
,)

._

Te�eurama .

do sr.lNota do Gabinete do GovernadorVice-Presidente -

A nota que a Prefeitura Municipal de JoinvHe fez publi'PóR'l'O ALEGRE, 2 _ O sr. Go cal' na imprensa daquela cidade, tentando explicar o que deveverrrador Walter Jobim, a propósi- à Empresa Sul Brasifeir.a de Eletricidade, contém flagrantesto do' trágico falecimento do Se' inverdades no tópico. referente às obrigações' do Estado emnadar Salgado Filho recebeu do relação àquele Município. Diz a referida nota que importandoSIr. vice-Presidente da IRepub!J.ica' "nestes três anos em soma superior a um milhão de cruzeiros"o seguinte telegrama: I o débito pelo Estado, .es.[eJ se nega a "prestar contas do que"Pelo alto intermédio de Vossa é devido ao Município".
Excelencia apresento ao .Riét Gran- I A verdade é que o Éstado se acha estritamente em diade do Sul a expressão do meu pro' I quanto às obrigações' que lhe são impostas pela ConstituiçãoIundo'xpesar pelo desapgjecímsn- para com os municípios - 'B especialmente para com o muni-to do seu eminente filh; senador cíplo de JOÍl1YHe, Aliás, à contabilidade da -Pn.f.eitura. cabiaSalgado Filho, que tão assinalados acusar o fato de ainda em novembro de 19'49 ter o Estadoserviras prestou ao pais. Atencio satisfeito asua divida relativa o imposto' de' jndústl'ias e Pro"sas saudações. (ass.) Nerêu. Ra- fissões naquele mesmo. ano. Com efeito a importancia rece-mos". bida pela Prefeitura de Joinvile, em data de 17 de novembro'de 19/19, foi de Cr$ 3/16;693,20. Em seguida ,

a 29. de dezembrodo mesmo ano lhe foi paga diferença da �lTecadação de 1948,no. montante' de Gr$ 474.335,90. A Contahílídade da Prefeituradeverá 'confirmá'lo, =

No corrente exerciclo incumbe á mesma Preteítura o
que se relaciona com o 10 semestre do Imposto de Indústriase Profissões, Cr$ 396,306,80. 'I'ratando-se do 10 semestre, que,é o já vencido, a Prefeitura de Joínvile, como tôdas ai de- "mais, está relacionada para o pagamento em tempo pei'fei'_tamente normal, pois que só agora é possível ao Tesouro realizar os respectivos ealculos para a distribuição proporcíonal..

A diferença de arrecadação do Estado, no último exereicroserá 'paga oportunamente, como o foi a do. exercício anterior.Não é, 'portanto, fundada na realidade a alegação da. nota of'i:cial .da Prefeitura de' Joinville, l1(l.,rtícularmen.t.e na -parte em
que declara que o Estiado s'e haveria negado a prestar contasd-o devido "nestes três anos".

É e1'e lamentar que, em caráter oficial, tenha. aquela Pce;íeítura dado curso a tais le'Viandad·es.

Joaçaba, 3 (Do Correspondente) ra Santa Missa naquele local, os' VO'
Realizaram-se no dia 23 do. mês tos de grande exíto na ardua mais

de Julho p. p., as g-randes e excep: sublime missão de Sacerdote.
clonais solenidades de inaugura. Ao almoço oferecido, usaram da
ção do Seminário "São Pasqual", palavra o Vereador Guerino Dal.
no distrito de JabOil' á, verdadeiro canale, que em brilhante ímproví
orgulha para o nosso Município e so expressou os sentimentos dos
que vem demonstrar o espiríto cons presentes, o representante do Pretrutivo dos abnegadas Vigários. da feito Munícípàlde Joaçaha, sr, OCo
Ordem de São Francisco. Ao ato, tavío Montenegro de Oliveira, o

compareceram sua Excelência- Ite- 'sr� Edgar
-

L'arilciní, .representantev.ereridissinia n. Daniel Hostin, do Jl.refeito Municipal de Oapinzal
Bispo de Lajes ,e as mais destaca. também em belo improviso e, fi·A

'

Fábrica Duponf construirá a das autoridades eclesiásticas e ·ci nalmenle o Frei Sérgio, em cº,mo'vis de nosso Municipio e dos Mun� vedora oração.FIUZJ1 LIMA & lRMÃOS� P l
-

b b d t� -d gA" cipios circunvizinhos. Ao terminar, te·c·el1 palavras d&
, Cons. Mafra, 37 ;�

"

r melra om a e
-

ui ro enio As, Santas Missas, ·que ,se' realiza' agrdecimento, Sua- Excelencia Re..Florianópolis $"'- WASHINGTON, 3 (OE) - O presidente' da Comissão de Energia ram náquele locàl, contaram com o verendissima D. Daniel Hostin.
•

_ ,A.tômica do Congresso, senador democrata Brian MacMahon declaroú compa-recimento d'e. milhares de Aoo Distrito de Jaborá e 'ao Mu..Prodoçao do sal do depois d·e �onfe.renciar co� os dirigent�s do pT.ograma de 'defesa do� .

pessO'as, 'vindas de varias prioce' niclpio :de, Joaçaba, f.elicitamos pe'

P..
Estados Umd'os, que este paIS dev.e' an)'phar ·considerav,elmente s.eu pro. dencias, testemunhando o mais la' inauguração ·81 benção do Semi·18DI grama para. a prodLlç�o _:Ia b'omba d� hidr.og�nio. e �rmas a,tômicas. sincero reconhecimento aos Flieve' nário 'São Pasqual", iobra que bem:Pouco depOIS, a Comissao de Energia AtomlCa, NaCIOnal anunciava rendos Vigários, pela concretiza' exprime nossos sentimentos cristão!'qU·H fuí assinado ,contl'ato com .ã, Companhia Dupont de Nemours anel Cão de tão elevada obra. bem como .e- que virá contribuir p'a·ra o ,enc�Co, 'para que es{a construa fábricas para a produção de Ibomba de hi- em trazer ao- Reverendo Frei

_ Sél:'I"min�amento d� nossa geração no.-drogênio.
. gio Bordin, que rezou sua prImeI cammho de CrIsto.-Não tenho a menor duvida de q�,e nosso estoqüe de 'bóinbas 'alô''micas é o principal fator que cont·em a agressão soviética" Por cons'e'g'uinte, proponho-me a realizar Lodo o. possiv.el para manter e aumentar nossa vantagem".

