econômica Federal de Santa. Cata·

rina, Florianópolis 27 de julho d� 1950.
,

ADOLFO ELPO DA SILVEIRA
Chefe da C.H.

GRÃos DESÁúDE
Dr FRANCK

�<"'�""""""�;';'
� NOVA APR€SEN,Ú,ÇAO EM CAIXAS ESTAMPADAS

Lic.O.N.s."'!�� LABS. PRIMÁ ex.e 134-4- -R10

Nolles de Neve
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas. noites

de 5 6 e 7 de azôsto seus festivais de .henefícío, contando com o apoio
, 10',/

dos coraçõe� generosos de nossa gente.
Haverá barraquinhas, fogos, jOg,os, 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
liem 'esta campanha, enviando prendas para a rua Cei. Vidal Ramos n,

19; ou Av. Hercillo Luz n. 53.

'PROCURE

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

f.
�------------------------������--

MINISTERIO DA MARINHA
Capitania dos Portos do �stado de Santa Catarina

Exercicio de 1950 .

EDITAL
'

.De acôrdo com o ofício na 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

ENSINO NAVAL, faco saber a quem interessar possa, que se acharão

aLedas as fnscricões para ,o concurso de admissão à matricula na Esco�
la Naval. do dia 1�J a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessadbs ;poderão. comparecer na Secretaria desta Capitani'a,

para melhores es-clarecimentos.

Capitania dos Portos do Esta:do de Santa Catarina, FlrianópoI is,
�,

5 de julho de 1950.

Nelson do Livramento Coutinho, EscriturariQ da classe G .Secretário.

fRua M,"�chGl D�odoro, 341,1.0 andol

CURITIBA rUECRA,wA: PffOSEBSAS

«AGENTE GERAL»
,

Importante Editora Gaúcha procura AGENTE GEttA:L
para êste estado, afiro de colocar assinaturas de uma co-

leção popular (t!_pp «Club do Livro»). ,

OTIMA COMISSAO. Exigem-se referências. - Preferência a

quem tenha pratica do ramo.
-

.

INTERESSADOS queiram dirigir-"se a TIPOGRAFIA DO
CENTRO S. A. - Rua Dr. Flores, 108 - Perto Alegre
Rio Grande do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Campeões juvenis
os cariocas'
Curitiba, 1° (E.'): - Derrotando

facilmente a - equipe mineira, os ca
rrocas sagraram-se campeões brasi. Foi realizado domingo, no Lira
Ieíros de basquetebol juvenis. 32 x 22 Tenis Clube, um torneio de tenis
foi a contagem. entre menínos até 15 anos de idade

Iri�nfo dõs cestobolistas de S. Paulo Taça (:idade de �:�i��;]g,i:;!:§:::;:::::Cur ítiba, 1 .(E.) � Com a par tida

I na.to.
Brastleiro de BaSquetebol. �e- -. 'Boabaid, Jorge Faria, Rubem Faria.entre cariocas e paulístas foi encero mrmuo, sendo as moç::s bandellan, Sao Paulo Edson Veiga e Luiz Toulois. O ven-

'fado sábado nesta cidade o Campeo- tes proclamadas campeas ao vencer. -. cedor foi Edson Veiga que jogou'

a peleja pelo escore de 56 x 25. Sao Paulo, 1° (E.) - Na partíds ,

v

• .' ••
inicial em disputa da taça "cidade com muíta regulai Idade,

.

conquis.

de São Paulo ante-ontem o Palmei tando uma raquete oferecida pela
ras derrotou � Portuguesa de' Des Senhora Hubert Beck que foi a aní.

portos pelo escore de 3 a 2. Amanhã ma.dora do. torne�o. Rubem' Faria f

jogarão São Paulo e Portuguesa de LUIZ 'I'ouloís obtiveram as coloca

Desportos. ' ções seguítes,
Após o torneio, o diretor ele tenis.

