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1500 pessoas recepcionaram Herêu Ramos e Udo Oeeke. - A comltlva.-
,

- - Visita a Para.uuaçú� - Banquete.
-,

Gffmno ��� Ad�M B�s� EI �

va ldo Schelhin, João
\
Heyse (ver�a'l

.

dor PSD) Miguel Preima, Erv iuo

Sternadt,' Alfredo Reicherdt, Miguei 1Quito, Carlos Link, Jorge Wielews
ki João F'rancisco de Souza, Eval

dd Wagner, João Buba, Antônio

Kühl e Teodoro Losowey Sobr".
VISITA A PARAGUAÇú

As 15 horas a convite do vigá
rio, a comtttva subiu até a localt

dade de Paraguaçú. O sr. Nerêu Ra

mos foi na escola local, homenageá.
do pelas Irrnães que propiciaram ai.
guns momentos de arte,. com o de

sempenho das crianças.
.

Apõs uma visita à
. magnifica

lgreja-matrlz, os Srs. Nerêu Ramos Ano XXXV I
e 'Udo Deeke e comltíva foram rece

bidos na Casa· Canônica, onde lhes

.toí servido um "cock.tarl," pelo
revmo. padre vrgarro Bronislau
Memkienvicz, que os convidara.

.

Prosseguindo, a convite da tamí
lia Wenceslau Andgiewski, os ex.

ourstoulstas se detiveram na reslden.
cia desta, servíudo-se de um lanche

que lhes era oferecido.
.

O BANQUETE NO DIA 16

A. noite, nos salões do Clube 16

de Abril Itaiópolis ofereceu aos S1'S

Nerêu. Ramos, Udo Deeke e, comitt.

va,
.

um banquete de 120 talheres, a

que compareceram os elementos ré ".VOSSO E$l'A DO VIU, PAnl'lCULARME1Yl'E SOB A.
oresentativos da comuna. ADMINISTRAÇÃO MAIJZADORA DO EXMO. SR. DR. NE
A sobremesa, em nome dos ltaío. neo RAMOS, BROTABEM POR T6DA. A PABTE Jl'SSES Ei

polenses falou o deputado Protege- TABELECJ1lf.ENTOS DESTiNADOS A AMPARAR T6DA. CAS-nes Vieira, representante da zona no
Compunham a comitiva de SS. Ex. TA DE E1VFERMIDADES - OS LOUCOS, OS TUBERCULO'. lé' d d Legislativo. -

elas, a mor. Armando S. Pereí- SOS, OS MORPÉTICOS, .4S PARTU/1IENTES E OS DE CLiNf'.

ra e Alcides Abreu, mais· os srs CA G]J}�AL".Pedro Kuss, prefeito de Mafra, Pro.
tógenes Vieira, deputado, Fredericc Foi o seguinte o sermão proferido por S. Excia. o Senhor Dom
Keyse, candidato a prefeito de Ma. Pio de Fr-eitas, .ao Evangelho, na Missa Campal, rezada no vestíbulo do
fi'a, Pe. Felix Stefanow ich, vigárto Hospital d'e Marra:

.

fie Mafra e dr. Euripio Rauen, Ad- "A Associação de Caridade "S. Vicente de Paulo" em Mafr-a ínau-vogado.
gura lioje o Hospital "S. Vicente de Paulo" e o entrega aos cuidadosAs 11,30 chegava a comitiva, seno
das Filhas da Caridade de S. V. de Paulo.<lo recepcionada pelo povo itaiópo-

Iense. Formado o cortejo, conduzi. Tudo isto é mui lo significalivo e nos colooa em pensamento diante
do J,1Ella Banda Musical "Carlos Go- desse grande san.to e nos traz à lembrança os rasgos de caridade c

�"i e, 'depois de serem saudados filantropía que pr'al icou, para honra da especte humana.
pOl' dois escolares, foram os v'lsi. S. Viceutc cru um escravo da caridade. Ele alegava Irequente;taates e comitiva, levados entre a.

Ias de escolares e povo :, sociedade
mente a. palavra de S. Paulo "Carltas Christi urget nos" a caridade d

.

hti -

•
- -

,.__ '. �mos'l aqui, .a � 0n::n,.a��� �., ('·tll�*!!"'í2iB
recreativa. "16 de abril", onde se I cle Cristo 1I0S -imIJl,ttf, E� dp<,�.s ele se vúí. imi1elicl'o irresistivelméllt� .;�:;:: ?ea .pl·9;�;âô-([0 seu espírito e
serviu um aperitivo. por essa caridade a cori-er em SOCOl'rO da míser ía e do sof'i'imen!o pelo prestígiO social de quê goza em

A CHURRASCADA onde o presenciasse. Com suas instituições lançou diversos batalhões todo o Estado. �As 12 horas, ao -lado do Clube 16 do -exercito da caridado a combater essa' miseria, a atenuar os so- A ch'cunstãncía de haver ãeixado,de abríl, uma grande chin-raseada frimento.s, a acudir aos-, necessitados. ainda ante.ontem, a Secretaria da Se.
foi servida. Em nome de Itaiópolis, .

gurança Pública, que ocupavaCalou o sr. profesosr José Sebasti A primeira dessa instituições foram as Oonfrarias da Caridade. grande brilho, desde o início do go·io da Silva.' Estava ,ele paroquiando no sul da França uma paroquia rural. Certo vêrno do sr. Aderbal R. da Silva,O dr Udo Deeke, com a palavra, domingo, quando se revestia. para' a santa missa, chega-se a ele uma oferece-nos ainda, oportunidade a
,disse do seu plano administrativo, Paulo Erico Wíelewskí pessoa e lhe anuncia que em urna casa separada das outras distante que façamos referência.muito espe-frizando que, se eleito, se preocupa.

P Ieít d It' '1' dali 14 de légua. .estavam todos doentes e que não se. achava de I) e'
cial. à correção e à dignidade com.da com o . aneular' problema dos re el O e alOpo IS

h d
.

�

UlYla só pe 'd d '
.

d que se ouve, num os postos maIfIl:ransportes. Feliz nas suas afirma. SSOia para CUl ar as Ol.üras e. to as numa penuria que não .

Em agradecimento, usou' da pala d' ..

E t ,. . difíceis entre os auxiliares da admi�
ções foí o candidato do PSD viva. s'e po la expnmll'. s a nOolCla o comoveu profundamente. No ser� uI'straça-o estadua'l.vra o dr. Armando Simone Pereira
do entusiasticamenlte, entrecortan·

que, em rápidas e brilhantes pala.
mão recomendou ao pov.o aquéles nec:essil:ados e. o fez-com a'feição Coração aberto aos iínpulsos da

do-se a sua oração de apiausos.
vras analisou o passado e o presen. e v,eemencia. qLte iodos ficaram compeile,trados. Acabada a missa generosidade e caráter moldado n09

Por fim em discurso brilhante € te polítiCO de Itai6polis, para ter. 1'Ol;maram uma procissão para aquele lugar - os que tinham �uvido as elevados princípios de cavaIlieirismo.
210quel1te, o sr. Nel:êu Ramos expôE minar 'concitando a todos a que vo° h t

_

I t"" o sr. dr. Oton da Gama Lobo d'Eça
a razão por que retornava a esta

ex ar aço,os (,O Slan o Ja Iam exeÜuLa_!as praticando a caridade. Vi·
tassem nos candidatos do Partido ',t ' b � "T' I ._ .. soube conciliar as asperezas da fun-

cidade, Aizendo,' tam,�em, da sua
SI OU Lam '111 o,J. \ lcen.e na me,sma ocaSlao a'quel,es doentes e cn' .

'" Social Democrático, para que asse· t
. ção com os pendores. de seu espírito,atividade na Constituinte e na vice gurada ficasse la continuidade das

con .rou no ·caminho indo e vindo aquele' P'ovl) e na cas;a os auxilios tendo dignificado o cargo de 'que ora
presidênCia da República, a:testadc administrações que tanto fizeram e

e .socorros que, espontaneamente. tinham levado. se afasta espontaneamente.
,que trazia ao povo� para disputar.lhe farão por este municípiO. Vend-o de u.m lado tanta mis·eria, de outro �anla boa vOlüade Honesto e dedicado à causa públí·'lS

.

preferências 'nas urnas de 3 de le'V'ado p\ el.o impulso caddo,so de seu corac.ão e ins'!Jira'do pel," gran"a' ea" nunca'. lhe .. faltaram, no exercício
llutubro. :Del'eriIldo'_se ao calldI'dato E, assim, .mais um dia passou n::. " 'I,,..

.

d D l' d
. - da pasta que lhe fÔl'a entregue, a'

Udo Deeke, d'I·'SS:e.o engeIIh'eI'!'O ex gloriosa jornada democrática que e. eus un ou 1111')a assoClaçao que, chamou "Confraria da Caricia-
. serenidade e a superioridaãe moral,perimentado, administrador conci. Nerêu Ramos vem comandando, de". Arrolou nela todos os' que a ac-e-itar'�m, d,eu'lhe regulamento, a n-iercê de que poude manter-se ao

!lnte, homem pÚblico capaz de devo· para o engrandecimento de Santa fez aprovar pela auto'ridade competente e põz ordem na caridade nível da confiança do govêrno e -das
tar·se a continuidade administrativa Catarina e grandeza do Brasil.

im:primindo_lhe iambieJIll o cunho de I11aior dll.rabtHidade. As ,con'. espectativas da ordem pública.S t C
. Amanhã, será a vez de Papandu. . ...

{Iara que an a atarma cresça e' frari'as da caridade, ,no modelo desta,' fOl�á,)n' 'e�t�i)�i��i'das em loda.s Por essa razão, se justificam� as
Prospere, naquel'e mesmo eSPI'r'l'tn va e Canoinhas. Terão estas localida.

.

ú

as l)aTO
.

t d'
.

E 1 manifestações de aprêço 'que lhe se·des a honra de receber e hos.pedar o 'Q!uas em 'que o ,san o ou s·eus pa res mISSlOnavam. < m )Teveque tem presidido os seus últimoE .' l"ão feitas, .na data de hoje, marcan •

....overnos. Rechassou. o COllltllll'smo,
maior dos catarinenses. se estenderam por lod,a a Franç:a e alem e realizaram um bem imen' d.,. do.lhe gratamente a passagem o seu.

as intrigas, para dizer·se um adver. 8'0 em f.avor dos ne.cessitados e dos que sofre'. Bem do qual não es' aniversário.
sário permanente e constante dae

Cód- d
.. - tavam 'excluidos' os· que o praticavam infll..lidos e estimulados por esse

doutrinas 'exóticas, impróprias a0 IgO., VenClm80';" s'ulula.r movimento ,e pelo bom exemplo l'e.ci·proco. Como Deus era g'lo_clima do Brasil.

t t d
l'ific'adQ e' seu sanlo norrle bemdito .na boca daqueles pobrtls e doenle,sFoi, tambem S" Excia. muito vi· O. a van agaRS OSvado e o seu discurso entrecortado. O li

.