Juquérito para apu
rar 8S causas do de ..

sas ire c.om o

«CosiellatioD»
RIO, 3 (V.A,)-- o engenheiro

Pimentel, que no momento responde
pela Díretoi-ía de Aeronautica Ci�H
determínou a abertura de uni inqUe:rito a fim de apurar as causas do de,
sastre com o "CosteIlation" da Pa.
aaír, ocorrido nas proximidades de
Porto Alegre, e da qual resultou 8
morte. de cinquenta pessoas,

A greve dos uoiver
sitárlos . cariocas
RIO, 3 (V! k.) -. Prossegue a

gréve

e10s�univerSita:riOS
cariocas,

aos quais e juntaram agora os alu
nos da Es· ola Politécnica da Uni'
versidade .:6atolíca, Os estudantes I
distríbuír'am uma! nota dízendo :

.

- "A Ofdem Política e Soéial está
atuando indevidamente, no movi,
mento".

I �-

RIO, 3 (V.A.) - De acordo com
(lS dados do Serviço de Estatística
ta Produção do Ministério da Agri
cultura em 1948. o Estado ão Piauí
pl'otluziu ..10.432.497 quilos de sal.

8ranizos do tama
nho de um ovo!

PORTO ALEGRE, !J (V.A.)
Persisti} o mau tempo no Rio Gra-n
de, sendo q* na madJ'ugada caiu
na cidade dle Getulio Vargas fOl'te
chuva: de granizo até o tmnanho
dtzm ovo. As nwS" ficaI'am com ca,

rnadas de 25 centímetI'os de gelo!
regist1'ando.se grande;!
telhados e janelas.

danos nos

f,
'. '

•

'j " I, I
�

IJ.').,· '/'/

Dia a dia a· candidatura· do Engenheiro. 1Udo'I!ÍJeete
mais se fortalece no Estado, evidenciando "que logra-
rá espetacular· vitória . nas urnas de 3 de outubro

f'

Segunda pereg�na
�ão brasileira do

400 Santo
RIO, 3 (O. E.) - No próximo

.dia 5 de Se tembro partirá o tran
satlanttco francês "Genny ", na se

gunda peregr-inação brasileira do
Ano Santo, levando '500 católicos.
As. aujorídades eclesiasticas cone
tínuam por outro lado empenha
das em conseguir que o "Duque
de, Caxias, realize outra viajem em

.

Novembro ou Dezembro.

o lI.ü8 :ANTIGO DUBlO DE SANTA CATAlÍINA.1dttúI� .. D. gel'fttel SIDNEI NOCETI- Diretor Dr. RUBENSDE ARRUDA Rül08

�no XXXVI I florl.n6poUs� ,Sexta-feira, 4 de Agosto de '950 10.9 !7

OperárioOperário, desconhecido das; fábric-as, ou, líder da classe, gradua'

I·
do "Ou principiante, o que que�' que faças' na constru?ão ela riqueza. datua terra, faz por engrandecê-Ia, votando nos candidatos do Partido
Social Democrático.

.

Ao seres chamado pelo dever cívico.a eleger OS_JJlLC hi'í(l de
. vernar o teu Estado, escolhe aqueles que, .serp. promessasjenganpleétei arn o teu voto, e o desejam, para consolidar os·lteus tli��
pará assegurar-te, ]10 meio das atribuições, o conforto ae' que és.recedor ,

Udo Deeke, engenheiro é como lu, um trabalhador e, COl�O tu,
seja o progresso de Santa Catarina ..

InauguradO em Joaçaba o
.'

.

Seminário «São Pas_ual))
•

Ao solene ato compareceu S. Elia. 88vma•.
D. Daniel BosliD, Bispo de Lajes

XX Congresso Internacional
Abitação e Urbanismo

RIO, 3 .(V.A,) - Será inaugura· tas após a realização do certame de.do no próximo dia 27 na cidade de I vendo ser visitados todos os paisesA.msterdan, Holanda o XX Congres. europeus tendo para esse fim obti.90 internacional de HaôÚação e Ul'- do condições econômicas especiais'banismo, que estudará vários aSSl\ll. que serão informadas aos interessa·tos da atualidade relacionados com dos na secretaria do Instituto de Ar.os problemas residenciais e p,lani, quitetos do Brasil na praça Floria,ficações- das cidades. -. no 7 10 andar telefone 22-1703 at�O Comité Brasileiro �rganizou o di� 10 do c�rrente, quando sel:ãouma excursão para os congressis. encerradas as inscrições.
I

de

PARTIDO SOCIAL DEMOCRftTICO
Convoco a sua eomissão Executiva para uma reunião no dia 12, às

15 horas', na sede· do 'Partido, ,afim'de dile'herar sôhre as sug'estões fenas
pelos diretórios municipais de candidatos ao Congx'ess'O Nacional e 11
Assembléia. Legislativa do Estado.

Florianópolis, 3 de agôsto d,e 1950,
CELSO RAMOS, presidente, em exercício.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTADO-'Sexta-feira.
I

4 de Agosto de 1950

de Aposentadoria e Pensões Juizo de Direito da Informaeõesdos Indostriários' Comarca de Tijocas' .,u.
Aviso ao� .Emp�e.ga ....ores

Edital dâel�f��e c3l::so prazo .���.. _._T..""""_

Borario -' das empr8-'-
Contrtnuíção Adlel,onal .

o Doutor Clovis Avres Gama, Juiz -I O ESTADO sas lOJ.!_'.....·'8.'rl·asde Direito da Comarca de Tijucas, ... " ........ '
_

� ... I - A fim de fazer face à recente majoração dos benefícios da do Estado de Santa Catarina, na

a.àçlo e Ofieinu 1 r.a _-"__Previdência Social (Lei nO 1.136 'de 19/6/50, foi instituída pelo De- forma da lei, etc...
7� .0�. _ ...... _

b e nt edi loio Piato D. I .........