Ivan estreou bem no 'Santos F'. C.
Noticias que nos chegam de São

Paulo dizem que o valoroso médio
€squerdo catarInense Ivan, perten ..

cente ao 'Paula Ramos desta Capital,
após uma série de

-

experiências na
€quipe do Santos, da cidade do. mes
mo nome, (oi 'lançado na tarde de
domingo, contra o Jabaquara, em de

-

expressão no cenário tutebolísttco
match amistoso, agradando cem pOI nacional, como é o Santos F.C., parti
cento. A vitória sorriu aos santistas, cipante do certame paulista de pro-

fissionais. Hoje á noite, jogarão Sànpelo escore de 2 a O. No conjunto
vencedor atuou também o "center" tos e CoriÍ'illans, devendo Ivan realí
Nicácio -

'barriga-verde que há dois zar a segunda partida no gremio
anos d�fende com sucesso o - clube i Santista.

vice-campeão paulista de 1948. Dian
te de boa "performance" de Ivan no

prél io de domingo, esperamos seja
satisfeito o anseio do craque de se

leção catarinense, qual seja, vir a

ser contratado por um clube de grano

�'O Co�itiba isolado' na 'liderança
Curitiba, 1 (E.) Com dois bons

encontros,
.

prosseguiu na tarde de

ante-ontem, o Campeonato Par-ana
-euse de Futebol. Na cidade de Jaca-

derrotou o Atlético pela expressiva
contagem de 3 a O. Nesta Capital o

Ferroviário que se encontrava na li
deranca ao lado do Coritiba, caiu pa
ra o 2° posto, ao empatar com oPa·
lestra Itália por 1 tento.

"rézínho, a Esportiva

Louis voltará'
c;infurão

Nova York, 31 (V.A.) - Informa
'se oficialmente que Joe Louis vai
voltar ao ríng, -pal'a tentar recon

quistar o titulo de campeão mundial
de pesos pesados, que abandonou sem

combater, depois da sua vitoria por
x.e, sobre Joe Walcott. Em eomunl
eado entregue á imprensa Joe Louis'
declara notadamente: '''Notifiquei

_----

\ "AJÜu Norris presidente do Internatio.·
nal Bo'kíng Clube" que reiniciei os

treinos. '-S-igollOje para West Baden,
Indiana, de automovel. Espero que
uma luta com Bzzard Charles pode
rá ser organizada, 'seja em Chicago,
-seja em Nova York, no fim do' mês

à disputa do
de 'ouro
de setembro. Decidi voltar ao r íng
por motivo dos pesados impostos so

bre minha -fortuna os quais eu não

esperava. Louis diz em seguida:
"Demonstrei, em dezembro ultimo,
que ainda estou em condições, quan

do puz K.Y. Pat Valentino, numa lu
ta de exibição. Tenho boas razões

para pensar que serei o _ primejro
campeão mundial de pesos pesados

a reconquistar o titulo mundial. Sa
be-se com efeito, que em 1910 James

Jeff'ries, que se havia rettrado do

ring, tentou reconquistá-lo, mas, foi

posto "nocaute" por Jack JOhnsol1,.

Vílorezi
Grande

e- :Farina feridos
Prêmio de

n�
Genebra

Lamentável desastre verificQu·se
no Grande Premio Automobilistico
realizado domingo em Genebra. O fa
moso volante ita:lian� Viloresi, quan·
do faZia uma curva em velocidade
moderada, capotou espetacularmen.
,te, ao deslizar a sua Maseratti numa
grande mancha de oleo, partindo-se
a maqUina de maneIra impressiq
llante. Uma das partes projetou-se
.contra a assistencia matando tl'êe
pessoas e ferindo outras 23. A outrf!
parte atingiu' b plIoto na propria pis
ta, provocando. varas fraturas e se

rios fer{mentos em Viloresi, cujo es·

tado é gravissimo: Farina, ao se des

,viar de Viloresi, projetou o Sel\ cal'·
--------_ .. _-_ .._-_.-_.-._.. ---._-----

ro contra uma barreira, sofrendo aI
p'uns ferimentos sem gravidade, fe.

lizmente.' .

RESULTADO GERAL DA PROVA
O G.P. Automobilistico de Genebra

foi evantado brilhantemente pela
extraord1nai'io volante argentino
[<'angio, dirigindo uma Alfa. Ro.meu, .

O tempo gasto pelo vencedor foi de
2 horas, 7 minutos e 55 segundos.
Em segundo lugár classificou·se

Glassenried, da Suiça, com Alfa Ro

meu, no tempo de 2 horas, 8 minu.

tos, 18 segundOS e 7 decimos.
Em terceiro, Tarufi, da Italia -

Alfa Romeu - 2 horaEj" 8 minutos l'

20 segundos.
.

_._ .•....._._.. _ - .....•.