U que rec,ebÍlam ·esses cari,dosns socnrros ,e tambem no coração daqueles
de palmas 'e áplausos prOlOngad@s'MI-II-tareSqUese,torn,avam!Js intermediarias', os canais para esses socorros -

OS 'QUE RECEPCIONARAM 'pois o bem praticado deixa intima e intensa satisfação nos corações
ConsegUimos anotar, entre mui- bem formados. Sim, qúanta. la.grima ,enxugada, quanta esperRnç:it rai

.tos, os nomes pas seguintes pessoas. RIO, 2 (V.A.) A Comissão de ando de novo nos espiritos oprimidos e desalelntados!
presentes a récepção e a churrasca- Finanças da Camara, por sugestão Vejo na Ass'Ociação de Caridade 'aqui -.constituida uma imitação da' Mafra, aI (O EstadO) - A noitE!
da:' do deputado Amaral Peixoto, exa

IdI'
de ontem a sra. e o sr. Pedro Kus�

Prefeito' Paulo Wielewski, Wi. minará amanhã ou sexta.feira o pro
que as cari iosas'confl',arias, a qual desejo o mesmo espirita 'e a meJo o ofel'eceram a ss. excias. o sr. Vice-

gando Weinert, presidente do Di. leto do Código de Vencimentos ('
mesmo exito. Presidente da República e sra. Go.

l"etório, Pe. João Pavlick, vigário dE' Vantagens dos J.\o!ilttares. A referida Reconhecainbs que pai'a tal fim ·ela tem tomado, os meios: elabOl'ou vernador do Estado e a S. Excia.
Itaiópolis, Pe. Dr. João Roga. vigá comissão, embora sem número para sábios estatutos impregnados do sentimento de carIdade, OíS' r,egis' Revma. o sr. Bispo de Joinvile, um
rio de Iracema, Pe. Bronislau Mien· deliberar, está apreciando as emen. trou 'e ;se tbrnou pessoa juridica p;ara poder possuir '81 g'erir, já conta jantar íntimo.
kienl"iz, vigário de Paraguassú, Se- das �f�reci�as aos orçame.ntos no

I em seu. aJivio reste imponente Hospital cuja construção amparou . Compareceram, ainda, além dos
baStião' Cesar, Júlio Henig (vereador exerCICIO de .1951. Agora, fOI relata-

I' ',d ,á" di ,.. d '
' ,té homenageados, o sr. Udo Deeke, o

da UDN), WenCeSlal,l Andgiewski do o da Mannha, I sendo as emendas a em e que est plOVl enCIan o os recursos parla o man r. desembargador e a sra. Flávio Tava-
(vereador do PSD) Aloi-s Tiszka, votadas, de conformidade com o cri· Prossiga, pois, pers�vere e pro-s:per'e na sua ta.refa benemérila e l'es, o sr. capitão Castor de Menezes'-
Américo da Silva, Eduardo Kagmier-, tér'io de não serem aumentadas as caridosa, são nossos voLos. E para tànto tem a proteção e o ex'emplo do e sra., os S1'S. Armando Simone Pe.
czak, João Correi.a Filho, .LUiz Sche�. despesas. O ponto de vista do relator santo· Patron'o que escolheu. A proteção, ládo alto ele não recusará Il'e�'a, Ne�son Nupe�, �lci�es Abreu;
baner,. Pedro. Velg� SObnnho, Carh· deputado ,Castelo . Brar:co, prevale· e o ,exemplo laqui na. terra dev,e 8'er imitado. Se os membros da Asso.. Joao ASSIS, F1'e.denco Hel.se e Jose
to Wlelewskl,

.

RIcardo Karmaun, ceu em todas. HOJe serao relatad�G ciação se animarem da caridade de 8. Vic'ente e de sua dedicação para J�.lSarek. S. Excla. o s�·. ,B.ISPO se fa·
AIexa,u{!re VOlel, Edmundo Weber as emendas aos orçamentos dos MI.

_. . _ �la acompanhar do vlgano e coad·
.�dtlard0 Kollross (vereador). Hell: nisté1'ios do Trabalho e Exterior e'

os pobres e. doentes ·-entao todas as dIfIculdades serao sllpel'adas'. jutor da Paróquia Padre Felix Ste�

tJ.9J1f! .�t�r..l'I�<i-.dt, José R. de Araujo, ao "Plano Salte". Continua nc. 8a. pag.' fanewich e Casimiro Micuski.

o lU.I8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
tie.rt.ürlc • D. Ger..tea SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. JU.I08

ltaiópolis, 31 (O Estado) - Ita,

jÓPolis, município serrano, dedica
-do 'à agricultura, ii, extração da ma.

rleira e da erva mate, é uma das ma

'is tuturosas comunas catarinenses,
:de vez que a atravessam a ferrovia
Mafra·Bento Gonçalves e a todavia
Curí tiba-Cax ias.

Esta foi a segunda cidade visita.
ãa por Nerêu Ramos e Udo Deeke
na sua excursão pelo norte de San:
ta Catarina.

Ecos da inauguraçao
de Mafra

O magistral sermão de S. Exia. Revma.
D..Pio de Freitas, bispo de Joinvile

florllD6polls· ,Oumtt·feira, 3 de Agosto de 1950

do Hospital Dr. Dthon d.'Eça
J� 10.916

•

o ensejo do transcurso, hoje, da:
data natalícia do nosso ilustre coes

taduano e conhecido homem de le
tras sr. dr. Oton da Gama Lobo-

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C 'O T TOM A R

Jantar íntimo,
em Mãfra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Q ESTADO-Quinta-feira. 3 de Agosto de 1950
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[ufórmações
retor�a d.esta ASSOCiaçã�, por �l�Livo de f�rça maior, �onv�co os 8111'S. Por Al Neto ._J........_..,........�_'� lIorarl·o das empra-associados para a refenda eleição, a realizar.se no dIa rs de agosto, Os Estados Unidos estão eomeçan..

,I O ESTADO S .' C

às 20 horas na Sédec;�c��CHA AMh.RAL _ Presidente. ��l:S t�l�a:' c��C���l��ill��I:e�m:�ec��:
".�

� "sas rodovlarias
ram guardados logo depois da ulti- ImUNDA..rJIIJtA
ma guerra. • I1edaçlo. Ofieinu • r..

�
A naftalina em que se guarda um ,Joió Pillio a. i 7 '.tatU.

Mo 0!r.4?60 -' Lqau

avião consiste em um revestimento Diretor: RUBENS A. RAMOS ÁutD-Vl'_' Ita. - � ..... 11 ...
de seis camadas de material plas tt- Pr

.

tm D' G t �
,

_ ,. .. f
..

b dI'
opne O e Ir.- ereu.

1• ....,;,!!'» �1I_ - ..... ..;.
co, com uma co erta e a Uml110 es- __

d
.

ti SID�I NOCErI JJxpr.., Bruq,Uebe _ .0.... �pecíalmente prepara o para rests ir
Diretor de Redação: _ 18,ao.boru.

ao sol.
<

GUSTAVO N!UVES _�u�!..�.o 0.......... _ ,__
O numeero exato dos aviões que ."'" ........_

es-tão send� tirados danattalína é, �A.:� � _ �

claro está, um segredo militar. Depresentante: � IId.BrNB· _ Nne Â.lIIrN>,.

Estes aviões desttnam-se o combá- A. S. LARA • -.,.� boru1clà.., .._.... '

ter os agressores comunistas na Co- ....p o .....· ..........eü. JOlD'yU. _
Rua Senador Danta.; 010 -- •• 18 hor... ..

reia. andar Ripldo 8ul·BrUlletra _ CUJiUbe __
O primeiro avião a sair' da nafta- ti .hor... '

lina foi uma Fortaleza Voadora cha Tel.:. 22-592(, - Rio �e Janeiro A1I1lQ.yfqloT��_ Nne AJeo....
'mada-Afortunada 13. .. RAUL C�SAMAYOR 1ft - II boru.

.

'Este B-29 achava-se num campo Rua Felipe de Oliveira. 21 -:- _ ";uto-�"� - �.

de reserva perto de Tucson, no Es. SO andar ÁUto-Vt.tIo ca...... ,....... _

taelo de Arizona. � L 2-1878 Si P ul
- • boru.

\
'

No mesmo lugar há centenas de
e :. - o. o

ÀGto-v� ca___
Encerrando-se no dia 2 de agos, Z:enH da Silva, Nair -Conceíção, outras Fortalezas Voadoras que es

ASSINATURAS - e hot'le.

to p. vindouro, o serviço de alís, Osvaldo Lisbàa, Odilia Carreirão tão sendo preparadas para voar. N. Capital 7� 110� -, LIIIJaa
-

!lamento eleitoral, este Diretório, Ortíga, Palmira Santos, Paulo da Enquanto os aviões guardados de· Ano .•.•••••••••• CrI 10,00 I'.mprt,a Q1*1á - a...-a - f.i
.

. Se tr Cr,.II1:· .� �; .

,.

solicita o comparecimento dos Rosa Luz,_Hegina Magda P. Simões, pois da ultima guerra são devolvi- mes e •••••••• _,00 lDEJJnM& ...... ...._ ....

baí d· ,r Id R Sil "'T' T J é dos ao servíço
'

as fábricas de avia- Trimelltre Cr. ,» 00 1. ltorU.
srs, correligionarios a arxo is, a O osa 1 va, v irgr 10 os

·ção do Estado� Unidos aumentam o

. ......•. ,
.

-"'Jt.o.V1&tIo � _ '.... _ 11 ..

crlmínados: á Séd,e do PSD; rua Luiz, Valdir Francisco Caetano, rttmo de produção.
..t•............. Cf' '.00 �PlclO Sul Brufle1ra 1OIDYD.'.

1 N
'

t Número avulto ..

- CrI 0.60 13 hor.D.·
- _ ..

A.rcipreste Paiva n, 5 sobrado, Wa ler Ramos do Iascimen .0 Segundo revela o senador Lyndon _

. No Interior RápIdo 8ul·Bt'ullefra - CUJitlbl __ .

á�fim_de satisfazerem o despaého Valcvr Borges' Werteh Gouvêa de B. Johnson, o governo americano. • hor...
.

,
d á fábrí

. '1
- Ano 6 •• Cr, tH.oo QU.AllT.&-rD.A.

exarado, pelo Juizo Eleitoral, em Araujo e Silva, Valdir SHva, Ze, encomen ou S' a rrcas seis mi:
CI_ tr C' 80 .u&..Vla9lo �

seus requérímentos: naide 'I'ereza 'Areias Zelita Laus aviões "mais. """mel e ••••••. , r ,00
.._,. .��;.,, . ..... "<T' � ,

I' Esta ordem foi dada ainda antes . Trimeatre , ••• , • " Cr' 35,00 • ..,.,o.'Via; c.�
FLORIANóPOLIS: Artur Cor� da SIlva, 'lolanda VIeIra. Lea '. de que os comunistas invadissem 3

- • bor.c.

rêia de Melo, AJ.tamiro Neves dos SACO DOS LIMõES: Felmto. Republica da Coréia. N::.�:.'Vt�.!:.�U��t�:!ntr:!::
"
_��V= ca._

Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp.
, ., As companhias tinham um prazo •• orl......, mellmo alo Npldo Sul·BrUlle1ra _ CUJitlbl -.

Cláudio Cabral Machado, Celso •
.' rle dois 'anos para entregarem esse. ,8 horas. .

Jo'--- _publicados, nio lIerio 'Rápido Sul-BrUllelra - .........

Marco Lena, Cleonice Maria da' T'HINDADE: Oscar Tetulian,o seis mil aviões.
�'.tdoll.

la horas..
.

I C h
.

ê C h S·l· l\1f o' 1 A·
.

d S'l Entretanto, em virtude dos acon·
f

_yua kpr.uo 110 0rf,It0.,.. - La.- -
Rosa, DJa ma uu a, Dlan un a, 1 velra, ·,an e· rI a I va.

. tecimentos
.

na Coréia, o governo' 01' ! A dlrtllo alo lIe respon-

17
=..o 1Ilruq__ _ .,._ _

Domrémy Magalhã,es d.e' Fr�tas, CAGHOEIHA DO BOM JESUS: denou que o prazo fosse red'uzido nblll I eit le h
D }. G m d'M· E l' O ld' D b t d M

.1.
.. pe 011 cone o.

, ·u<!.. v......o .......
- .........

- 11 ..__
orva ma o es a· ala, Qe IM sva ma . ago er o e aga� ao minimo. emitidos nOfl artl,M r.:. __ ��._ __

des Costa, EvelYm Santana, EH. lhães, Antonio puilherme dos Esta decisão foi tomada numa re· ullinado.. lllrJpr.euo BruilQu.... _ JhYa �
sabeth Hanspurg, Etelvina An1:ler- Santos João Mano,el dos Santos. solução do Comité das Forças Arma· - 18.30 bor...

É S G RIO
'

TAVARES: Senem Pedro_
das' do senado norte·americ'ano. RodOTIirIa 8u1 Brull - rera. .üIp'a:"

san ,M'onzolli, dio antana,. u·
De acordo com tal resolução as fa.
-- _&....�- -. boru.

QUlNTÁ-I'IDll.A
mercin,do Xavier, tsio Heis Silva, Cardoso, João Manoel Martins 6 bricas de aviões devem trabalhar 24

,... ,V.·ação Ae'rea .

Auto-Vlaolo C&�

Ivonete F
..ernàiides, I�onete Régis Hildo Martim. horas dor dia. .. V' A.l�v�O�tarIll_

João Hernades, J"oão Olegário da ESTREITO: Bertoldo Martins, O . trabalho de 24 horaS representa
.

Horário - abone.

ST a Júr Co tinh d Az v do B 11
•

M 1 d S'l H um 'acréscimo de 200 milhões de do- SellfUl.da-fICra _ "iu��!:� cat.arI.!I«IN
I V , .