:'Ureto nO 28.112, de 24/7/50, uma taxa adicional de 1 % (1 % dos empre., Faz- sa er aos que o pr se e -
-

.A.1J'to.'V••--
tal virem ou dele conhecimento tive: Diretor: RUBENS' A. RAM.S

-

-� - lIIaIId _ 11 ..�

«adores, 1 % dos empregados) , que será cobra-da a partir de AGOi:?TO DE
rem, expedido nos autos de ínventã- Proprietário e Dir.-Gerente ;�.,...... _ .......=....,:!

1950, englobadamente com as atuais conbrfbuíções de assocládos e rio dos bens que ficaram por morte SIDNEI NOCETI .1.':=' BnIrIueue _ .4Ift �.
I de empregador, / de Bernardina Maria Vicença Sagaz, Diretor de Redação: - 1.... J.tone. .

,
II - Isto pôsto, as "Contribuições 'para ó LA.P.L", a partir de que processa êste Juizo e cartório

GUSTAVO NEVES _ ..�� 0&....... - ,....,.

, ,AGOSTO DE 1.950, deverão ser calculadas e Incluídas na Guia de Re- do escrivão que êste subscreve que, �1lto-VlAtIo 01 �,
eolhlmento na base de 12% e não de 10%, como vinha sendo feito an, atendendo ao que dos 'autos' consta _ • bOru. .,

por despacho' proferido aos 19_7-1950, ftepresentante: :Ro4O'tUN 11Il-1InISl - ...... � ...

teríoménte. -
� a bol'U.autorizou a venda em hasta públ í- A. S. LARA ftipldo 8Ql.BruUefr. _ oJoIIl'f1Íe-

ca, do imovel abaixo descrtto, com Boa Senador Danw. 40 _ .. 18 horas.
sua respectiva avaliação, pertenceu, andar R&Pl4o 1ul·Bru1leJh - ciuHDJe _ ..

• horo.
te ao espólio' <de Bernardína Maria

e1r TJIRQ.A.-J'JIII
Vicença Sagaz, que será

-

levado a
TeL:���AS�;�:n e

":QIO.��� - ...... .AJeo..

público' pregão de venda e arremata- .A.'Ilto-Viaaao ca...... _ �_
ção a quem mais der e maior

-

Ian. Rua Felipe de Oliveira. 21 -:- - • boru

ÇO oferecer, acima da respectiva a- � andar A'GtD-V� �.- .....',

valiação, pelo porteiro .dos auditó- TeL: 2-t873 - 810 Paulo
- • ...

CIl� _ .........,.
rios ou quem suas vezes fizer, no dia - ASSINATUBAS ...;.��
29-8-50, ás 10 horas, no local em que N. Ca,.... Ib;pa- ...� - lAIIUa .-
se realizam as vendas em hasta pú- r

_......
7.�- 8':"-' _ r__ ,_AUmo ••••••••.•••• Crl.v� �... '�� ... �

blica determinadas por êste Juizo, ••� JIGrU.
á porta. do édítícío da Prefeitura Semestre � Cr' 46.00 1'-::"'-� - -

Munícípal. Descrição e avaliação do Trimestre ••••••• 'Crf Jl,oo .

.AOJto,Villllo .... _ I..,.. _ II ....
______________________________ imovel que será levado a leilão: Cr' ·',00..... .

�

S' E1
·

1
'''Um terreno, isto no lugar Domin- NiJmero .vulso .• CrI 0,10 la�fr::' Sul.Brullefra - JoIDYDe-

J eJ' -I-V'_.1- C'�»' e', I to '-·.8
gas Correia, distrito de�Tijipió .. com No I.terlor Rápido SUl·Brulletn _ CurlUba -

. , .
. 34,1 metros de frentes e 1:000 ditos • hor...

...VART.....
- I de fundos � ou sejam 34.434 me-

Ano.. • • • • • • • •• •• er, 100,00 .A.uto-"'� � _.0. ........r, tros quadrados - pouco mais ou SeJDeltre. • • • • • •• Crf '80,00 - • horu.
.

I Do Cartorío Eleitoral da 13a. Zona pede-nos seja publicada que, menos; fazendo frentes ao Norte na TrtmeItre •••••••• CrI Sfi,oo
_..�� C&� _ ;r_.u.

de acôrdo com o art. 50 do Regimento 'dos JUiZDS é Oartorfos Eleito; estrada pública e fundos ao Sul em NiJmero avulso •. Crf 0,80
• �uw-� 0&...... _ �.

eaís, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERÁ F�ITA SóMEN' terras de Henrique Serafim Fagun Andncloa -.dI.nte contrito.

f
- 8.30 bOru.

des: extrema a Leste e Oeste em ri�-..&.. I R;6pldo SUl-Brullef.ra - CUlUba -
TE NO HORÁRIO DAS 14 AS, 16 HORA;:;, diáriamente. •• O _. mes!D0 n O 8 bora••

--_____
terras de Basilio -Puel, avaliado por pnblicados, não serlo' Rápido Su.t.BrUUefra - JOIDYUe':_

- PARTIDO-SOCIAL-DEMOCRÁTICO' �ts$ c�:���i��s). (�; pa��l q:eq����e:� -.o1Y1doll. :a�� Uo-onno... - a..... _

ao conhecimento dos interessados e A dfr.... alo. se

rellpon_. :1
�� -'. ara.r- -

ninguem possa alegar ignorância,

I
tabtliu J1eloll conceito. 18f�.. ItaJd - � - 11 ...

mandou· expedir o presente edital emitidos nOIl artigOl'l ruo

que sérá afixado na .sede dêste Jui-
_ lasslnadoL; bpr.e.ao BnIFIu__ ........

zo, no lugar do costume e-, por cópia,
.