I
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.,b'I ip"
MAIOR ESTOQUE

Btlântida Rádio Cal. Lda.
Rua I TrôjflDo, 31

E DEVER DE TODO
TO BRASILEIRO DE

agravar a situação dos que cc .HeI_
ciam com aquêle produto. Moinho Riograndense - Moinha
A providência mereceu,. segl_lJj_(bl Joinvile, nêssj, Estado" de acôrdo

P f
·

d oficio do sr. Paulo augusto d<! u. com pedido da aludida firma".razeres O I Ope ra O ma, Chefe do Gabinete da Carteira Assim, face 'à comunicação cuios
Acha-se internado no Hospital de de Exportação e Importação' da. têrmos principais acima transcre

Carid�de, onde_ foi s.ubllle.ti�o a deli- quêle estabelecimento bancário, vemos, as firmas interessadas po..cad� lldüelb'vençao _ cIFrul'gl�a, eSptandO . pronunciamento favorável, uma derão dirigir-se àquela Carteira.passan o em, o SI'. l'anCISCO raze,
cc : • \

res, diretor técnico do Bocaiuva. vez que Informa que resOlVt'!!lOS para os fll1s expressos.

Treino o 80caiuVà
Preparando-se para futuros com.

promíssos, a equipe do Bocaiuva le
vará a efeito, hoje a tarde, no está,
d io da F.C.D., um rigoroso ensaio
coletivo. Por nosso' intermédio a di

reção técnica do grêmo da "faixa
amarela" pede o comparecimento de
todos os seus atletas no local acima
ás 15 horas.

o Ieraeclnenín de farinha de tr1ga
para o mercado catartnense

A Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil
responde' à Federaçãocdo Comercio de Santa Catarina
Há dias, a -Federação do C0111éf'� licenciar a importação de 100 mil

-

cio de Santa Catarina, atendendo toneladas de trigo em grão norte
à falta de farinra de trigo no .rner- americano, cuja importação pode
cado O que estaria prejudicando ser solicitada diretamente pda'i, ,

grandemente, em razão de posse
mismo já tomando vulto no seio
da população resolveu dirigir.xe
às aúton-Jade� do País, sôbre o as

sunto, fazendo sentir à Carteira d!�

Exportação e Importação do Ban,
co do Brasil que a carência daquê

firmas interessadas à gerência des;
sa Carteira nesta Capital (Rio de'
Janeiro)" e ainda "que resolve...
mos, outrossim, liberar mais 1:;1�

mil toneladas=de trigo em grão ar.,

gentino, já- tendo sido liberada, em

14 do corrente (julho), a quota (�e
2.551 toneladas em favor da S-l_,L

, OS'
Poro,iJ;�C.! �.

.. liMA0
"'ABACAXI

.. I.ARANJA
.. MORANGO

• FRAMBOESA
(flriõo com fi t'nvelopes

� de5 frufas dderenfest'!1J, Idoa
ReEMBOLSO POSTAL
PAT;A TODO PAIZ
Produtos 5tJC""'fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURIT/B� - ,PAR-ANA' ,

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidrt;ttos de Carbono etc.
.............................

le cereal muito concorreria

T E N I S

LIRA TENIS CLUBE
I

Snr. A Accioli de Vasconcellos brIn
dou os concorrêntes, oferecendo-lheE'
uma taça de guaraná.
Os tres prtmeís-os colocados

ceram medalhas .oterecídas
Cornte Paulo Fonseca, Snr.
Farta\ e Senhor Cid Toulois.

verr�

pelá.
Jorge.

ALEIXO KREUSE
Esteve clomillgo· entre nós o Se.

nhor Aleixo Kreuse, dirétor de tenís
do

_

Gracíosa Country Club, de Curí

tiba, .que veio tratar com o Lir31
Ténis Clube o 3° encontro entre ali!!

equipes do seu clube e do clube F'lo;
rianopolitano, o que deve ser feit(Jl
em agosto.

n Gnríntians Gontratou JacKSOn
Conforme já é jlo conhecimento (1'";.

todos os 'esportitas, paulistanos' e
principalmente da numerosa tamilia

corintiana o alvi-negro elo Parque
São Jorge' contratou o valoroso meia

esquerda, Jackson, que figurou com

destaque na seleção paranaen.se du-

'ranle o -cert.ame brasileiro.
Depois de tudo acertado entre asl

duas partes, o meia do Atletico per
maneceu POI' mais alguns dias na ,

terra dos Pinheirais, afim de ultimar
seus preparativos para a sua vinda
em definitivo para nossa Capital.