10 U o e e e
,

e "armm,o anoe alva,. o·
lares no preço dos seis mil aviões,Lauro AI�ves, Lauro Quirino do che Paulo Platt, João Boaventura -TAL" _ 13,00 _ Laje•• P.... ..�to.V1aç4o C&tIduIue

- "E' caro - observa o senador - ti hor.al,
Nascimento, Luiz Fe'rnado Macha. da Silva e Martinha Maria da Si}. Johllson _ mas agora nossa primei .Alegre .A.uto-VlaçAo C&tarUí_ _ �

do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vt ! t'a preocupação não é o preço",.. PANAIR - 9,25 - Norte -�r�o� _ ......._

'á'loi� de. Andl:ade� Marco.i:. Lessa, ·Florianópolisl 19 de unho de 1950.1 �aturalmel:!e, a produç�o das. fá· VAR�G - fO,40 - N(}rte '::::t.. GlMSa _ lACaM _ • 11"0-
<>rlO � eIS SIlya" Mana Her- Tte, �aUQ de....BQHZ'ii-{.� h_r'cas de. aVlOe31..l�htã�ét6'!i -P�"N:iHR-';::'" U,35 - .S]!..-,__ .• ,

o_�1 1/2 horu. '

mes, Marth�DelegadO do D.M. do PSD. �!ont tinua.l"á"-"'l·cÓllcliciollada á. situação ORUZ1BlROOO-,U1. - UI,I' _., f Ia�:a� Brw!qu_ - Itruq- -

11 ernaçlOna , fortt .tt.uto-Vlaçlo ltajaJ ..... ltajaS _ 11 ....

Entretanto, para se compreender
f

ru

Cb.e0.0_° O segundo' .1Carne �o Brasil �ec�l�'�a�o�e q�:ons�C�l�ué e:te�e:i�an�: "TAL" _T:.:&-_�olnyJn. # la::i� S�=:' = ::=:
8leatao de colonos .

a 'G ' ... L9��i' em maio de 1940 que o fale ��!�:0tI-:�:�...., ��!=,.Sul Oeste Ltóll - �- ...

lUO 1 (V.A.) - Chegou a N:te. p ra a recta cido PI:.esidente Franklin Deláno Ro. PANAIR _ 9,25 - Norte
, UlX'rÁ.ftmU.

rói o' segundo escalão de colon·.1s CHIGAGO, 1° (U, P,) - O exêr, "D�elveli pediu ás fá�ricas norte �me CRUZEIRO 00 SUL _ II. _ II.OOoT1.arIa Iul BrUll - P6Ite �
.

r d' d' ii
.

< d cito dos EE. UU. anunciou a COlll. l'lcanas que produzlssem 50 nul a - À���çt.o ClatIU"IJIAnLMIta Ianos estmUo OS BaIxa.a
pra de 4.713.400 libras de carne de

I
�'iões por ano.

. Iõrh .

_ lI.boru.
Ce....

Fluminense e que serão ellcamC vaca e de carneiro ao Brasil e Ar. N�quela época, foram nec:ssário� VARIG' - 12.30 - Bul Àuro-VlaçAo oa"tU1Dellft..,.. ,.........

nhadoi; ao municipio de ArarUllna, gentina, com destino ao -exército preclsamente 24 meses - dOIS anos PANArR _ U,35 _ Sul - • boru,

I' d 'Àuto-ViaçAo C&tei1IIenae - �
em terras adquiridas para êsse fim. grego. Os preços variaram de 16 a

- para que o inute marca o ppr ()ua1'ta-ftriro _ tI,30 hora.
.

Até; o fim do ano novos núcleo.> de 17,5 centavos de dólar por libra-peso Roosevel.t fos�e a�cançado.? "TAL" _ 13,00 _ Laje. e parte Ilxpr_ 810 Crl.wTAo - ...... -

agricultores italianos deverão c�.le,. tle mercadoria entregue no porto do _
Qual e a süuaçao atual.

. Alegre
'1 !:VIaeAo IUjaJ _ llajal _. UI ....

Pireu. Os funcionários militares Bem, o ponto em torno do qual gl 'ru. f

gar ao Estado do Rio trazidos pelas anunciaram a seguinte análise das t'a o prOblema é o seguinte os aviõe� PANAIR - 9,25 - Norte 18� :&ru.qu_ JIruq__
organizàções, que estão agindo na compra'S' hoje "u�unciadas: BraSil. I moder�os são m�quinas. muito n:ai� CRUZEIRO. DO BUL - fi'" Ráplclo Sul.Brulleü. Jobl. �

. Itália para transportaI' e fixar em 1.450.000 libras de cãrne de car' f aperfelçoad.::s mUlto maIS comphca.. .� 13 horas.

nosso pais as famiiias dos cólonos neiro, a 16 centavos a libra; 2.049.091
das que aVlOes dos tempos de Roosel- VARIG _ H ••O _ l'{orU 8 �r;!� 8ul·BrU1le1ra CUrltl... -

experimentados em agriCultura. libras de cal'lle de vaca a 16.5 cen-
velt.

PANAIR _ U,35 _ Sul l.UlA.DO
tavos. Argentina: 1102,317 libras a .

° p�'ogresso ,da �vla.�ao norte-ame,"
_Á:��o ,catal'.ln«ue - CIIrItiIe

.... • • • •• •• •• • • ••• •••. 16 centavos: Todos os preços foram t'�cana_ nos ultllmos ClllC?_ ..
anos te?; O"inta-f.'''. RApido Sul.Brullelre

"negociados" e não fixados mediano
sldo tao grande que o �.:Vlaod atulatli J3 '"TAL" - 1...:.....:-. 1.I�Ul. "-; 13�,':rô Sul.BruUefra

tP. licitações. A politica da inten. pouco se parece ao av�ao a u
.

ma Cun!!, • - hora••
dência militar é negociar os. preços

guerra.
_ ••tOll • RI.. ._ • hora.

de todos os bens putresciveis.
Nestas condições - salientam o�

211: N t .A.uto-Viaclo C&tal'1II.da - ,,�,
técnicos da United Aircraft, de Kan. PANAm - 9, ,,- or e _ • lI.ol'U.

••••••••••••••,0 ••••
'

••••••••• "

sas Çity _ serianl necessários 34 ,PÁNAIR - i-i,35-- Sul _.:�� 0Harm__ - T1t�

·C.mi•••, \ Gravet.l. PilatJle. meses para que as fábricas norte. VARIG - i2,30 -, Sul llrDt"IePo 1Ilo,0l'at0TI0. _ Lqaq _

Meiu d•• melhore., pelo.;tm,. americanas pudessem produzir 5Q ""UZEIRO OO'BUL iI,ll 4 '1 �� _.� _!lN4 VOlUNTARIOS OA P�TFtl� .Jot..... " ..,...... _
Uft " _......._ AM�""" _-._

......_.,....." .....-........ Dare, precoI .6 D. CASAdlJI1' mil aviões por ano...11e a horu. ,. �

A
•

G' CELANEA - R110C. ···.·fir. Mâs o importante potencial exis. nDUZEIRO.OO -UL
ÀlKcI--VIqIo n..fU - l1aJIJ - UI......

genela eral para S.Catarina DI .

un..'" ti... - ru

Rua Felt'pe Sc�ml·dt. 22-Sob.
te, e é maior do que o de qualquer _I � Brwquua ............

U outra nação n.a terra, ".UI _ '.� horu. <

C. PoetaI, 69· TeJ. «Protetora» TINTAS, PARA PINfURA· O Presidente Tl'uman já tomou ,Seét.fetrtJ • ��16na - Lqua _ • 11.
. FL,ORIANOPOLIS C O T TOM A R -

todas as medidas necessarias para -TAL" -:- IS,OO - IAJ" • Plrt. DOJIINGO
• <"

I
enfrentar qualquer novo aconteci. :Alegre • �J�o 8ul.�aaIleJr•. - CIU'Ul. -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•• mento, e_para f.azer "Cumprir a

ordem,
OBUZJllRO DO BUL _ 1.11 _

� das Naçoes Umdas na Coréia.
.

/ DR. .

fCII'te O T.lLJI De I'I'U.u l

Tour-adas 80' na PANAm - 9,25 - Norte Proeue. ....... ..t

A DAMASCENO DA SIL - VARIG - U••O - Norte ProfNlM,
•

ADVOGADO
VA Espanha..., PANAIR-��!;"Sul LIV1U.RIA.::uLIVlWUJl

f

..

RIO, 1° (V.A:) - A Comissão
de Justiça do Senado. lambem foi
c'onLraria fà realização das tOll.r':l_
das ,no Rio de Janeiro. O proJeto
votado pela Camara e. que pprmifia
a re,alização das 'mesmas' como

atração turística durante o cam_
peonato 'mundial .

de flltebol, rc_
cel11_reaHzado teve paJ'eccr contra'
.rio do 'senador Luiz 'J'inoco. O 0_

. .' nador teve seu ponto de vista apoÍ'•••••._•••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••, ado pela comissão,

úteis

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

DEMOCRÁTICO

'-,

"

Servir» Eleitoral
,

Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,
de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juízos e Cartorios Eleito.

caís, a ENTREGA DE 'rITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN'

TE NO HOHARIO DAS. 14 AS 1'6 HORAS, diáriamente.
. PARTIDO SOCIAL

DIRETORIO- MUNICIPAL ..

'A V I S o

I�

CUJiU", -

-TAL" - 8," - 101....11. _
. C.rUib. - Para..,.t
- Ballto•• Il•••

:y-.otâ - If,SO - BU)
OBUZEIRO 00 BUL - 'fI,I)

forte -

PAN�IR - 9,25 - Norte
PANAIR - U,35 - Sul I

PANAlR - 14.35 - Sul
.

DoMt.,o
PANAIR - 9,25 - NQrte
DBY� PQ !tJL - ao -

. . . . . .. . .........•
JJ8ClUT6BJO IMOBlLLUtIO Ao. L

ALVlII8
AÇÕES CfVEIS E COMERCIAIS

(Ed,ifieio Pérol.)

Encarrega·se. med1llDte eomJIdo,
compra e. venda de !.m6,.....
Rua Deod:oro SI.

...Pr.ç. Iii de Nove�bro, 22 - ze ....

, ••• ;t ••• '••• ,# •••••••••••••••••••••

I''ODe.: 1.324 e 1.388
SENHORITA!

f

A ultima creação 1 em relri

�erante é o Guaraná KNO'T
EM GARRAFAS GRAN DBSJ.

Preierindo-oQ está

!racompa!lhando� a"1moda.

Flodanópoli" ...... Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)

NAJAL DOS POBRES
Em beneficio do Natal dos pobres e patrocinada pelas band'eiran'

tes' de Florianópolis, realiza...se, ·hoje, no salão da. Cat'edral MetropOli
lan:a, às' 17 horas, uma sessão cinematográfica dedicada ás' crianças.,

Ingresso -' Cr$ 2,00 único:

Vidaeocial
E as «boinas» voltaram

,

(De Edléa Guanabara; da Riopress)
"

Ha uma novidade neste inverno. As "boinas" voltaram a grande
moda, Estão sendo usadas como complemenlo indí'spensavel dos "tail.,
Ieur ". Ue qualquer feitio, cle qualquer fazenda que esta. seja Jeito, a

· elegante não estará completa sem aquele arranjo para a cabeça.
No Río, á noite, para o cinema e principalmente para? teatro,

vérn.se as silhuetas femininas passar-cm rápidas para as casas de d iver
-sõcs, ou de volta para casa, de, "Lai lleur" ou sem qualquer outra "toiL

·

Iete, naturalmente de lã ou de qualquer fazenda pesada, própria ra
ra urn tempo mais frio do que 'quente, pois 'as noite sjá estão esfriando
bastante; todas, quasi sem exceção usam �'boinas", das mais variadas

,cores e dos mais variados tecidos.
.

Depois de' tantos ,anos, durante as quais a mulher aboliu, quasí
· :que completamente,' a chapeu usando;o, apenas as vezes para ir ao

· teatro e sempre para ir a U�l1' casamento, quando então, se viam as

mulheres em "l.o.illete ", completa, não deixa de s·e.l: urna novidade para
a vista, o atual uso dias "iboinas", porque não resta dúvida de que o

, chapeu compõe uma "toillete". Embora' estejamos desabituadas, ]1:';0
.ha uma elegancia perfeita, desde q ue falta umf!._peça importante do

: traje feminino: - e esta peça era o chapéu.
Artigo caro, var-íando de pouco Iernpi em pouco tempo, à maioria

-das elegantes gostou imensamente' quando foi abolido seu uso.
,
No

·

Rio, durante anos era impossível- ver-se nas ruas, durante o dia uma

�. uuica mulher de chapÚu. .

�

Mas não é atôa que dizem que a mulher tem alguma coisa de co

l11Ul11 com o Diabo. 'I'alvez tenham razão e nós tenhamos mesmo algu,
ma causa com o Demo.