-��� lIIrUll _ �
pu.blicado (uma) 1 vêz no jornal _.onuo;r......,�,_••......-"J.IVa -. harU. '.

"O ESTADO" de Florianópolis. Da-

'V·
-

A" . .A.Uto-T���::::: -

do e passado nesta. cidade de Tiju- G,,< 186"aO· erea .tJ�o - • lIcJn&
cas, aos vint-e dias do mês de julhO U v- .A.:uto-Vlaçlo C&tutn_ o.nae.
do ano de mil novecentos e cincoen-

. Horário . - .A.�t!�� C&tvIJI.eIIH
ta_ Eu, Gercy dos Anjos, Escrivão, 8ef/tUlda-",,.a - • hora.

.

o datilografei, cOn,feri e subscrevi: -TAL" _ 13,00 _ La!. e PI"" .:uto-ViagIo oa� - TllMdIt

()C· -ehorc.u.
-

/
a 10VIS Ayres Gama, Juiz de Di. A.legre :A.:uto-Vl&oIo C&W'lUIuI _.._..
reito. Está conforme o original, so- PANAIR _ 9,25 _;_ Norte -��_ 01"''''-'' _ r _tire o qual me reporto a, dou fé. .....��- _, _...._ _-

Data supra.
.

VARIO' - 10,40 - Nortf I' =:... GlMSa _ Lqau. _ • ,..
·0 Escrivão: Gercy dos Anjos PANAIR - 14,35 - Sul

'O
'I 1/2 bor...

•• ORUDIRO DO BUL - la.'1 _..
1.� Bruq'__ - -

A
•

d
• forte A.uto-V� I� - Itajat - II ...

cima e nOV8 mi- 'l'.rça-,IIN �P1do Sul-Bro1Iefra � oJom..u.-

Ibões. _ os'. eleitores '"TAL· - �I;a �I;:��:'; �seó Sul-Bru1le1r. - CurlUba ,_

.

IImpreea Sul Oena LtdJI - X&!IIee6 - ..

raO·I·strados _

- Santos e Bto.
- • hora.

TRINDADE: Oscar Tetuliano (J PANAIR -;- 9,25 - Norte 1JlX't'�-J'DRal

Silveira, Manoel Ari -da Silva. RIO, 2 (V. A.) - Informa o Tri GfWZEIRO 00 SUL _ {I.II _ _ -:S::'1a hl BruU - N1'te �

CACHOEIRA DO BOM JESUS: bunal Superior Eleitoral que oBra. Wl'te �uto-vsaçlo C&tarIneJuIe 0sIftIIIe>
si! possue 9 milhões 224 mil 317 elei

VARIO _ t!,80 _ eU'
- ' ..horu.

I..... '

tores devidamente inscritos. Â.uto-hVi.oIo C&�

PANAIR .:_ U,35 - Sul
- ora.

A.uto-Vlaçto OItv1D41118e _ t..-.
()uarfa.-,�f'(J - f5,!O hOnlil.

-TAL" _ 13,00 - Laje. e Plrt. 'I ==- 810 Q1fioYIo - ....... -

�uto-V�o ItaJal - lta,JaS - ta MP
....... !

�IIO Bl'wlqu_ ....... -
141 horu.
Rápido Sul-Brullefra

lS.as. .

. do Sul-Brulleln
e hora8.

Vendedores • Interior
Precisam-se em todas as cidades para vender Bijouteriàs O' PRUf1UITO- DO DI.a base de otima comJ,s'são, exclusivamente pelo Reemb(i)lso DtlD fi
postal: preferem-se vendedores e viajantes' bem relaciona- CAUSAS PREDISPONENTES
dos nas lojas de armarinhos. tecidos, miudezas, joalherias, cél�tâ's pessoas resfriam-se fre
etc. Escrever a «Atacadista» ai*a postal 130 Agencia da quentemente: são os fracos e esgo

Lapa-Rio de Janeiro D. F.

I
tados, os mal alimentados, os portar
dores de moléstias crônicas e anoma
lias do nariz e da garganta, come

Dit. sejam amídalites, faringites, vegeta.
-

ções adenóides,. desvio do septo na.
sal etc.

JOÃO RICARDO MAYR - DELEGADO

-Associação Cal. de Engenheiros
Não tendo sido possível realisar.se, em 2a convocação, como

.

preceituam os estatutos, a assembléia geral para' eleição da nova di.
"retoría desta Associação, .por motivo de fôrça maior, convoco os' 811I'S.

associados para a referida eleição, a realizar.se no dia 15 ele' agosto,
às' 20 horas na Séde Social.

I •
.

CID ROCHA AMA.RAL - Presidente.

DIRETORIO MUNICIPAL
AVISO:L!�

Eacerrando-s·e no dia 2 de agos_ Zenft' da Silva, �air Conceição,
to p. vindouro o sel'viço de 'alis� Osvaldo Lisb�a, Odilia Carreirão

Ilamento ele:i.t..()�a,l, este Diretório, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da

solicita' õ comparecimento dos Rosa LllZ, Regina Magda P. Simões,
srs, correligionarios aÍlaixõ dis_ Valdo Rosa Silva, Virgílio José

criminados; á Séd·e do PSD, rua Luiz, Valdir Francisco Caetano,
Arcipreste Paiva n. 5 sobrado, 'Walter Ramos do Nascimento

á�fim_de satisfazerem o despachO Valcyr Borges, Werteh Gouvêa de
exarado pelo Juizo Eleitoral,. em Araujo e Silva, Valdir SiLva, Ze.
seus req�erimentos: �na.ide T,ereza Ãreias, Zelita Laus

FLORIANóPOLIS: Artur Cor� da Silva, Yolanda Vieira Leal.