Contrário aos interesse� da América
latina o imperialislllô russo

CIDADE DO MÉXICO, 31 (USIS)
-Como os desigi1ios do imperialismo_

· nIsso têm sido claramente demons.
·

trados há pouco risco de infiltra

I ção c�munista nas Am�ricas� e qUE

I D mesmo se torne um "perigo verda

cleiro", na opinião do Assistente de
Secretario de Estado para Assuntov

Inter-America.nos, sr. Edward G.

.

Miller Júnior.

Em uma conferência de imprensa.
nesta capital,' Miller frizou que os:

(Jropositos do imrialismo' russo são
tão contráros aos interesses 'da' A:
merica Latina que êles -não oferecem
"nenhuma atração". Acrescentou Mil
ler que "càda nação precisa encon-

traI' sua propria solução para o pro;-
blema comunista." "Creio", dIssE'-

éle, "que uma solução é o melhora-
mento do padrão da" vida." (

União dos Escoteiros do Brasil
Rp,gião da Santa Catarina'

.

São convidados todos os membros de COll/Selho Regional, lJl1iembrosr
da di,retoria e sodos para a sessão que se realizara. às 20,00 d,e hoie�
no Salão Paroquial da Cat.edral.

,'\.\���f� 41-;,w,;1t1�.�...
I Utv_ �

i '��. �.
i \ � SEDANTOL .�

. .1; .ae;l _� resolve-seu probl� �1
,·�f

mensal. �, . �. Combate regras dolorosas,

.�,

�
cólicas e complicações.,, -

..

,�.. Calmante e regulador
. �&.

'" da saúde feminina ,f

lCiE'n'"1\TTOY·D �1 da. de farinha de trigo da Argentina, duranle os meses restantes ,le
Caixa 1950, segundo um acôrdo comercial recentemente concluido entre -�os.

I dois países. , "

.

R.EEMBOLSO POSTAL �

Postal, 235 - RIO

O Brásil importará ,100 mil tone-·',
ladas d� .trigo dos EE.UU.

WASHINGTON, 1° (USIS) - O Escritório de Comércio Interna

cional, do Departamento de' Comércio informou que o Govêrno Bra_
sileiro autorizou a importação de 100' mil toneladas. métricas de Íl'i['O'
dos Estados Unidos.

A _importação foi autorizada, informam as autoridades, a fim de
fazer frente a escassês temporaria causad'a pelo atrazo €Ias exportações

·

de trigo arge·ntino, em virtude .das greves portuarias na Argentilla .

Se�gundo informam fontes comerciai.s, as licenças de importação
serão conce·didas unicamente para a importação de farinha de trigo.

O Brasil deverá reéeber 800.000 toneladas de trigo a' 15.000 toueb-

DESPORTISTA
BASKEl1 BALL,

CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARÇO
EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO,. OS ESFORÇOS DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA

lUMA CANCHA À ALTURJ\ DE" No.SSA TERRA!

DE 1951, DO CAMPEONA
PARA A CÓNSTRUÇÃO DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Transporles Aereos 'Calarinenses S.I.
. I

�:� Agora" sob é! orisotaeão técnica da Cruzeiro do Sol ..�.
� �
,�j, %

;:� As
'ESCALAS : ,:�:

�I:.,I' SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: ,.!.� ,r Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba �

, �:� , Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. �...
;""t"1 �:. Visão maior e mais perfeita
«. A'

'� que 8 de um bom binóculo
..�� S ,TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:, �:.. alcanga quem tem sólida
:%1 . Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba �t" inetrução.
(:� Paranaguá=-Santos e 'Rio de Janeiro. �:.. Bon. livros, sobre todo. OI

�:"I c I . �t" aseun tos:

;i�
,

'Tarifas reduzidas :�:, RU8D�!::r�R�A�:1�r�!óPo!TS

.� Modernos; e possantes aviões Doug�as !
�,� ,+�.. ,-,A escala em Joinville, Itajaf e Joaçaba está dependendo da �

�� conclusão das obras do aeroporto local. I�:"
;:+,' TRAyoflE'GO-"MUTUO' COM: '�X�=� ri """"�� .

� C S J R
-�� fERID�S, IUl1MATISMO E

xi �
ruzeiro do �u -, 10 :% PLACAS SIFILITICAS

c

-�� . J.-S.avag-Porto A,leg' ,re �i: Elixir de �N('gueira
'Xl Madlaacao auziUlSl' rEto, trqtamellt

- �t'" Pluna=Montevídéo ��.�I��J� .