Como {) chapeu, propr-iamente dito, é cousa cara, a que fez o

-carioca: Lançou a "boina" e resolveu o problema. Com meio metro de
fita gorgurão ou veludo uns enfeites sóbr-ios e aquele toque feminino

'que 'encerra uma magia, temos uma "boina" Iíndísslrna na ultima moda
·(10 Rio de Janeiro completando o traje das elegantes do. país, dando
a todos uma silhueta perfeita, onde a beleza e a graça se completam e

:se harmonizam mantendo sem' favor um titulo que a mulher bras i
ieira muito- se 'ol:gulba c tudo faz para não desmerecer: - o de ser

uima das mulheres mais belas do mundo.

ANIVElRSÁRIOS rio os cumprimentos de suas urni.
guinhas e familiares.
Vva. Lídia Etelvina d!e Uliveiro

Siioeira

Registra a data de hoje o aniver
sério natalício. da sra. viuva Li
dia Etelvina de Olívelra Silveira,
genitora do joraaiista Moacir

[guat'emi da Silveira, r,esid,ente nes'

ta c,,"pHal .

Por seu$ predicados ele espírL
to e de coração 'bonis'simo, adis,
Linta senhora desfruÍ'l ,::f:!_ selecio

Sra. Luci Melo
A ef'C'mérid-e' de hoje assinala o

.anlversácío nalalício da sra, Luci
, Melo, espôsa do sr, Heitor 'Melo,
.propríetárío da "Alfaiataria Melo

Numerosos serão os. cump!'imen'
, tos que a natalicj�nt'e'receberá pelo
trnscurso de tão .auspicio 5,t da t�l,

.. aos quais nós nos a.ssQciamos.
Srta. Alda Maria

Faz lanos, hoje, a distinta e. gra'
,ciosa senhorinha Alda Maria Ma

<chado da Veiga, fino orname·nt0 nadas al�1izades em nossos meios so.

,,-(Ia nossa sociedade e dileJ,cl filha ciais que a cumprimAiilUl':10 pel�
· do n'osso distinto conterrâneo dr. a�lS,picios'a. ef.emértde.
Afonso V,eiga; .chef.e da. Secção do FAZEM ANOS HOJE:
ForilCnte Agrícola 'e execlitol' do A sra. RenlIda Franzo!): Ulh'ci.

· Acôrdo Único, e d'e sua' d.igna es. ra, "espôs'a, do sr. Jac�lino Olivei
,pôsa d. América Machado da Vei l'a, prósp,ero industril:';.O;

· ;ga. -
. o sr. Plácido AlYe�, õfldal

A g,entil anive.rsariante que con' rio -Registro Civil !10 Sac J dos Li

La com um vasto círculo de u111i 'nões;
,guinhas, será por certo, hoJe. -o jovem,_ Moacir, filho do sr.

muito cumprimentada pelo fe.]jz José Galiani;
.evento. - o sr. Darei Pereira;

.Menina Marilda - a srta;. Lídia Espíndola, fi.
Comemora, nesta da �J. o seu lha do sr, Raul Espindola, 'alto

·

.80 aniversário a inter,e.ss:ante me funcionário da 'firma Malburg &
:nina Marilda Machado, dileta fi Cla., de Itaj.aí;
lha da exma, viuva d. Clotilde Per - o menino Henrique, filho do
fone Machado, casal Liege Costa ·e Henr'ique de
Marilda que frequenta o Jan!ür Bem, l'esidente em Ararang'uá;

.rla infância do COlégio Cora:ção de I - a gTQcio.sa 'E,nangélica, filha

Jesus, receberá pelo feliz aniyC'Csá

I
do sr. João Kotzias, DO comércio
local.

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

Novo regulamento da aplicação
do Fundo Sindical

RIO, 2 (V. A.) - Entroll ontem
em vigor o novo regulamento da apli.
eação do Fundo Sindical. Em conse

quência, cessaram de funcionar atE:
que tenham verbas próprias o Ser.
viço de Recreação Operária e os de·
mais órgãos que eram custeados por
aquele Fundo.

Os funcionários do quadro de vá·

rias repartições que serviam a troo
co de gl;atificações ao Stlrviço de Re
creação Operária, foram desligados
automáticamente do Ministério do
['rabalho. Quanto

-

aos· servidores ex.

tranumerários, os mensalistas e tare
feiros foram dispensados, para seren1
aproveitados logo .que seja conclui do
o enquadramento sindical.

........

O quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Cr$ -1.750.00

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase .. Terreo

•

Oficina·· JEEP
Serviço Especializado

.

/ ..

AMPLO ESTOQUE DE PE�4S GENUIN4�
Consêrtos em geral

FIGUERAS & 'HOMS, LTDA_
Distribuidores exclosivos .oeste Estado I

r
,ncmada a ��ã�.nólli .

/ dos afamados velcnlos '

1Reembolso ao par de
JEEP DAWILLYS-OVERLAND !tt�t�� 2�!.��ile!!�t�luS

Escritórios: Rua Tiradootes, 5 ."...
do "Funding" brasileiro de 1914 fo·

Ofioinas: Padre Roma, 53 ram reembolsados ontem.
Os titulas "A", totalizando .

4:.140.520 libras exterlinas foram 1'e

embolsados ao par, enquanto os ti

tulas "B", no total (le 4.130.421 libras

esterlinas, foram. a 80 por cento.

FLORI4NOPOLIS

Cine--Diário Panelas de Pressão �RNO
a Cr$ 5.10,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

ne Elefrolandía

- RITZ -

- Ás 5 e 7% horas. -

Sessões Chies
- Toda a violenci« do.i venlos

não podia malar aquele amor in

sensáto!
- O furacão que lhe devastava

a alma era superior á furia da

natureza!
FURACÃO DA VIDA

com

Richard WIDMARK, Linda DAR'

NELL, Veronícg LAKE.
- Devairado de Paixão ... el8

vivia num turbilhão de' emoções!
.- UM ESPETACULO SENSA.

CIONAL E GIGANTECO! -
- NO PROGRAMA:

1 O) �Noticias da Semana - Na

eional -

20) - Atualidades Warner Pu;

Lhe -

- JORNAL -

Preços : Cr$ 5,.00 e 3,20',
"Imp. 10 (DEZ) anos".

- ODEON-
- As 5 e 7% horas ..

-

- Um dos maiores

cinematográfico do ano!
COLOSSAL ...
EXTRAORDINARIO ...

A FARÇA TRA'GICA

sucessos

com-

Amedeo NAZZATI e Valentina CO
'"

TEZE
No Programa:

A Marcha da Vida -:- Nac.,..-
Fox Airplan News - Atualida,

des -

. Preços ; .

,Cr$ 5,00 e. 3,20:
"Rígorosamente Proibido até 18

anos" .

-ROXY-
- As 5 e 7% horas. --

O GANSTI.&,R
com

Barry SULLIVAN e. BALITA.
No Programa:

1) Cinela,ndia' Jornal - Nac.
.2) Memoria do Pato - Desenho

Colorid·o -

Preços; Cl'$ 5,00 e 3,20.
"IMP. 14 ANOS".

IMPE'RIO (Estreito)
A's 7,30 horas.

Colos,s'al Programa
1) 'rRAVESSURAS DE JULIA.
2) PECADORA.
Amanhã (RITZ)

Joan FONTAINE e Richarll DlX.
A GRANDE CONQUISTA

Paiva - Edí, Ipase - Terreo

\
.

Rua Arcipreste -

Assembléia Legislativa
SESSÃO DE 10_8-950 Camisão; 79/50, que cria 110 Qua

P resldência.: Sr. Rui Cesar lira Unico do Estado 3 cargos iso

Feuerschuette. lados de provimentos 'efetivos de

.Secretaria: Srs. /
Pinto de Ar fiscal 'da Fazenda, padrão 1\L

'

ruda ,e Wígand Pershum .
A votos foi aprovada por maio.

A' hora regulamentar, Inicia- rja.

ram-se os trabalhos da: Câmara Es,.1 Osr. Fernando Ferreira de Me

tadual, com a presença de númerr 110, da U.D. N., pediu a palavra

legal de parlamentares. . para declaração de voto, [ustífícan
O sr, secretário fêz a leitura da do o motivo por que votara corr

ata, da reunião anterior, tendo sido tra.a urgência solicitada aos' pro.

aprovada sem restrdções . I ietos acima.

Procedeu-se, là seguir, a leitura Ainda livre a palavra usou-a B

do expediente.
"

.

. j sr, Kon.der Reis,. 'que H?resento'G
Não houve oradores inscritos na um projeto de lei que Isenta de

hora do expediente. I imposto de transmissão de. pro

Livre a palavra, usou-a o dep ,

I p�iedade int�r:vivos, a União se,

Osvaldo Oahral solicitando um vo, mal e Beneficieníe cios Chauferes

-to de pesar p�la ��inisitr:a ocurrén Ama,dores e Profissionais, de Itajai
da aviatória na qual foram viti

.. ORDEM DO DIA

mas o Senador 'Salgado Filho e 1) Primeira discussão do pro-

ilustres companlfêlros , jeto de lei na 52/50, que autoriza

O orador pediu inserção nos a' permuta de área de terras, no

Anais da Casa dessa manífestaçãr I distrito de Jaborá: muuicipio, de

de sentimento 'B requer à Mesa Joaçaba de autorüa do sr. Nunes
providências no sentido de tele ] Varella. Aprovado. .

grafar à Câmara Estadual Gaúcha. I 2) Segunda discussão 'e votação
e ao ,ST. Governador vdo Estado d� I do projeto de lei na 11/50, que vi

R10 Grande 'do Sul, afim de apre I sa declarar 'ct:e utilidade. pública
sentar-lhes condolêncías pelo ocor

I
o .Centro Catarínense do RIO de Ja_

rido.
.

-. neiro, de 'autoria do sr. Konder,

Em votaçãó; foi o r,equerimen" Reis. Aprovado.
to do s·r. Osvaldo .cabral aprova.I 3) Discussão 'ie vo.tação do pro'
do. ' jeto de lei na 1/50, em regime de
A seguir o sr. Presidente disse urgência, dê autoria do sr. Rib3JJ

que se achava sôbre a. Mesa, um Ramos, que declara de utilidade ".

requerimento subscrit.o ,por várim' pública a F,ederação das As'sooia'

deputado.s, solidtando urgênci.s ç.es Rurais. Aprovado.
aosl proj,etos d,e, l'ei na 61/50, qUE Exgotada a ma_tlria da Ordem da
cria no quadro -único do Estado Dia, o. sr. pre.sidente concedeu e

um cargo de Insp.etor do
.

Ensi I palavl'a ao 81'.- Fernando Melo,
no Normal; nO 71/50, 'que dispõ� orador inscr.ito que discorreu sôbre
sôbre cargos de provimento, '8111

I
a inobservância d-as exigêl1,cilruJ
contratuais que vem tendo o sr.

Ismael Osório, ·ern referência ao

Contrato firmado com o Estado,
no qual éSte alugava ao ref,erido
os trapiches da P,onta da Cruz, em
S. Fr,ancisco.
Ao teTminar, :protestou cüntra

esta ·irregularidade.
Prosseguindo, o ,sr. Osvaldo Ca..

bral enviou à Mesa um r,equerimen�
to afim de que fôsse � submetido
à apreciaçã;o da Comissão de Fi

ll'a'nças', o proJeto de lei n° 71/50,
em regime de ur,g,encia.

.

Submetido à votação, fo,i aprova'
do. Em seguida o sr. Kond·er .Reis.
Comunioou à Casa que o põrto de
Itajai, já se acháva incluido na

relação do T'iIn1be,r CO.ntrol'e, com

pa,nhia de nav,eg.ação ingles'a, c,

CJue o pr,imeiro navio inglês en'

trou 110 porto i t:a.jai:ense, exportan
do grande carregamento de madei
ea, a 13 de Julho.

'

Ao terminar agradeceu ,as pro'

.

vidênCÍlas tomadas .para a Concre
tização de tão dignificante anseio.
Nada mais havendo a tratar f:oi
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j Transportes· ·Iereos Catarinenses S.I.- J
�i�' AgOJa, sob Í! orienta�ão técôica dai Cruzeiro do Sol =1:

��� y
-:j ESCALAS : �t·
.� +.+
�, As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: :+.

:.� Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba �t"
�t� .Florianópolie·- Lajes e Porto Alegre. +t"
� �

I�t�
As TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS:, �t·

, t� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba �:.+
t� Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. .t"
� y

,
'

Tarifas reduzidas :f
� Modernos e possantes aviões Douglas i
� �
J ' , A escala em Joinville, Itajaí 'e Joaçaba está dependendo da �:.
�I conclusão das obras do aeroporto local. I:+.
� �
� TRAFEGO· MUTUO COM: �:."
� Cruzeiro do Sul�Rio �i:,

. � Sevaq=-Porto Alegre �1:
Pluna�Montevidéo t'.:."