rêia de Melo, A�taillliro Neves' dos ,sACO DOS LIMõES: Felinto

Reis, Antonio' Jose do Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Lessa, Cleoilice Maria da
Rosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha"
Domrémy tMagalhã,es de Fr�itas,
Dorvalina Gomes da Maia, Eucli-_
des Costa, EvelYm Santana" Eli�
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander-
80n ;Monzolli, Édio Santana, GiI
mercindo Xavier, lsio Reis Silva,
Ivonete Fernandes, Ivonete Régis
João Bernades, Joãó Olegário"da
Silva. Júlio. Coutinho de Azevedo,

.
Lauro Aleves, Lauro Quir-ino do
Nascimento, Luiz F;ernado ·Macha.
do, Maria Gossenferlh, Maria Eu.
lMia de Andrade, Marcos Les'S8,
Maria José Reis, ,Sil1:;30, Maria Her
mes. Martha Hauspurg, Neiva

Osvaldina Dagotierto de Maga..
lhães, Antonio Guilherme dali
Santos João Manoel dos Santos.
RIO' TAVARES: Senem Pedro

Cardoso, João Manoel Martins e

H ildo Martins.
ESTREITO: Bertoldo Martins,'

Belltarmino Man'oel da Silva, Ho·
_

che Paulo Platt, João Boaventura

da Silva e Martinh3J Maria da Sil.
Vii

Florianópolis, 19 de unho de 1950.
Tte. �I\.Ibâno de Souza .Lúcio
Delegado do D.M. do PSD.

Florian6polill - Santa C.tariu

A. DAMASCENO DA saVA
ADVOGADO '.

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS .-

.1

Praça 15 de Novembro. 22 - ze ....
> ! '

��
.

(Edifieio Pérola)

F'lIoea: 1.324 e 1.3S8
'f:.'-"1' ':'" ."...

,

••••
-

••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IU

••• f ..

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

Agradecimento

Alegre
PANAIa. - 9,25 - Norte

(]RUZEmO DO 15m. - 6."
fõrte
VARIO - IUO - "orl.
PANAIR - U,35 - Sul

Qvi,a'a-','"
"T.AL· - ,_ - 1.1.,,1ll.

c.rttaa - Fara....'
- ...toa. RI.,

PANAIR ...:. 9,2& - Norte
PANAIR - U.35 - Sul
VARIG - t2,30 - Sul
QIlUZEmO 00 SUL

I'M
tlBUZEmO 00 BUL

1111

tI,1I

ti'"

Ao sr, dr. Mário Wendhau
seJl, diretor do Hospital Ne
réu Ramos e às bonissimas
Irmãs que, com carinho tra
tam dos enfermos, o ahaixo
assinado agradece penhorado
o tratamento que dispensa-,
ram aos seus filh9S quando
ali internados. ;

.

Osvaldo de- Mello

Sma-"t,.o
-TAL- - IS,OO - La� • Pira.

Alegre .

(]RUamO 00 BUL - '.H
. rorte --

PANAIR - 9,25 � Norte
VARIO - H.60 - NCH'te
PANAIR .,... U,35 - Sul

StJbado
"'TAL- .... 8•• - 101 ....111. -

. C.rltib. - P.ra.....'
-

.

Santo. e '11.1••
iY"OIG - U!,30 -' Bul
CRUZEmO 00 BUL - ti."

for&o
PANAIR :.::... 9,25 - Norte
PANAIR - 14.35 - Sul
PANAIR - UJJ5 - Sul

Dom(.,o
PANAIR - 9,25 - Norte

QBTJZEIRO DQ SUL - .o�e,

/

-

uteís.

.<:.r:

CUltlba _ .

IU.B.ADO
�ut.o-VíqIo C&taI12leue - �
-5hor... I
RApldo Sul·Brulle1ra

la�hoill8· ...--..
RlPldo 8ul-Brulletra - CUI'ItDe ......

• horas.
._ • horg.

.A.11'to-Viaçlo C&tu1D.eDM - loa.ue.
- • hora.. _

�uto-V1qIo ,�tat1ID.- - TIl...
- e horU. .

� ao 0I"IR0YI0 - r...- -
., horu.
�1IIruIQ'IMIIH - ........ -

14.A.=lqIo .� _ 7� .:..".�
rUo
Dpreuo� - .na ,....,

- ',30 horu.
I)xpreuo Gl6rIII - LCIIU - • ""

-

o 'I 1/1 horU.
DOMINGO "

R6.pido lIul·Bru1letra· - Cúl'lUba _.

• bor...

Jom...n. -

o TALJI no ITU.lJ
PronN_ .. A......

PHil....,
LIVRARIA. "I. LlVUJtY.I

B08A
• • • • • •• •• o· • • • •• • •••••• '!" .......

•8ClU'1'óBlO DlOBJLU.JUO .L ..
.

ALVJIl8
Encarrega-se, mediante eomf......

compra e yeru1a de kn6yeLl.
Rua: Deodoro 811.

...

............................ ••••• ai-

SENHORITA!
A uUima creação'� em retri

�6rante é CJ GuarE4ná g;NOT
'ÉM GAR�AFAS GRANDES;

Prelerindo-oQ está

;: acompanhando: a'f,m.oda.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:1;1
No interesse da sua própria saúde,

exija o remédio consagrado:

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

11 REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher
\�================�======================�

"

,',
u,

;�

_:Ileunir-se ..a emNova Ministério da MarinhaYork o Sexto Coo' Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

'aresso Intero8CiolJll! ExEoii�eL95o',de Imprensa' 1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos dêste EsLado, faço sa,

0, problema da cooperação j�rna" iJ81' a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repartição,
; Iísttca ínteramerícana, a Iíberdads

d
-

'd ' di
'

("i) d
.,

t tev as! r'
,da imprensa no Novo Mundo, assim

a presente ala ao la trínta e um i) ce agos o correu e, as msc 1_

como a obtenção .de papel para O( ções palia os exames a se realizarem na primeira (ia) quinzena de

periódicos, são alguns dos ternas setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_
.propostos para' a consideração de GEM, PiRIMElRO E SEG'UNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMEIRO
Sex-to Congresso Interamericano da E SEGUNDO .CONDUTOn. MAQUINIS'l'A, 'CONTRA MESTRE,· PRÁTI�
Imprensa, a reunir-se em Novo York

CO, PRATICANTE DE PRÁTICO, Al�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_
,em 8 de outubro de 1950.
° Congresso, patrocinado pelos LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR.