� �
i PAS!';AGENS E CARGA i 08.1.,L08ITO PlLBO
:�� , Florianópolis:,Fiuza Ltma & Irmãos �I. Doenças do aparêlho ';e�piratório
J.. .

Rua Consélheiro Mafra, 35-TelefoQe 1.565 �:.. TUBERCULOSE
�I�' �t 'Cirurgia do Torax
«� ,> Agência CRUZEIRO DO SUL ��. Formado pela Faculdade Nacio-
..�. Rua João Pinto 12 _ Telefone' 1.500 '�'t nal de Medi,cina. Tisiologista e

.� . I1AjAÍ:,' ,'..
-

,

1.:,
..

, Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
...�. i�:" Ramos. Curso de especuüizaçãa

, ;;.. Lpiz Noceti-Rua Pedro Ferreira (Bd. Baue" S. 4.) (:.. pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-

'11 O t 'rI d b I- d CdS I I�t� assistente de Cirurgia do �rof.
�t""

,

li ras ctaa es com os su -aeentes a rúzetro o li
�:.. Ugo Pinheiro.Guimarães. a_:t.io).

"'- �t� ..... Cons.: Felipe Sehmídt, aa

li� �:. Consultas, <!iariamente, _

(� , , �!+ .

das 15 às 18 hora�. �(

••� ,

'. '..�. Res .. Rua Durval Melquíades,
�;. ,

'

'" II 28 --- Ohácaza.do Espanha
�j. y
-� ��

•••••••••.•.............•.....

EscDia de Aprendize-s· Marinheiros
Inscrição de civis candidatos à matricula

Acham-se ,abertas, na Escola de .Aprendiaes Marínheiros dêste

Estado, de 10 de julho a 10 de agôsto de' 1950, as inscrições dos civis
candidatos a.matricula nas Escolas de

_

Aprendizes �arinheiros, naseí,
dos entre 1° de março de ·193'2 a 29 de agôsto de 1934 .

D exame para 'os candidatos inscritos será no dia 15 de agôsto
próximo ,as 7,30 horas, na ,Escola de Aprendizes MarinheÍros de San_
ta' Catarina, em Barreiros.

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

� obtidas na alud-ida Escol'a, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos
-"

,l)crtos,' nas suas Delegacias e Ag�ncias, e nas Prefeituras Municipais

AVISO,
Aviso aos meus amigos e clientes que reabri' meu Ga

bíneté- Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala I:
O consnltõrío esta'aparelhado para' atender todos os

casos da clínica dentária.
Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese: Den

tária, para confecção de dentaduras modérnas e pontes
agrílícas. _'.

'

..-c, ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

..�c todQ Q Estado.

IMOVEIS
V. S. construiu um J)rédi.o? Não o legalizou no Registro de imóveisl

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?
Si existe alguma, irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliário A·L:-Alves, tua Deodoro 35, que está habilitado a regularizaJoll
criteriosamente.

' .

',DATI L OG-'RA'FI�A
T 'o N I C A R DIU M

Correspon�e!1d J

Comerciei

METPDOI
Moderno 8 Eficiente'

Confere
Dlploml Tonico do coração

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

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

DIREçJ.OI
Amélia M, Pigozz!

Rua General Bltteftcourl, 48
-

(Esquina AtberAue Noturno)

Bom binóculo,
6runde visão

••le.. felleldad. ,... ...1...
te ..... filiai••• J \

... alo " 4;.. .... • ......
,r...te 'ara -PIIIPOLKO.
, ••a cader••e. II. CUDm
MUTUO P.U:u.L.

•

...teune som ...
' acabamento, ••

�olidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos pára
pronta entrega ... êste,maraVl
lhoso piano pane ser seu hO,;e
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

...

,SCb\VartzmaOD
.

REPRESENTANTE
pata . Santa Caiarina

<KN,OT ,S/A_
éx. 134 _:_ Te I. KNOT

Prac;a 15 de Novembro n.2�'
2°. andar

Flotian6polis

, \

I -,

,

I
..
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para os esploes
WASHINGTON, I (V. A.) - o PROJETO DISPONDO SOBRE A PENA DE MQRTE PARA OS ESPIÕES, NOS DOIS PROXIMQS ANOS, FOI APROVADO PELO CO

MITÉ,JURlDICO DO SENADO. A PENA MAXIMA AGORA EXISTENTE NOS ESTADOS UNIDOS·PARA ' OS ESPiõES É DE 30 ANOS DE PRISÃO. O PROJETO
SERÁ AGORA ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA A VOTAÇÃO.