<" �t+
,�t"
�:.+
�t"
,�t"
I:�

Ag�ncia' (RUZEI"RO DO 'SUL '+.�.
,

. Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 - :�i.
rt� /7AjA/: .

.' ,�t"

�� Luiz Noceti-Ro8 P€dro t'erreira- (Bd. Baoer S. 4.' �i:
�

. Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul . �t.
"� . �t� .
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PAS�AGENS E CARGA:

Floriaoópo-lis: Fiuza' Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

Escuia de Aprendizes Marinh-eiros
Inscríção de civis candidatos à matricula

Acham-se abertas, na Escola de 'Aprendizes Marinheiros" dêste

Estado, de 10 de [ulho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis

candidatos a matricula nas Escolas' de Aprendizes Marinheiros, nasce
dos entre iOde março de 1932 a 29 de agõsto de 1934 .

O exame para os candidatos inscritos será no dia 15 de agôsto
próximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San.

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

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

casos da clínica dentária.
'

,

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den
tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

'

ARI MACHADO
Cirurgião. Dintistata Catarina, em Barreiros.

Florianópolis

1 7��A-" C I'·'"
..

'�-,'
, ..

_......_____t.
..

rítlriià Fabrlaant. e dl.trlbuldor�. da. afamada. aon·I�' I•• '1I'1JI f.açõ.e -DISTINTA- • �IVETI",Po..u. um IIl'aD�
d. .ortlma"to d. cltl••mirah Ilegado••

' bl'lal .

1
_ bonl .. balata.; algodõ... imodn. e a91aMlnto.

.

pala alfaiat... 'lu. � ..eaebl dlretam.nt. ela. I
·_�lho... Iclbl'loa.: A Ca.a "1\ CAPITAL- lhama ii '·lItlllilgflo clOII Snra: Com.,ol••t•• do lnt...lol' Da ••ntido ,dl�lh. falueln 'IID. ,

vllltca anbllil d••fotua·S'Qm lUla. aompl'a.l MAT.RIZ em Fl01'1cIA�po1i11 51 �FILIAIS em Blllm.nau:. Lajlm. �
"'MiP- 9tH • WE __ M*....=p==�I!I!IIWm'WMi!mIII-.'*5III'__IIIIZIII__lIIIiiiil-_... I!Il.mm*!l!Ie__9_fl!'%!!i=m(MiEI!__mm*B....il!I!!!Nm!@!!iIlM!EI..II!!"m�!G:I!!··'�iIIiIII>lIS1i!I!iiI'IiWi'5ClCllm;wlllllllllilE'''''''��

IM·OVEI�Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

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

Portos, .nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
-

,'e todo O Estado. /

V. S. construiu um prédio ? Não o legalizou no Registro de imóvel'!'}

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma Irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliário A.L.A1ves, rua Deodoro 35� que está habilitado a regularíza.Jos
crítertosamente.
�. ..

,

DATI LOGRAFIA
(orrespondencll
(omerel,1

Confere
Diploma

TO NICARDIU'M

Tonico do corecão
.,

Rins, Asma" Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação dõ sangue, Arteríosclernsé, Disturbios na

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

DIREÇJlOI
.Amélia M PigOZZi

METODO,
.

Moderno 9 Eficiente

Rua General Blttencourl, 48
}

CÉsCfuina Álbergue Noturno)

---·Bm··:"in6onlo
Grunde visã•

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sôlide
inatrução, .

Bonl livros, sobre todos O.f

.assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rl,J8 Deodoro. 33 - Floriar;6:>ors
M.lta. r.Ueldad.. ,ele 1lUC1.�·

te ..... fUIaI... '
..... alo ..qaeca, ,.. , •••••

,reMate ,ara e ... "POIPOLB04
, ••a cader••ta .s �DITt.
MUTUOPUDUL. _,;�

IIIHDIS. J;Il:MA'IISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de N.pgoeira
M.dlclICléio Guzillsl' DO tll'Qtameat

'

dll .IIUi.
.

DR.I. LOO-ATO ·fILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia' do 'I'orax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu.
Ramos. Curso de Especialização
pelo S. N. T; Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, as
Consultas, díaríamente,

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

. . . . . . . . .. . . .. . � ..

..,teune som ... acabamento ..
sulídez.,; no piano perfeito!

Além de 'vár+os rnodêlos para
pronta entrega... êste maravi-
1hoso piano pode ser seu hoje \

mesmo, através do plano de: .

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmanD
REPRESENTANTE
-para Santa . Catarina

KNOT S/A
CX. 134 -: Tel. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. anda-r
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própria saúde,
consoqrcdo:

REGULADOR XAVIER
N� 1- EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

II REGULADOR XAVIER
� .

o remédio de confiança da mulher
Ih

/

CURITIBA

LIRA TEHIS CLUBE
<,Boife da Colina)

DIA 3· ,..;_ QUINTA.FEIRA·- DIA'

No interesse do sua

exijo o remédio

. �ruzeiro do «Almi
rante Saldanha»

t;
,

Ministério Marinha

Magistral e inédito desfile d/e modas para a Estação,
no qual participarão senhoritas do nosso "Grand Mond,",

mais uma apresentação de Layla Preyesleben. _

/

Atraente SHOW com a partícipação das distintas se'

nhorítas ALICE DE ABREU MORAIS E LAYLA FREYES •

LEBEN, constando de numerosos de cantos com acompa..

nharnento de violão.

MúSICA DANÇAS
Capitania dos Portos' do Estad@ de Santa Catarina

RIO, 1° (V.A.)" - Em sua per; ':xercicío de 1950
'nranencia em Barrow in Furness,
'o comandante, oficiais, guarda, EDil'" L
.mai-inha e guarnição. do 'navio 1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos désje Estado, faço sa,
.escola "Almirante Saldanha" têm

I bel' a quem interessar possa que se acham abertas nesta Repartição,
: sido constantemente homenageá, da presente data ao dia ll'int� e um (31) de agôsto corr-ente, as' inseri;
-dos pelo povo e pejas autorídades ções papa os exames a se realizarem na prtmeira (ia) quinzena de
; locais retríbuldas condignamente. setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABüTA_
Por outro la-do, as competições GE:\iI, PIlIi\1EInO E SEGU�DO CüNDUTOH Mo'rORISTA PRIMEIRO
..desportivas e as retretas da ban, E SEGUNDO ,CONDUTOR M.AQUINISTA, COl'\TRA -MES'J�RE, PRATL

.da, do navio têm coutr ihuido par.a CO, PRATICA�l'E DE PRATICO, A,1,RAJS, PATRÃO DE PESCA, ATA_,
-errar uma atmosfera ele cordiali, LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUrrOR. MO'l'QlRlSTA AMADOR.
-dade 'e simpatia que existe atual,
.mente entre os marujos brasileiros

-c a gente da terra.

................................... ;--

�Mais 8-29 para
·8 Coréia

WASHINGTON, 1° (V.A.) - A

.Força Aérea anunciou a remessa

<de um numero adicional de Iorta,
lezas voadoras B-25 para o Ex,
tremo Oriente.

'MOVEIS
Por motivo de mudança, vende-se

.mõveis. Ver e tratar á Avenida Her

..ciliQ Luz, 187.

............
-

.! ••••

'o orçameoÍo federal
par" 1951"

RIO, 1° (V.A.) - A Comissão
de Finanças, sob '3 presídencía do

deputado Horacio Layer, reiniciou
'os trabalhos or-çamentários de
forma a apressar a votação em

plenário da futura Ieí de meios.
. .Na ausencia do deputado Fernan,
do Nóbrega, foi' designado para re,

.lator do orçamento do ministério

da Fazerjda, o deputado Antonio

Mafra, O parlamentar alagoano
formulou um parecer sôbre as e,

.mendas apresentadas e111 plenário,
conseguindo concluir seu pa recer,

Assim, o avulso ja está em condi,
ções de' ser enviado, talvez na

prOX1l11a segunrla.fciru ou mais
tardar terça, à Mesa para votação
.em plenário.

Agradecimento
Ao sr. dr. Mário Wendhau

sen, diretor do Hospital Ne
rêu Ramos e às boníssimas

.

Irmãs que, com carinho tra
tam dos enfermos, o ahaixo
assinado agradece penhorado
o tratamento que dispensa
ram aos seus filhos quando
ali internados.

Osvaldo de Mello

da

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco
elo Sul c' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES'
TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.

CANTOS

INiCIO 21,00 HORAS

Reservas de mesas "Relojoaría MORITZ"; Cr:$. 50,00

NOTA: - Exclusivamente para associados. Ingresso talão

de Julho.

VALVULAS

I-billp$
MAIOR _ESTOQUE'

Jltlântidà Rádio Cal. Lda.
Rua -r-rajano, .lt

3. Para melhores esclarecimentos sõbre o assunto em sprêço, os

interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega'
cias.

Oapi íania cios Portos do Estad'o de Santa Catarina, em Flortanó,

Il)olis, 10' de agõsto ele 1950. .

j'-ih'LSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
ESC1'UlIl'á,{'io da classe "G" - Secretário

MAGROS E FRACOS

V'ANADIO�
E indicado nos casos de fraque--

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais' como Vanadato de sódio, Lící
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de, ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e· neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me.
dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

I

I

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 - i2 -

30 - 34 - 36 ...:.. 37 - 38 - 42 - 60 - 6-5 - 72 '- 93 - 115 -

124 -'- 156 - 176 e 242.

E, para �ue não se alegue ignorância, foi lavrado este Edital que

será publicado pela imprensa local.
_

Carteira Hipotecária da- Caixa Econômica Federal de Santa Ca;t,a.·

rina FlorianÓpolis 27 de julho d..l 1950.
-

, , ,( ADOLFO ELPO DA SILVEIRA
Chefe da C.H.

MINI:�;rERIO O·A MARINHA
Capitania dos Portos do Estado. de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

De acôrdo com 'o ofício nO 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

ENSfNO NAVAL, faço saber a quem Interessar possa, que se acharão

abertas as Inscrlções para o concurso de admissão à matricula na Esce.,

la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os Interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capitania,

para melhores "'esclarecim�ntos.
Capltania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrianópo!is,

5 de julho de 19-50. �

• . .

I( Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G SecretarlO.

Caixa Econômica· Federal
-Edil'al
CARTEIRA HIPOTECÁRIA

�. -� ,; -

Rua Mar.dtaJ D�o�oro, 341. ].0 Q1I"dl '\,�.
) .. ..,0'

.FON�S;· J.25Z f218 Caiu; Postal, 5"!i -,
.,"

TtL.ECRA1U, PROSEBRAS .p"ftA�.\ !-

«AGENTE
Importante Editora Gaúcha procura AGENTE GEttAL

para êste estado, aíím de colocar assinaturas de uma co

leção popular (tipo «Club do Lívro»),
OTIMA COMIS�AÚ. 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.

Noites dà Neve
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de beneficio, conlando com o apoio
dos corações generosos de nossa gente.

Haverá barraquinlras, fogos, jogos, cantos, música, ornamentação e

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

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

19; QU Av. Hercllio Luz n, 53.

" -

.

Crédito Mulúo Predial
I .

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude .de es-

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

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

quem em dia.
1. MOREIRA & CIA.

CONQESSIONARIOS

QUER VESTIR-SE COM CONfORTe E ELEGAMCIA'
A

Mello
PROCURE

.Blfaiataria
RUBI Felippe Scbmidt 48

__________________________�__� �__�mwNM

.'
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LAKE' SUCCESS, 2 (U. P.) - o delegado soviético
Jacob Mali"- declarou aberta (I sessáo do Conselho de Se'

,{}'U'I'aJlça às (Bh13rn) da tarde (4h13m no Rio) ontem, e,
-em. caráter de presidente, declarou qUle o deleaado da Chi.
na nacionalista não representava a China.

A resolução (Ae i1!1üi"- P1'OVOCOU imediata opostçao
do delegado norte-americano, S1'. 1Varren Allstin. Antes
de começar a sessão, quando lIiali/" per4etrou na sala re

servada aos delegados, uma pessoa pergllntou ao delegado
souiético:

- Vai permanecer agora, COJwscQ?
- Esperemos que assim seja, retrucou Malik.