"diretores e proprietários de periódi 2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de' São Francisco

cos, possui caráter proflssional, mas do Sul 8' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES
-não governamental. Contam seus oro TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.
ganizadores com a presença de mais 3, Para melhores esclarecimentos sôbre o assunto em '3,prêço, os
de 400 delegados da imprensa coutí-

Interessados devéfão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega-
.nental. _

,

Foi na cidade do' México, em 1949. cias. -

,

-que se efetuou o primeiro congresso ,Capitania dos Portos' do Estado de Santa Catarina, em Flor-ianó;
da imprensa, em' seguida ao qual! polis, iOde agósto de 1950.'
'ocorreram várias reuniões interna

.

NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
cíonaís da mesma natureza, como a

,de Havana, em 1943; a de Caracas
.em 1945; a de Bogotá, em 1946; e o

,iile Quito, em, 1949.

fRAÔU'
....EZAS�-E=M'="'.-G=E=R:-:"AL._

VINHO CREoSOTADO
"SILVEIRA"

RANULPHO J. DE SOUZA
SOBRINHO e SENHORA"

--participam aos seus parentes
e pessoas de sua., amizade o

.nascimento 'de seu filho
MARCO ANTONIO

.ocorrído dia 21, na Casa de
-Saúde São Sebastião.

MOVEIS
Por motivo de mudança, vende-se \

móveis, Ver e tratar á Avenida Her-'

,-éilio Luz, 187.
...............................

y

«UA VOLUNTARIOS_OA pATRIA N.· eu • t." �QiUt
IUIlX/II. ro"'AL.MI • tEJ..tFO!OJ; IMI1 • fELE6iAaIoU • .....rftera...

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

FLORIANOPOLIS
. '.' '.' . _" � � .

Quando Alguém. f.al� 11-__

iherro ru.: illlStraQlIo a.-oima, oftIre_
lhe, em OoIllé.vel gesto. QJD céJice do

excelente "peritivo KNOT. lembra
.., V, Sis.. de acrescentar, 60�

) oe>. gentilem:ESrEE T..4l1·
BF1'1 O NEli APEiUTIVO

� l'l1ElJlJ.ETtJ/

<-A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se torn-a público a quem
de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio interessar possa que, dentro do .prazo doe oito (,8) dias, desta data, se
das corações, generosos de nossa gente.

_'_ .

rão executadas todos os contratos hipotecários aos .mutuários em atra
Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, ornamentação e

zo com esta- Carteira, c-orrespondentes às contas correntes nO. 6 - 12.-
iluminação profusa, '-. -Ó,

'30 _ 34 _
_:_ 36 _ 37 - 38 - 42 - 60 - 65 - 72 - 93 - 1�5'-O local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem- 124 _:_ 156 _ 176 e 242.

.bléia, sendo que a__Sociedade espera que todos os conterrâneos anxi- E, para que não se alegue ignorância foi lavrado, este Edital que
liem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n. será. publicado pela imprensa local.
19; ou Av. Hercilio Luz n. 53. 'Cart�it1a Hipotecárta da Caixa ,Econômica Federal de Santa Cata-

rina; Florianópolis 27 de julho d.l 1950.
,

ADOLFO ELPO DA SILVEIRA

Crédito Mulúo Predi&�·-"· __
'

__Che_feda_c.H._
Avisamos aos nossos_ prestamistas que em virtude de es- r,M IN ISIER Io D l\ M'AR INHAtar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea- ("'\

dos nos resultados da extração da referida loterta não estão Capitania dos Portos do Estado de Santa, Catarina
, sendo realizados. Exercicio de 1950

Entretanto, log» que volte a mesma loteria a funcionar, ' EDITAL
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-

.

quem em dia.

Bscriturârio da classe "G", - Secretário

LIRA TENIS CLUBE
<,Boite 'da Colina)

DIA 3 - QUINTA.FEIRA .- DU 3

«}-\GENTe

Magistral e inédito desfile dje modas para a Estação,
no qual participarão senhoritas do nosso "Grand Mond,",
mais uma apresentação de Layla :F:.t:.eyesleben.

Atraente- SHOW com a participação das distintas se

nhoritas AUCE DE ABREU l\WRAIS E LAYLA FREYES�

LEBEN, constando de numerosos de cantos com acompa,

nharnento de violão.'

Importante Editora Gaúcha procura AGENTE GEtl.AL
para êste estado, afim, de colocar assinaturas de uma co

leção popular (tipo «Club do Livro»).
OTIMA COMISSÃO. Exigem-se reíerêncías. - 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.

Noiles de
-

Neve

J. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONÁRIOS

MúSICA DANÇAS

QUER VESTlR.SE (OM COHFORJ8 E ELEGAM<IA'
A

Mello

CANTOS

INICIO 21,UO HORAS .

,Reservas, de mesas "Relojoaria MORITZ", Cr$ 50,00 i
NOTA: - Exclusivamente para associados Ingresso talão

tde Julho.

----

I PROCURE

Alfaiataria

V A'LVU L·A S

.-l\lllp$
MAIOR, ESTOOU�

Atlântida Rádio
.

Cal. Lda.
Rua � Trejeno, 31

Rue Felipp� Srbmidt 48

(O REGULADOR VIEIRA) .-

A mulher evitará dores
ALIV!A AS CóLICAS

- UTERINAS
Emprega-se com vantagem' para
combater as Flores Brancas, Cólí
cas Uterinas, Menstruaes e ap'�s o

parto, e Dores nos ovários.
� poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
G'LUXO SEDÀTINA, pela sua com

lJrovada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

,

FLUXO SEDATINA -encóntr9-se em

toda parte.