dePe.na morte dos Estados Unido

Um fato em fóco Aspectos da la aterrissagem, em Joaçaba
do primeiro avião Douglas V-47, da '«Cru-,
zeiro do Sul». no 4eroporto Municipal,

em 'co�strução'

VIII

.A Oriziculfural,

As" populações do oriente fundam

I
sua população do oriente fundam

FlORIAMOPOLlS -' 2 de Agosto de 1950 a China, a Inclia e as Ilhas da Ma-

Ilásia,
com os altísaímos índices de-

mográficos teem nesta gramínea a

NA R ta ao Iauca-
segurança da subsistência e da so-

ereu, amos, presen e ao anca- brevívêncía. Se é, para O· extremo
,

.
, oriente o prato fundamental, não

f d d f d t I falta o arroz nas mesas dó ocidente,

men O a pe ra uo amen a - Integra o cardápio dos ricos e dos

. . . .' pobres, dos remediados e dos párias
Com esta aparelhagem e outras POSSUl o Hospital rede proprra Todo o mundo o produz e consome.

mais encomendadas ou promete- de água quente e fria, distribUindo./
'

das, completa.se o equipamento se o liquido a todos os quartos LX x. x

inicial do nosocômio que poderá, enfermarias, dependências, etc. Ó'
desde logo servir a todo o muni Serviço de lavanderia e a cozinha I :É tambem, um prato brasileiro

cípio e adjacências. Oitenta leitos são instalações mod
. nas grandes capitais ou. nas humil

distribuídos tO'
ernas.., Ides chopanas do sertanejo o arroz

em apar amentos, cuidad., dos .enfermog fOI e;,�-. comparece indefectivelmente às. reteí.
quartos e enfermarias, é a capar-i- tregue às irmãs de São Vicente do

I

ções,
dade da obra que nesta se abri" Paula, que nele já se encontram I Dai, a necessidade de plantá-lo f>

à população que a viu surgir e t) ansiosas por atender os necessitá: i
de colt:ê-Io, tanto para o consumo

vê, agora, concluída. Uma amhu. dos.
,interno como para a exportação.

Iãncía atenderá chamados e reco- Ultimame_ute tem est,e mandado

. . I
xxx para exeerior alta percentagem da

Iherá os doentes, da CIdade ou do Pela manhã e 'pela tarde nos ar- sua produção rizícola, minorando 3

interior facilitando-se assim, o redores do Hospital,' realizaram.se

I
crise mundial de alimentação, fruo

deslocamento de médicos e o trans concorrída, barraquinhas. .
to direto da conflagração-que ensan

porte daqueles que devam ser in- A comitiva almoçou no alto da guentou o orbe. A exportação teve,

ternados. colina.
por sn� vez, como consequências, o,

, eucarecímento e aescassf'a do pro- \)
duto nos mercados nacionais do

a I c�nsUl'n? 'Se a medida nos dava di.
VIsas tirava ao povo uma quota do

seu' altmento quotidiano. Vai daí,

Mais um municipio. - Homenazens à memOrIa do
o "írnporvse necessário o aumento

� , das áreas semeadas com o cereal
eminente brasileiro, Senador Salgado Pilho. - Notas.

, para que não falte em nossos lares,
Na sessão de ante.ontem ds cadas do P.S.l/" U.D.N., P.T.B., por escasso ou por proibitivo a sua

Assembléia, foi apresentada. a e P.R,P., nos seguintes terruos : i aquisição.
.seguínte indicação: Sr. Presidente,
A criação do Muniâpio de Braço Requeremos, na forma regímen,
do Norte, tal, após ouvido o plenário, se dig 'D'

1') Constderand e'
. -

V E I
A •

�

I
issemos que em Lajes .

se con.

I
o qu c e aspiraçao ue ossa sxce eUCIa em suspen. seguira, uma análise da realidael€

antiga do povo do Distrito de Bra, d::r os trabalhos da presente ses', agro-pecuária do Estado.

�o do Norte, em Tubarão, constí, sao, como homenagem póstuma I E, os fato� o confirmam. De tudo

fLuir.s'e e'111 Município; dos legisladores oatarlnensss à' se cogitou; tudo foi sentido e exa-

2) Considerando que', neste par. memoria do eminente Senadói I minado; nada escapou ao olho do

tícular, compete ao Poder Legisla; Joaquim Pedro Sal' d F'Ill d' t�cnico, <:u à experiência do êõnven.