Imediatamente depois de declaror aberta a sessão,
Malile disse: "Antes de possar a tratar do temçírio, eu,

como presidente, determino o seguinte: que o rep1'aSe'lt·
tatüe do grupo do Euonüniana, que aqui �ie encontra, não
é, representante da China e, por consequinie ; não. pode
porticiptu: das runiões do Conselho de Seauronça",

REJEiTADA A DECiSrW RUSSA
LAKE SUCCESS, 2 (U. P.) - O Conseüio de Segurl1Il_

ça rejeitou a decisão de Malilc, no *ntído de que o dele'

gado nacionalista chinês. não representava a China, por
7 »otos contra: 3� Volaram a faval' da -decisão . da presi
dência: Russia, !JuLia' e Luqosláuia. Contra: Estados' U'

nidos, Noruega le Eifito ..
Molik mio reconheceu o voto do delegado da Ciüaa

.

Nacionalista e decloroii ilegal a decisão do Conselho de

Seaurança, -mas não indicou se pensava em retirar-se,

Contra-atacam as forças nôrle ..

•

americanas
de 38 anos de idade, anllnciou seUl! 41\

..
, t\1 d PU' o·s vermelhos'intento de caminlzar 22 qnilômetro� U q01 flme ...08 e san, .

sob o mar, esta semana. Pretende TóQUIO, 2 (U.P.) _ As fôrças I COMIA, 2 (U.P.) - A cidade de:
atravessar a Baia no fundo elo mm'. norLe.americanas iniciar.am' um I Adong caiu em poder- dos' verme·
Se tivu êxz'to em sua expel"iên" 'violento contra.ataque com infanta' : lhos, hoje, têrça'feiNI, pela manhãi
cia, lesta.helecerá dois "recol'ds" ria e "tanks" no .setor leste de quand10 as fôrças suLcoreanas"
'Um dêles se1'á o "recorci" de ca"1 Chinju. que defendem o arco setentrionaJ
minhada em di'stáncia sob a SUo Apo,iados pela primeira vez por da cabeça de ponte aliJada, se ,re.

pe1'ficie das águas e ° ontro de "ua'nks, médios, os norte.ameri tiraram para novas linhas, que
tempo em baixo do mar. Butl1eI'1 canos tomaram a iniciativa na: '!:.eguem o rio Naktong. A aviaçã<l'
ca.lcula q�e sua singular caminha_, madrugada de hoj�, dirigi.dos pes·1 de caça aliada ataoou os norte:co:...da levG,J'a 20 horas. �retende d:s'l soalmente pelo maJor·general John' reanos nos momento�' em �ue eles;
cer ao fundo. da b{;l!a em Poznt

I Church, comandante da 24a Di� penetravam nes'Sa CIdade, cruza�

Confort, às 9 homs çla noite dle visão. menta rodo"f.erroviário, quase sem
sexta-feira e chegar à margem sul, Os Iíorte,'all1ericlanos estão desa· oposição de parte das fôrç'as de
da baía, sáúado, às 7 ho,ras da noi.' lOjando os .coreanos do norte ·das te,rra .

te. Durante êsse tempo, nãó pode' ,elevações estratégicas de à\.TJbos os A 40 KM DE PUSAN
rá conier nem beber água. lados da ,estrada que passa por Q.G. DO 80 EXERCITO NA COr

Chinju, com os quais travam com� RÉIA, 2 (U.P.) - Fôrças bHnda�.
FRAQUEZAS EM GERAL' bate a curta distância. das comunistas 'esLão à quarenta.
ViNHO CREOSOTADO CONQUISTA DE ADONG .. quilômetros de Pusan. Ope,r3m na.

"S I L V E I R A n Q01\( AS FORÇAS. DÀ' O�U NA' setor de Masan.
--.��==����--------�----�--�------------�--------------------------�É DEVER, DE TODO DESPORTISTÁ CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE PARA A' REALIZAÇÃO, EM MARÇO DE 1951, DO -CAMPEONA·

TO BRASILEIRO DE BASKEl1. BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILlANDÓ' OS ESFORÇOS_ DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO DE
lUMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!

I

DireçãQ de PEDRO PAULO MACHADO

es,·.)()(tti,.Tas Campeonato
mmeteo

se com a diretoria do Flamengo, dei- I
Belo !l0�'iz6nte, 1 (E.) - Foram

xando a direção das equipes do ruo
os segutntes os resultados das pele-

bro-negro. " ,I jas antem.ontem realizadas em con.

O VASCO QUER ·CONTRATAR· tínuação ao. certame min:iro de f�.
HOMERO - Rio, 2 (V.A.) _ OVas. tebol: .Atlétrco 2 x Cruzetro O e Si·

co da Gama acha-se bastante ínte- derurg ía 5 x Sete de Setembro O.
. r

ressado no zagueiro Homero, tendo •• •......................... ..

o presidente Póvoa viajada ontem
com' destino' a São Paulo, afim de

• • • • • • • • • • • • • • • • . ••••.••••••••••e;trar em entendimentos com à di.
retoría do .Tph-anga clube a que
pertence o jogador.
O CORINTIANS EM JACARÉZI

NHO - De São Paulo informam que
o

_
Cortntians paulista efetuará uma

excursão ao norte do Paraná, deven
do jogar no próximo domingo na ci
dade de Jacaréztnbo, contra a As.

socíação q.ue � toma .0 nome da cidade

I'paranaense. .

.

A RENDA DO TORNEIO INíCIO
- Rio, 2 (V.A.) -s-e. O Torneio Início
10 Campeonato carioca de Profíssío.

nais, realizado domingo no estádio
do Maracanã, rendeu a apreciável
quantia de Cr$ 503.562,00. Mais de

I50 mil pessoas assistiram aos jogos,.
em que foi proclamado campeão o

Bangú.
CAMPEÃO PAULISTA O CORIN

TIANS --Vencendo o Palmeiras pe
lo escore de 49 a 39, o "five" do Co
rtntíaus levantou, segunda-feita úI
tima, o Campeonato Paulista de Baia
ao cesto. I'GRAJAú, CAMPEÃO CARIOCA DE
BASQUETE - RIO :3 (VA I .. - i'\n\.
noite de ante-ontem' a A.A. Grajaú I
conquistou o' titulo máximo do BaS"'quetebol Carioca ao derrotar o quin
teto do Fluminense pela contagem
de 22 a 16.
CORINTIANS X ALL. STARS -

FIGUEIRENSE X qUARANf-
De acordo com a tabela do oampeo
nato de Profissionais, jogarão rio

próximo domingo no estádio da

F.C.D., as equipes do Figueirense e

(lo Clube Atlético Guaraní. E' prova
vel a estréia 110 certame, defendeu
(lo o arco do .alvi-negro, o excelente

'craque Doly, ex-defensor d? Flamen

:go.
OS CAMPEõES pE VOLEI E

BASQUETE - Sábado e domingo
CItimo, na cidade de Tubarão, to.
tam efetuados, sob o patrocinio da

Federaçã6 Atlética Catarihense, Of!

Campeonatos Estaduais de. Voleibol
e Basquetebol, sendo "os seguintes os

clubes campeões: Voleibol Masculino
- Aventureiro Valei Clube, de São
Ludgero; Voleibol Feminino - Ban
deirantes, de Brusque ; Basquetebol
- Palmeiras, de Joinville.

/

NÃO PODERÃO APITAR OS MI.
LITARES - Belém, 2 (V.A.) - O
comandante da Região Militar baí
xou um aviso, proibindo militares
do exército de dtrígírem competições
esportivas de· qualquer natureza, SOo

mente podendo arbitrar jogos amís.
tosos entre militares.
ADIADO O INiCIO DO CERTAME

CARIOCA - Notícias vindas do Rio
dízeem que em virtude de não ter
Sido aprovada a tabela do Campeo
nato Carioca de Futebol, o ilÍício do
certame foi adiado do dia 6 para o
dia 13 do corrente.
ONDINO VIEIRA NO BANGú -

O técnico Ondino Vieira transferiu.

REEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos 5IJC-fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURITiBt - PARANA'

se do Fluminense para o Bangú, ten
do assinado contrato com o clube
dos "mulatinhos rosados" na tarde
de domingo.
GENTIL DEIXOU O FLAMENGO

_. Divulga-se 'no Rio que o "coach'
Gentil Cardoso desincompatibilizou·

Enfretando o Corintians .Paulista,
campeão de 56, devel'á estrear hoje Extrato de Frutas Vitamina ç
em São Paulo a equipe norte.amer1 I Hidratos de Carbono etc.
o-ana de boa ao cesto do "Ali Stars

...............................

Caso tenha êxito estabelece
rá co:s recordes

NqRFOLK, Virginia, 2 (U. P.)
- O escafandri's.la Roy H. Butler,

Avaí· F.ute.bol
/

. Ed.i'al
,

De ordem do senhor Presidente sob pena de lhe ser aplicadas as pe-
;convido o Atleta Profissional ANI· nalidades previstas por ,Violação da
SIO MELO DA CUNHA (Bentevi). letra H, da Cláusula 4a• do 'contrato
,vinculado ao AVAl FUTEBOL CLU firmado com o Clube.
JHil, a comparecer a sede do Clube 1:1 Florianópolis, 31 de julho de 1950,
praça 15 de Novembro nesta cidade DINARTE JACINTO BORBA _

lle Florianópolis, no pr'azo de 8 dias 10 Secretário.

Club P,eteude caminhar
22. kms sob o mar

Instituto de Aposentadoria
dos Industriários

Aviso aos Empregadores
Contríbuição Adicional

e PeDsões

•... T - A fim de faz'er fac.8I. à ·recente majoração dos benefícios da
I'revidêncila Social jL,ei nO 1.136 de 19/6/50, foi instituida pelo De'
,creta nO 28.4'12, de 24/7!50; uma taxa adicional de, 1 % (1% dos em:pre�
gadol'es, 1 % dos empregados) , que será cobrada a partir de AGOST{) DE
1950, eng'lobadamente com as atuais contribuições de associadoS' 'e
.ide empregador.

.

II - Isto pôsto, as "Contribuições para o I.,'\,P.T.", a partil' 'de
AGOSTO DE 1.950 deyerão ser caIculadas e incluídas na Guia de Re'
,colhimento na bas�i de 12'70 e não ele 100/0, corno vinha sendo feiÍo a.n�
ferÍomente. '-

JOÃO RICARDO !\IAYR - DELEGADO

. ./

Recebidos em Porto A legré os corpos do
sr, S,algado Filho e de seus comp8nbe.iros

. de infortúnio'
.

1110S Teixeira a sua aliança de casa- grense a reverenciar comovídamen

menta. te a mejnóría dos mortos. Autorí-

Somente depois das 20 -noras io- dades, politicas intelectuais, traba-

ram encerrados os trabalhos de lhadores, porto-alegrenses de todas

identificação, formando.se· então o as camadas sociais, enfim, subiram

cortejo funebre, rumo ao centro da as escadarias do velho edifício on

cid.ade. Lentamente, diri13,iram-se os de tantas vezes Salgado Filho falou:

centenares de .automõveís para a ao povo, para uma visita de dl'!spe-
Prefeitura Municipal, onde seriam dídas ao ilustre homem' público e

velados os corpos das vitimas. seus pranteados compauhetros de'

SILENCIO COMPLETO NO LARGO Viagem.
DA PREFEITURA O NOME DE SALGADO FILHO

Ao atingir o centro da capital, PARA UMA RUA DO RIO DE

dír íg íu-se o cortejo fúnebre para JANEIRO

a séde 'elo PTB. Fazia assim o sena-. RIO, 1 (V. A.) - O vereador Jo-

dor Salgado Filho sua última visita ão Machado, representante do PTB�
à, sede do partido pelo qual deveria apresentou à Carnara Municipal
concorrer ,às eleições para o govêr- uma indicação solicitando à mesa:

no de seu Estado. Ali foram. os es- que oficiasse ao prefeito no sentido
. quites retirados dos carros fúnebres] de ser. fiado a uma rua desta capi
e conduzidos a pulso, em meio á tal o nome de Senador Salgado. Ea

multidão silenciosa, para a Prefeí- sa indicação foi aprovada unaníme

tura Municipal. Enfren�e aó edifi- mente pelos representantes de todoa

cio velho da· Prefeitura milhares ,de os partidos.
pessôas aguardava a entrada. O st- CHEGOU, ON'I'EM, NO RIO, O

lêncio desta enorme multidão era CORPO DO SENADOR SALGAD(}.
cortado apenas pelas �irenas dos FILHO
batedores que vagarosamente, abrl- Rio, Z (V.A.) - Chegou, hoje, as

am a multidão, para, dar passagem 11,15, ein avião da FAB, o corpo .du

ao cortejo.' senador Salgado' Filho' rumando ,da

Transformado assim o salão no- aeroporto, para o Cemitério São,
bre da Preteituea em câmara .ar- João Batista com o acompanhamen
dente, passou a população porto-ale- to de enorme massa popular.