('_

Caixa Econômica Federal
Edital

CARTEIRA HIPOTECARIA

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

ENSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, -que se acharão

abertas as inscrições para o concurso de admissão à matricula na' Esco;
la Naval, do dia 1° ii 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão comparecer na Seeretania desta Capibania,
para melhores esclarecimentos.

Capitania dos Portos do: Estado de Santa Catariná, Flrianópolis,
5 de julho de ,19,50.

N�lson do Livramento Coutinho, E§(}riturario da classe G Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 O, .EbTADO-:Sexta-feira, 4 .de
_ Agosto oe ld5J

da lei, etc".
, Faz saber-a todos quantos ínteres

sal' possa o presente edital de cita

ção, com. o prazo de, trinta dias, vi.
rem ou dele conhecimento tiverem,
que por parte de Jeremias Plinio

Batista lhe for dirigida a petição de

teor seguinte: "Exmo. Sr.· Dr. Ju,

iz de Direito. J.eremias Batista, bra.

sileiro, casado, lavrador, residente
em Trombudo, IVI. "de Porto Belo.·
desta Comarca por seu assistente
abaixo assinad�. quer, para regula
larizar os seus díreítos, sobre um

imóvel que possui em Trombudo, M.
de Porto Belo, propor perante' V.
Excia, uma ação de usocapião, na

qual, S. N. 1° - P. que, ha mais de

trinta anos, vem possuindo, como

seu contínua, mansa e pacifícamen
te, 'sem interrupção nem oposição.

_

o

.seguinte imovel: Um terreno, sito

no Sertão do Trombudo, M, de por·
to BEllo, com quatrocentos metros de
frente e mil e duzentos ditQs de fun.

dos e ·a área de 480.000 m. q.; fa·

zendo frente ao Sul, em. terras de

Henrique Prefeito Saragoça, Mano-
.

el João Saragoça Cecília Rocha, e

Mano'el Cassemi;'o; e fundos,. ao

Norte, no Travessão dos Macacos;
extrema a Leste com Manoel FIo.

rêncio e a Oeste com Oseas Marcos

Batista. 20 - P. que tem benfeitb.
jo' rias nesse terreno,. 3a. ,- P. que a
as

sua posse, nasceu do abandono em

que foram deixadas as terras, ha

45. anos, pel�s· a�lt.igOS proprietários sentes; todos para contestarem o pe.
Joao .FI?renClO Vlell'a. e sua m�l�el', dido, no prazo legal de dez dias,
d. M.an� .�raqc�sc�. ,da .Con.celça!=" contados da citação, ficando citados,
.e d. ��hcld�de Malla �lancI�ca dai para todos os termos, até final, pe.
Concelçao, unica. her,delra daqueles: na de revelia. Valor de Cr$ 2.550,00.
4°. - �'. que �. Imo�é1 sempre fOI

E, c,cim as cópias legais, P. Deferi.
do domll1l0 paI bcnlaI. 5 --: (_)ra, no.s mento Tijucas 23 de maio de 1950.

t�rmos do art. 550: �? .CO.dlgO ,CI' (a) J�ão ,Baye'r Filho - Assistente.

VI�, •

essa P?s.s:, pOI
•.

dn�Ito de PI e�. "Em dita petição foi exarado o se.

crIçao aquJsltlva, Impol ta na aquI'
guinte despacho: "A designe�se da.

sição do domínio, que pode ser d�. ta para a justificaçãb� e notifique�se
clarado por sentença, a qual servI·

..' .

rá de título ao suplicante para a. o Dr. Promotor. PublIco. , TIJuca�,
t.

.,

10 Regl'str'o de Imo'veis 30·5·50. (a) ClOVIS Ayres Gama, JUIZ
IanSCrIçao r '. .

f' I d
.

tT
7 A·

.

a presente ern coufor. de DIreIto". No ma a JUS 1 Ica·
. sSlln, le ,

.

f' f 'd
.

te senten
midade com o citado art. 550, do C. çao ,,01. pro er! a a

JS�gUln ,

.

t

•

C., combinado com os art. 454 e seg., ça:. VI.s�oS'd etc ..

: . � fodPO�1 se� e:.
CU'nstrutora

do C.P C., para ser julga-da provada: ça Justlflca.a a 11llCla .::::' s. a

e proc�dente afim de ser declarada, . presente açao de u�oéapI�� em �ue
. t' d J 'zo a a'quisição é promovente JeremIas Pllmo BatIsta
POI' sen enca, esse UI , .

de domini; do suplicante' sobre o ?ar�. que Pfr.otduzac setus �;,VldloS P RS.

f
.

1 "', I e feita mediante JUTldwos e elos. us as 4llna. '.'
re enc o llnove " . .

°
. ih d 1950 ( )

mandado, a transcriçã,o da mesma CI'1 T�JucAas, 1 Gde JU JO .

e

d D··' �t
sentença, no Registo ele Imóveis ela '"

OVIS
.

yres an:�, UlZ e II el o

Comarca custas na forma da lei. TransItada em lulgado a sentença,

Protesta' o st�pÚcante fazer a sua foi p_roferido. o �egUinte �espacho;
prova Q._om testemqnqas, d,e;poimeil,- ".Faça.se as .c:taçoes requendas ,no
to pessoal <\os confrontantes e de. �1l1�1 da pe_tIçao ele; fls. 2 na fOI ma

mais interessadoss,_ que, p'or ventu. Illdwada na mesma.' Em, �9.7.195?
�'a., contestem, pena de confessos e <a) Clovis áyres Gama, JUIZ de Dl"

vistoria, si necessaria. E, nestes ter. reito. "E para que chegue ao conhe· valor int.electual ·e da sua: capae:i:
mos requer o suplicante a V. Excia. cimento de todos, mandou expedir dadc de. administrador.
na forma do art. 455 do C. P. é� se· o presente edital que será afixado na SERVOICO DE l\ltETEO'ja aelmitido a justificar a S.lla pbsse, seele dêste. Juizo, no lugar do ?ostu. L' ". lf -

com os requisitos acima, atributi. me e publIcado 'na for�a, da lei. !?a. ROLOGIAvos do usocapião, em dia e. hora que. do e ,pass�do n�sta clda�2 de ;rIJU. .