..

ga O 1 10, o

I cional nao graduado.
rtivo satisfazer aos anseios daque, PartI.do Trab,alhista Brasileiro,

I
Tambem o arroz, mereceu especial

la coletividade falecido com Ilustres companhei.] cuidado.

3) Considerando que, para cria. ros, no lamentável desastre avia, j �provou-se imprecíndível a insta-

cão do Município, há exigências tório, no Rio Grande do Sul, dan.llaçao
de um Campo Experimental,

legais "quanto à população e renda; do-se, da homenagem COI he i
de Arro�,. no Vale elo Iguaçú, de

•
"., _ � 1; c

�
J onele san-ia a corrente Iormadorrr-

4) Considerando que, para es, mento as direções nacional e e
_

,

... « "

's'1
de vastas lavouras rizícolas, uma

.
clarecer a conveniência da. criação tadual do P.T.B., aos srs, Presi, vez" que este Estado .possuí possi-
j de Municipío ou alteração dos já dente do Senado Federal, bem co. I

bilidades géo-econôjnícas muito

existentes, requisitar, a Assembléia mo .às distintas famílias dos ilus, rma�ores que. o Rio Gran�� do Sul,

das autoridades e das' repartições tres :brasileiros desaparecidos tãc
par a o cultIvo. _dO aI:roz , em, �ace

públicas estaduais e municipais trágicamente.' �::ai:�as condições hídro-orográttcas

:as iI)iorrnações que ju'lgar neces. SaIa das Sessões, em 31 de julho Ora, atualmente é o 'Rio Grande

sárias de 1950. do Sul,. a· grande l'avoura nacional

I
Indicamos (�·s'Sinado) Nunes VareUa, Joãà i

do a.l'l'oz, ao lado de S. Paulo, Goiá:;

'. 'a) Que a Assembléia LegislalL Jo·sé da :Souza Cal:Jral, Bráz Alves,
e Mmas.. '

,va se dirija ao Governador doO Es_, e' Cardoso da V'ei
Santa Catarma planta o cereal.

- ga. consome-o em parte e exporta a�

rlJarlo, para que êste provid,encie Usaram da [la.Iavra os r.epresen. sobras' para o Rio ou outro merca,

jIl.O sentido de se saber qual q po. tantes de todas bancadas" exter, do.

iPulação do Distrito' de BrRço do nando os s,eus sentimentos e ao Se muita atividade rural não es,

[Norte e para que se 'Clabore um mesmo tempo pre.sta'lldo homena_
tá compen�ando, se muita indústt:ia

mapa da zona _ a s'er constituída gens póstumas' às ii' ,'d ,tan�bem nao a�r:senta bons resul

'.

v cImas o tra. tados, por que nao nos dedicarmof
em M,unicipio; ,glCo aCld.ente. _

. I à cultura do arroz com as facilida.

b) Que o Poder Legislativo Os orad'ores der.am profunda iles incontestes de que a natureza

também' entre ,em oontacto com O ,de,mimstração de pezar 'e apresen,1 nOS-dotou?
'

Ex·ecutivo afim d� que êste soolcite' tfTam condolências às f,amíHas
da Prefeitura de Tubarão infor enlutadas.

mação quanto là renda do I)Ístrit�
do Braço do Norte.
Sala das Sessões, 'em 31 de julho

de 191f0.
Pela b3incada do P,arLido Social

Democrático, (ass) Nunes 'Varella.

Na

x x x

x x x

Udo Deeke, que tem no seu pas.
-

I
sado o programa do futuro, saberá
conduzir as coletividades catarinen
ses no rumo ... de novas empresas e

na exploração de novas' fontes de en

I gl'andecimento econômico.

Biciclefas
Inglezas

(Dia do Soldado»
RIO, 1° (VA) - A entrega de

condecorações d·a Ordem do MerL
to Militar deverá ser feita, eom

toda .a; solenidade, no "Dia do SoL
dado", nas ·sedes das guarnições
em que·

....
se encontrarem. os agra�

ci,ados, promovidos ou numcatios.