Encerra-se amanhã O

eleitoral

l(,j.,

alistamento

.Amanhã, dia 4, ás 18 horas, será encerrado o alistamento eleitorâl
em' tsdo o pais. Somente iaté amanhã serão recebidos oapedidos de

inscrição de eleitores. Os interessados deverão levar em conta o avi'
so e comparecer quantos antes com seus requerimentos e documentos;

NÃO HA "TTTULOS CHEIOS"

El�tl�e. certos setores do eleitorado tem sido criada a erronea ím,

I pressão de alguns titulas eleitorais, por esbarem com sua spp.erficie
reservada ,à assinatura da. juiz quasi- inteir-amente tomada, não' têm
mais valor, não servem mais pana a votação. E' o que se tem chamado

paI" aí de : titulas cheios". Entretanto, graças a >e:.sclar,ecimenlo obti'
dos no Cartorio Eleitoral podemos assegura,r ao public.o que essa his

toria de "titulas cheios'" é uma simples balela. Em qualquer titular
por. muito que tenha sido u.sado, sempre sobra um pequeno espaço, um.

cantinho onde poderá ser aposta a rubrica. do ;presidente da mesa e a

data da eleiç,ão. E o titulo será perfeitamente válido.
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II
Dr. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e oi...1

OOD.tltulvão II. Sooledade.
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alaioat6do.

- I Eecrlt61'lo • R••id,nota
Rua Tbad.nte. tl.

FONE • .: 1"68
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO ora MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto. Sim!Agora,
. ..

Serviço eompjeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com -modernos métodos de diagnó.tico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO' - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.4e, diàriaJDeDte. DO Hospital .e eut....

Radioterapia por ondas curtas-EletrocoagulaçAo-
Raias Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO t, iO andar - Edifleio
.

do Montepio.
Horário: Das 9 As i2 horas - Dr. MU8Si.

Das f5 ãs 18 horas - Dra. MUS8i�
. Residênl».a - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2. .

"

Dr. Põfydoro E. S. Thilgo -llUi§!E§!EiU§!E5!E5!i§5!E§!E5!e§i5!i§5!E5!ElruJ
Médico e ..mo.

.. BOIIpital de Cartdade' de
_ c1anópolia. Assistente da

Maternidade
toenç.ao do. órgãos internó., .. N·
clalmente do coração e. v..�
'cençu da tiroide e demais 810·

dulas internas
;Unlca • cir.urgia de aenhor.. -,

,

Partos,
fJSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLIS'M.O

BAIML
&ORARIO DE CONSULTAS: -

Dlàr1amente das 15 às 19 no
ruo

Dr'. Lins N�ves
.....r da Materaidade e a.tlie. ti.

Ro.pita} de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
_

J)!lapólltieo, controle- ,e' tratamento

e.pecfalilado da gravidêl. Diltur
�4JI da lMIole,cência e da menupau
.. Pertubações menstrnals, 1 '1�.,.
.� e tumore.. do aparelho ,enl
.� feminino.
Operações do' ntero, ovirioa. trom-
...... apendiee, hbrniu. vàrisea. etc;
Drurgia plistie. do perineo (ru-

' )
" �ISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBST2TRICÁS
'...çu glandalares, tiroide, od·

�II'ÚIII. hípopíse, ete.)
-�blos nervosos _, EateriUdad.
,

- Regimes.
�n�altório l} Joio Pinto, ., - 'I sL
�1
ReeM. R. 7 de Setembro - Edit.
� e Sousa - Tel. 848.

Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
'IN�NDIOS E TRANSPOR'.i'ES

,
Cifrai do Bala.4:. tle '1'"

CAPITAL ti RESERVAS •••.••••••.... Cr'
Responsabildadea ..••••.

'

•••••• • • • • • • . Crt
Receita ._: • . . •. ....•. '. . . . • • . . • • . . • • . • • Crf
Ativo

,
...........••....•...•••. _.... Crt

Sinistros pagos nos últimos 10 anoa •••• Cr:$
Responsabilidades :..... .. _. Crt

DiFetorea:

Dr. PamphUo dOUtra Freire ti., Ca"alho, Dr. rra.el.eõ d. Si,
ADisio Ma..rra, Dr. Joaquim Barreto de Ard'o e JOII' Abrea.

BO.900 Gtl4l,IJo
1.978.401:765,87

.7.053,246,10
142.176.60!,80
IU87.811,10

78.711.401.IOG,20
Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 '

Flo�ian6Polis � S. Catarina,,_-_-_,_._._-_._-.-.-.-_- _._-_ _••-.-_._._._-_._,.-.-_-_-_",.-_-••_-.-
-

-.-_-,_ 1W ""

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meireles a. 1.

'Fone manual 1.701
RESIDltNCIA:

.

''A,Tenida Trompownld n '

Fone manual 1H
----....----------....----�.�

)Dr. 'Roldão (on,oni
"'CIRURGIA GJI;RAL - ALTA CI
.URGA - MOL�STIAS D. ...

NHORAS - PARTOS
I'enaado peJa FacUldade de Meti·
..... UDiYenidade de 510 Paula.
oade foi .lIisteate por Ttrloe &lIOII dto
8eniço Cirúrgico do Prof. AlI,I.

cmili reli .

Clrtlrlia do estômago • TIa. eIrtuIa·

r"l IDte.tiaGe delpdo • ;r-, tirei·
ee, ria., pr6stata. bexiga, ateio,

•"'rlOI e trompaa. Varicoeele. Jd4ri.
.eete, -"arlzet e beroa..

, ..

CooI111ta.: P-....... ,. 5 horu, • ....

�ellpe Scbmidt, 21 (.1101 da eu.
ParailO). Tele!. 1.598

Ituld�ocia: Rua Jl;IteTH JIUdAIr. 170;
Telef. Il. 764

Dr. Newton d'Avila
Clíwrcia geral - Doenças d,e Sastao

rall - Proetologia
FJetricidacle Médica

CoJLIultório: Rua Vitor Meirelea D.
- • - Telefone 1.307

.

Consultas: Ás 11,30 horas e • taro
•• das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Bamoe D.

• - Telefone 1.422.

". "" " .. """ ... ".".""". "".,, ..... � ..

TINTAS PARA IMPRESSÃO :

COTTOMAR
.

s e o s SOCIAL:

po�ro ALEGRE
•• • .. • .. •• ..... •••• r .. •• ..... • •••

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR
CASAS • 'nlBRIll'fOll

CAIXA POSTA!., 5.BS - Ta.I;FONE 664(1 - TEL."GRAMAS' �PRO'l""CTORAo

Agencia 8eral gara 8tH. Catarina' Iv.e[:?:nc:�tr: ::r:or�
,.,.

F
'. Entregue ao Ettcrtt6rto IImoItIUilll

Hu� ellpe Schmldt, 22-Sob., , ... ..L. Alves.

Câixa Postal, 69 • Tel "Plotectora" - FLORIANOPOLIS Rua DeodorO II_Dr. A. Santaela'
(Pormado pela pacuIdade Kacio
uJ de Medicina da UniTers1dade '

,do Bras1l)
M6d!co �r' CODCurSO da .ull1stln·
ela • Ps-tcopatB8 do D1atrito

Pederal
h-Interno �c !lospital PII1qua.
tl1co e Manicômio Jud1�rto

da Oapltal l"ede.-al
h-Interno da santa Oua de 111-
•.nc6rd1a do Rio de Janeiro
OL!NIOA laDroA - DOBOU

NBRVoeAS
OoIlllUltar1o: .JId1ftc1o Am6Ua
••to - 8ala a.

8esidlnc.la:

Aveni_da Rio Branco, 144
Du 14," II bora

Telefone:
Oonault6rto - 1."""
I&eI1dlncfa - l.JDI.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'ilco - Efetivo do Hospital d.
� Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAB-

"

.
GANTA

. Tratamento e Operaçôea
Residência: Felipe Schmídt, ".

Telefone: 1.560
'

C::onsultas: Pela manhã no HosoUal
A. tarde: Rua Visconde de '

Ouro
Preto n. 2. ,

Horé,rio: Das 14 ás 17 horaa.
!

D,.Milton Simone Pel'�ira
Clinica Cirorgica

MoI_ti.. de Senhor••

CIRURGIA GERAL
... Serviços dos Professores Bene-
aleto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
COn.ultu: Das U ia 17 horM
a.. Fernando Machado, 10,

I

Dr. MárioWendheusen
...... .� de adDitca • 11'1.....
OoIu:ult6r1o - Rua Joio PInto. I'

.
.

Tele!. M. 70 ''\ÇeU1llta de. • " • - ......
""'uIa: l'elI,. .,....... .....

Il'e!& ...

catg,a' IITransporte. regulares

SÃO FBANCISVO DO SUL para NOVA f011
InfoJi.magõ•• Gomo. Auent••

F�ori.n6p�li. .
- C.rl01 HoepckeS/A - C1- Teletone 1;212 I Bnd. telq.

8so Prancl.co do Sul-C.rlo. Hoepcke SIA -CI - Telelooe 6 {MO()R��AClt

Dr. P8Uto Fontrs
ataico • qeradar

c:-.alt6r1o: Raa VitGr � IL
Telef_: 1.4415

,Canltu.._ da 10 ,. 1. • ... se II
.... ,:a_4hda: :aaa .1_

H. - TeIef_: 1._ ;
.

Dr. M. S. Cavalcanti
Cllaica eIIC1aalTalllelltAI Ih eriJuIt!g

,
:au' SalduJ&a Marillke, I'

'

,

Te1efOll8 K, 1,.

o Sabão

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
elA,WE,TZEL I N f) rr� r l_tiA�L.JOI � V [L (, tU

TORNA A, ROUPA BRANQULSSIMA

da
� ....BÃO V/1101'1f-

, ;;)1"' -lo; � .. #1.4
il ...

..,

Esp ECIAUDADE
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Ecos da �inauuuração do Hospital Recebidos em Porto_ Alegre os corpos do sr. SaJgad
de Mafra' , Filho e de seus cempanheires de infortúnio

M'as as confrarias da caridade forneciam aos pobres e aos doentes Identificação final. - Silêncio completo no Largo da Prefeitura
Porto Alegre, 2 (V. A.) - Condu- Logo apãs a chegada, foram iq.i- trados com os corpos no local do-uma assistência incompleta. Pessoas leigas, adstritas a seus negocias zidos num DC-3 da Varig, chegaram i cíados os tr�alhos finais de identi- sinistro. Feita a identificação des-e aos deveres de sua condição, não podiam senão 1)0,1' . excepção se ontem' a Porto Alegre . os despojos ficação, tendo um oficial da FAB tes objetos pelos familiares, eram os'

ocupar dos pobres e dos doen les, não podiam. assisti-los como o deve das vitimas do brutal acidente do convidado ,às famiJias das vitimas mesmos devolvidos pela comissão"
ser. Fazia-se desejar uma instituição que Inteiramente se entregasse Cerro Cortelini, ,em São Francisco a passarem ao hangar, onde numa identificadora. Registraram-se, nes,

a esse mister. A Providencia divina, por diversas co incid enci as q.ue
de Assis. Centenas de automóveis dependencia reservada, serra ete, ta oportunidade, cenas pungentes,

.

h' S V· t
. conduzindo elementos de todas as tuado o trabalho. Para tanto fo- como a que ocorreu quando foi en-, .encamm ou, forneceu a . icen e os meios de realizar este intento classes sociais, desde .o governador ram numerados' os esquifes que tregue 11 progenitora do dr. Rui Ra.,.tão desejável. Deu-lhe primeiramente um auxiliar precioso na pes- dr) Estado ao mais modesto operário, J'a" lacl'ad'os evieram de Alegretesoa de santa Luzia de Mar-illac, alma de' escól, inteligente, instruída dirigiram-se para o aeroporto de Gra- envelopes contendo objetos eucon-

prof'undnmente 'piedosa, capaz de compreender a questão do pobre � vataí, onde o aparelho com os restos

do doente e disposta a lhes. dedicar sua vida, A esta S. Vicenle
-

ia mortas do senador Salgado Filho e w..Pa•••_._c_......_-••.........--...._...........-_."':-._....._._•••_._._........._._._-.�_""'.,.J'_..._.Jt.seus companheiros de jornada pou
sou ás 18 horas.

IDENT1ll'ICAÇXO .FINAL
Na pista onde atentou o DC-3, tor

mou uma companhia da 5.a Zona
Aérea, em homenagem à memoria do
senador Salgado Filho, que. foi o

primeiro ministro da- Aeronautica .

Acompanharam os despojos das vi

timas, além dos médicos da
-

.FAB
tenentes Carlos de,Assis e Vinicio
Alvares o dr Rui Ramos e sua ex-

" ...

pobres doentes; ma. esposa,

confiando Ias moças de boa indole a quem Deus inspirava a resolução
de se consagrar a ele para servir os'.pobres e necessitados. Sob .0 go,
vemo da virtuosa diretora eram 'submetidas a proveitoso noviciado,
no qual recebiam ou completavam a formação religíosa e técnica re

querida pela sua, sublime vocação. Os dois santos, qLW já possuíam o

mesmo ideal, puzerarn em comum para o mesmo fim os grandes' re'
. cursos da virtude 'e ?a santidade e formaram como um Ministério de
Assistcncia Social de inegavel eficíencia, para onde chegava, de. to,
da parle, <O -pedido de socorro 'p'ara os que sofr-iam doenças ou pe'
nurIa.

E daí surgiram as Filhas ela Caridade servas dos
tão numerosas e espalhadas hoje,

,-

Era novidade grande o espetáculo dessas don'zelas simples, des
pretenciosas, sem outra ambição senãoa de servir os pobres por amor
de Deus, sem medo de ir ao encontro da miseria, onde ela se apresen,
tasse, protegendo-sê por toda parte com sua .modestia como uma clau
sura, levando o asseio, a ordem, o conforto nos estabelecimentos que
tinham a fortuna de as conseguir.

A sua chegada desperta sempre o mesmo entusiasmo.
Aqui vae uma citação referente a cidade de Nantes: "Na cidade e

nos arredores espalhou.se logo a noticia 'Que ás Irmãs tinham chegado.
Não houve dama. de condição ou superior de comunidade que, não

'quizesse ve-las. As religiosas se desolavam por não poder sair ele suas

clausuras e pediam que lhes levassem as Irmãs para que as pudessem
conhecer ... Logo no d ia imediato ao da chegada começaram o traba-

_.___lho. Alírnpam, asseiam, espanam, ordenam, escondem o que não deve

aparecer, poem de lado o que não serve mais; as salas e compartimeu;
tos são depressa transformados}.por toda parte a ordem e o asseio ale'

gram os olhos. De fora vem gente para admirar. A afluencia chega a

estorvar os movírúentos das Irmãs no serviço da casa... etc".
A Associação de Carldade "S.V -, de P." tendo construido para o

povo 'este magnifico hospital o entrega hoje 'aos -cuidados das F'llhas
da Caridade. A afluencia do povo que aqui acóde nesta 'ocasião mos'
tra que ,a sociedade não subestima o acontecimento. Desejamos,
Omss Irmãs, que córrespondaís às jusbas esperanças que se formam a

vosso respeitd, Filhas do apostolo da, caridade, herdeiras de seu es,

pirtto, continuadoras da biela tradição de vossa -Comunidad(�, estamos
certos de vos ter à" altura de vossa missão enquanto vos animardes
do ,e'spirito de vossa vocação, S'81upre que ford,es fieis aos usos ([e vos

stl Congre.gação -;-a. 'YOSSOS sanlos 'r'egulamentos. Estais aqui par,a
'�'aclldir aos que sofrem, I'eq uer,e'se de vós de.dicação. sem limites nem

urrEifecimeuto; mãos leves e g,eitosas para curar as chagas do corpo,
trato meigo c bondoso para' alivia'r as. 'da. alma. A doença torna o

pa.ciente nervoso. ,e irritadiço; vós' o. compreendeis .e lhe abonareis
maior soma de cond'es,cendencia e suporte. Sêde nesta casa não só 'as

Filhas, mas os Anjos da -Caridade, para alivio, conforLo dos dnentes
'e edificação de to.dos.

Aliás, Ca'r,issimos ouvintes, vendo este hospital e os antros que
se constróem' nos nossos tempos', dev'emos re'conhecer que o cspi�>ito
hUIllI3'nitario ,realizou grandes p,l'ogressos.

'l'ralàndo do grande hospital central de Paris, no tempo. em que
S. Vic,ente mandava lá as Damas de Carldad'e,' o seu biografo diz: "O,
menor de nossos hospitais mooerno,s seTÍa uma' maravilha ao lado
dos grandes hospitais d'aquele tempo. Enquanto hoje o cuidado da

bigi,ene domina todos os outros, n:aqueIe tempo havia antes preocu'

pação de economizar o lug'ar pana receber o maior numero. de do.en�
te,s no. menor espaço. Os leilos quasi se encostavam em alguns esta�
vam dei,tados neste e na.que.]e sentido, 2, 3 e até mais doentes. Urn
primeiro progresso' se r,ealiliou com o isolar os'moribundos.. Só mui,

, to mais tarde cad,a d'oent.e .chegou à vantagem .de' ter sua' cama sepa-
rada". .

Ma.s nós 'pr,esenciamos em nossos dias vel'Cladeiro ü!apricho em

melhora,r a c'ondição hospita,lar. Nosso Estado viu, part.Icularmente
sob a administração realizador(i. do Exmo. Snr.· Dr. Nerêu Ramos,
bro.tarem por toda pa.rie ess,e;s' estahe},ecimentos destinados a amparar
toda casta de e,nfermidades - os loucos, os tuberculosos, os mode.
ticos as Iparturientes e os de clinica geral. Nesses estabelecimentos, re·

brilhando asseio e ordem, tem ent,rado o pobre como. o rioo. Não se

fecha a porta aos que so1'r'em só porque não podem pagar.
Na M,aternidade de Joinvüe, onde' vã'O nascer tantos' pequenos hra.

silei.ro,S', Soei que as mães menos la,fortunadas são trãtadas com os rries'

mos cuidados que as outras, e se é preciso, ainda são buscadas em

. casa pelO cár,ro ambullancia do 'hósipital. '

O Govêrno Fed·eral concorre com vultosos subsidias para t,ais

estabeleciment.os, como aconteceu com este.
flteconhec·endo leal ,e sinceramente esta benemer'encia de nossos

governantes, pedimos a Deus os re,com-pense condigIlamente e for.
mulamos ardentes votos para. que este Hospital, que hoJe se inaugura,
persev,eTe ,indefinidament.e realizando sua alta fipali-dade - pn,teger
a s'aúde, niinO'rar os sofrimentos, aumenua.r. o bem-estar do POV1)·'·.

RIO, 2 (V. A.) - Altas autorida
des militares prosseguem tomando
tôdas as providências para que as

festividades de 25 - Dia do Soldado
- ,transcorram cO'm o maior bri
lhantislllo. Ontem foram' postos \ a

disposição da secretaria geral de
guerra vários O'ficiais para organi
zação dos programas aplicados nos

arsenais, fábricas e outros estabele-

cimentos, aO's quais estão reservadas

F Il a
I

missões _das mais delicadas durante
� e· G a n

"

�as solellldades.

._.
•

�
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Lendas de Todo
.

o Mundo
Escute hoje - e tôdas às

quiuta.f'eâras, às 21,30 horas, O'

sugestivo. programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com à

participação do novo elenco
rádio-têatral da Rádio Guaru
já.
Uma oferta da LOJA REN.:

NEl{ - A Casa dos artigos de
qualidade!

CARLOS MATRER
Faleceu ontem, na sua resíden

cía, á avenida Hercllio Luz nQ176,
O sr. Carlosl Kathel\ Seu sepülta
menta .g,erá realIzado hoje ás

16,30, no cemitério Public'Ü_

Suc-Fru'i'
O complement@ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

«Dia do Soldado»

Biciclefas.
Inglezas

Acabam de receber
-

ONNI OAM4 & CIA.�
Rua·JerQlÍimo Coelho. 24 A

Florianópolis
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conRA CASra, I

QUEDA lOS CA·

BELOS f DEMAIS
1

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
T.6I11ICO CAPILAR

PpR"EltC�LÉNClA

l

Continua na fa. pagina

FLORIAKOPOUS - 3 de Agosto de 195)

Reunião do Conselho
de Segurança Nacional

RIO, 2 (V. A.) - Reuniu-se

on_,
como membros natos, os ministros:

tem às onze horas sob

a.presidência
da Marinha, Aeronáutica, '. Exterior.

do chefe do govérno, gal, EurIcc Guerra, e o chefe do Estado Maior'
Dutra, o .Conselho de Segurança Na, Geral das Fôrças Armadas gal. Sal
cional Participaram da reunião vador 'César Obino.

.

A· conciéncia repete improvisações, atasta embustes;
desconhece pJ:omessas, 1)(11'a só acreditar em fatos.

CA'l'ARINENSE-
.

Não te deixes embair pelos que prometem tudo e na-

da fazem" porque nada podem e tuula querem senão o

Poder.
.

Firma-te no e:.dernplo elos que coustruiram a çrandeza
do teu Estado e acompanha aqueles que hão de manter

viva a chama do seu tranquilo progresso.

Assegura para ti \e para os tens o clima de ordeni que
a continuidade odministratioa de Il1n Governo são sem

promessas e sem vaidades, te vai 1iJ'opiciar.
Vot'QI em Udo Deeke, engenheiro, cuja obra.

e administraâor que quer a tua fe[i.cildad� e o

'torto.

conheces
teu con,

,Manifestou-se contrariamente a
bancada pessedista

P,elo d,e!putado Konder Reis, da

J
co, na Ass,embléia Legislativa, 11_l-\\,"'"

banGada ud�nlsta, e ��tros �oi � 11Í:e�ta-�e P?r meu intermédio, cow
presentado ,a Assembl81a Leglslatr'· lrarIa:a mudança do 110me d,o'
va proj,eto de, lei alter.ando diver' Dislrito de Presid,ente Getulio, p�'
sos topônimos no Estado. Entre ós ra Nova Breslau, no Município dO'"
nomes a, 'que êsse iPnojeto - d\l nO' fbirama, 'l}roposta pela União De-

56/50 - visava mudar, e,slava o
. mocráUca Nacional,

,

porque ,essa,

do distrito Pl'lesidente Getulio, d,e substituição se Teveste de ,e'Viden
Ibiranam-a, para o qual se p'l'opunhi'l te c'àra.ter pessoal, visand'o atin'-
o d,e Nova Breslatl. gir dir,elamente ,à pessoa do senho.r'
A propósito desS'lli alter'ação,- a Getulio v.argas que, apesar de mi"

bancada pessedista, por int.e'rmé� litar, atualmente, 110 digno' Parti,
di:o do deputado Ribas Ramos f,ez do '.rralbalhista Brasileiro, é forca·
n,a Assembléia o seguinte l'eqUl:,ri- so 'r.ec'Onhecermos ,que êle prestou;
menlo: re-levanles g'erviços 'ao Br.asil..

'�H.equeremos conste da ata que Palácio da Assembléia L,egisla_
a bancada do Partido DemocráU l�va, em lO' de agosto de 1950".

Estivemos S81upre en tre os que reconhecem no Brigadeira>
Edual'do Gomes um brasileiro sem manchas, digna entre o.S mais:.

dignos.
P.roclamando·lhe ,a integ.ridade moral'e os alLos preelic:ados'

cívico.s, nenhum 'favor lhe faz'emos.
Sabemos muito bem que o ilustre candidato udenista nãO'"

jpod,e' ,ser responsabilizadlo p,ela flaJta de cO,mpo.stma (Ias que O>

acompanham. E, lpelhor do que nós, sabe s'. e:l<cia-. que s'e a sua ca.n� ..

didatura ,chega'c a ser vltorios�a, a integrid.ade 'que lhe reconhece'
.o Brasil exigi� o afastamento do seu der,redor dess,es correligió�_
nários, que desde já lhe deslustram a companhi,a.

Convictos de sua Teprovação, não daremos resposta a um arti·
go com que se 'adubou, ant,e-ontem, o Diário da Tarde. A figura do
sr. Nerêu Ramos 'está muito longe do álcance desses mo.rdedores.,
da h!Onra alheia. E os do l)iário }adram por inLeresse. Pior, muilo'
pior do que diss,e'ram ante�ontem do sr. Nerêu Ramos, a quem·

hoje, ainda e sempre por i nt.er,es!se, cantam lôas. Os que aCUSlam,\
.

o sr. Nerêll Ramos de, empregar um genro, já p'ediram ao mesm(j-

sr. Nerêu IRamlos que lhes empr,egass'e os genros: O diretor do.'

jornal, que hoJe e.x.plora Ia campanha de. nacionalização, foi doS·

que, d'e público, rasgaram os' maiqr,es' elog'.ios a essa campanha,.
c'Onfes's,a,ndo que, nos aplausos la:o sr; Nerêu ·Ramos, temiam inovar�
piorando! Os oulnos ...

'

Os 011lros escrevem na red'ação e correm a,

avisar-nos que ,re,provam ... o qtie escrev'eram! São desse calibre!':,

Não desceremos até eles .. Passem .bem!
GUILHERME TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