X

;Foram ,suspensos' -os trabalhos,
na s'es-são de' ante.ontem, IliU! Ass·em.
bléia Legislativ.a, em virtude de

um requerimento apresentado à
Mesa peJos deputa:dos Nunes VareI,

la, João José de .souza .Ca'bral.
Braz Alv·es e Cardoso da Veiga, li.
deTes', respectivamente, das bano

_

Acabam de rec�ber

o.SNY.G4M4 & VI4.�
Rua Jeronimo Coelho 24 A

,Florianópolis
'

PARA

E C Z
fERIDAS,
E MAS,

INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHASi ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

O Prefeito Oscar (la Nova e o Deputado Nunes Varella, cercados'
ela tripulação do grande aparelho da "Cruzeiro" c ele várias 'pessóas-,
de elesta·que· social, em Joaçaba, no elia 20 do cO:I'e:nle:

Fracassou
..

vida do
a filmagem sobre
sr .. H .. Blumenau

a

BLl.'l\1ENAU, 1° (R.) :_ Fracas, dr. Herrnann Blumenau, fundador
sou a filmagem ,sôbre .a vida do desta cidade, que estava ;';cmlo

tentada pela Sul América Cinema;
tográfica, visando dar maior realce '

,
.

as comemorações do
'

centeuárro,

Suc-Fruf!
Motivou o fracasso não ter sido

I possível recolher, os fundos neces,

I
sários. O título do filme seria "/\:,

! vitória de uma vida" e o -seu en

I rêdo já f'ôra escrito pelo c�tarineJ1:
se Alexandre, Konder. .

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

Ft?eGQ�nao
?,otúlio Vargas é da terra do gado. Ele mesmo', para o seu

regIst:O de candidato, deu a prof'issã o dê ,"criador". O leite é. unl�..

das maiores produções das suas estâncias do Rio Gral�de .

.

Na ,chapa do P.T.B. o 'vice.presídenta (informam os' jor-
naís) sera o Café Filho.

Teremos, pois, uma chapa Café com Leite: Getúlio.Cafá.'
Filho.

,

Uma C�al)a .Café_pequeno: Brigadeiro e' Plinio. Aliás, o 61'_ .

'Ienente Bl'lgadelro do Ar Eduardo Gomes já aparece em carta
.

zes fantasiado de caf'é.JPequeno, �0111 uma chicara na mão.
'.

.

E uma chiapa de Ordem e Progresso, - a de Cristiano e
AlLll10 Ar�nLes: a o·rdem mineira e o progresso paulista.'

� maIS' pnpular está sendo a do Café com Leite, - ]:Jebida,
matmal de todo o Brasil.

A mai·s tra·diciobal Ia da Ordem e P�ogresso. Tem grandes:
chances de v·enceL

A do Café·p·equeno é mesmo ... cáfé pequeno.
X X. i

X
No "CoÍ'rei<;f da Manhã", orgã.o do nosso dileto amigo D. Pau_

lo Lopes ele Bilhencourt 1°, rei das CanáI'ias, o poeta J. G. dl3"
Aralljo Jorge me-lc.se a escreyer prosa. E prog,a brigaderista. É o

diabo!

·Começa falando ·em "comentários des·encontrados" - uma

"expressão .que o Graciliano Ramos, rcvisor da ca,sa, sab� que �ão
classioa. O certo mesmo seria "comentários eu(lontrados". Mas
os erros ou impropriedades ela frase são llUgas junto dos erros de
1déia. Ü fato brutal é ·este: Edu,a.rdo (o sr. Tenente.Bl"igadeiro:'
do .1\1') procurou e obteve o apoio elos galinhas ve.rdes cujo che. '

1'e tem asco ao \'oto, segundo declarou. Inc.orporou.se às fileir,as
cio Sigma em discurso pronunciado 110 Palácio Tiradentes. Ores•.
to é 1ero . .Iero. Nãú negamos que estava no s·eu direito. S01110S cem

por cento democrata.
O que nos cumpre agora faze.r, a nós .antLfas-cistas é apoiaI'"'

um candidato an,lLfascisla. IMPRENSA EM RBVISTA já 'escolheu
o seu: Cristiano Machado ...

x X
X

O que a.í está e· fica, f.oi escrito pe·lo Gondim da Fonseca, 110-

Radical,

TranscrevemoJo para imitar o Didrio,
,ry'eg:ião Ser.rana.
- X

transcreveque. l:t:

x
X

E por falar ém Dídrío, lemos ontem um telegrama do Rio

que responde um artig'o desse jornal, publicado ante o·ntem. O des

pacho diz ap·enas que os ex.combaten.tes de Sanl a Ca.tarina não

querem nacla com ti. U.D,N!
Não adianta, pois, cacarejar .. _

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