forem 'designados', com o elepo'imen. cas, aos ylll�e dias do mes .de Julho P', (_visão do tempo,. atp as l-t
to. [âas testemu.nhas ._a.baixo arrola· do ano de nnl novecentos e CI�1qUenta."" '-"

,

, , A horas do dia 4' do corrente:
das que comparecerão independen. Isento ele selos por ,se tI ataI de s·

tem�nte de intimação-:- cientes.o Dr, sistência. Judiciária. Eu, Gercy dos

Promotor Público e ó Curador que Anjis, Escrivão, o datilografei con·

V. Excia. se servir nomear aos Íll. feri e subscrevi. (a)· Clovis Ayres.
ressados ausentes. E, julgada' por Gama, Juiz de Direito. Etsá confor.

sentença a justificação, digne.se V. me o griginal,. �obre o qual me re�

Excia ainda na forma do art. 455 porto e dou fe.

citado', do C'. P. C., mandar citar, Data s:lp_ra.
pessoalmente por mand2..da; os con· O Escnvao: Gercy dos Anjos .

frontantes Henrique Prefeito Sara. /

goça, M�noel .roão Saragoça, Cecilio AV !!SI. '. F' I, IIt 8._,bO 1- C IU,(;Rocha, Manoel Cassemiro, Manoel, U W �
Gabriel Florênço e Oseas Marcos

Ba.tista: lavradores, residente em 'Ed;',�I,Trombudo; o Dr. Promotor Público IiIlIlUi
I .

e o Curador nomeado aos interessa. í De ordem do senhor Presidenta sob pena de lhe ser aplicadas as pe..

dos ausentes; por precatória, o Ser. convido' o Atleta -Profissional ANI- nalidades prevista.s por violação ela
viço do Patriniônio da União, na sro' MELO. DA CUNHA (Bentevi). letra H, da Cláus\lla 4a. do contrato'
pessoa de seu representante leg·al, vinculado ao AVAl FUTEBOL CLU firmado com o Clube.
na Capital do Estado; e, por edital, BJ<.;, a comparecer a sede do Clube:'J Florianópolis, 31 de julho de 195(k
de 30 dias, publicaelo na forma da I praça 15 ele Novembro, n.esta cidade DINARTE ..-;JACINTO BORBA -

lei, os interessados incertos e au' de Florianópolis, no prazo de 8 dias I 10. Secretário.

Notas
TOrneio de Esgrima - Teve .início, ante-onlern, o primeiro torneio

de flor-ete do alunos' da Escola de Ofici-ais da Policia Militar- torneio
que terminará domingo Dela manhã, A Sala D'Armas da.quela' corpora
ção acha ?se franqueada para quantos queiram presenciar 93 combates.
Disputam o tOI:neio os alunos do 3° ano Airton, Oscar, Sales, Maurilio,
'C�:rlos Hugo, Onildo, Milton, Lauth e Roque. O comando da Policia
Militar ofereceu lindas medalhas para serem disputadas no torneio.

Iuan contratado pelo Santos - Noticía um matutino paulista: "Ivan,
o médio esquerdo catarinensa que '0 Santos F. C., mantinha em ex'

peiíencias, vem de ser contratado pelo clube de Vila Belmiro, tendo
em vista as boas atuações que teve nos [ogos contra 'o Madureira e

Jabaquara. O "passe" de Ivan, que pertencia ao Paula Ramos, de -Flo-
-�'ianópolis, custou ao Santos 30 mil cruzeiros; tendo o clube santís]a
pago ao seu novel defensor as luvas estabelecidas 11,0 convênio".

Campeonato, ele Profissionais - Em disputa do certame citadino
de profissionais,

-

até agora foram realizadas 6 partidas', a saber :

'Guarani 5 x Bocaíuva 1, Avaí 3 x Atlétco 0, Figueirense 5 x Paula
Ramos· 0, Avai 2 x Guarani 1, Eigueir-ense \\1 x Atlético O e Paula
Ramos � x Bocaiuva 1. Os artilheiros são os seguintes: Saul (Avaí),
com 3' tentos; Bráulio e Osman (Figueirense), Helínho (Bocaíuva)
e Jaime (Guarani), CC)'J11 2 tentos'; 'I'ião e Nizela (Avaí)', Néde (F'i,
gueireuse) , Itamar (Paula Ramos), Vitor Toinho e Ibio (Guarani),
'Coi11 1 tento. Arqueiros vasados : Santiago (Paula Ramos), 5 vezes em

1 íoso: Damiani- (Bocaíuva) ,: 3 vezes em 45 minutos; Lukíz (Atlético)
3 vezes ·em 1 jogo; Isaías (Guarani) 3 vezes em 2 partidas; Marta
(Bocaiuva) 2 vezes em 45 minutos; Adolf'inho (Avaí) 1 vez 'em 2

jogos; Ari (Paula 'Ramos) e Hélio (Bocaiuva) i vez 'em 1 jogo. Ar'
queiro não vasado : Mafra (Figueirense) em 1 jogo. A próxima roda-
-da : Sábado - Figueirense x Guaraní.·

-

, O Bocaiuoa [estejará - No próximo dia 8 transcorrerá o 12° ani,
versárío de' fundação doo Bocaíuva Esporte Clube. Para comemorar o

acontecimento, os diretores do grêmio da rua que lhe empresta o

nome, estão elaborando um programa d ,eiestas, constante de- torneios
de valei, basquete, futebol e atletismo,' além de uma soirée dansan
te 'no Clube 15 de Outubro.

Campeonato Pa1Ywaense .- Curitiba, 3 (E.)' - Com a ef·etivação
·da 9a rodada, é a siegl1i.nte a classificação dos concorrentes ao ceriarúe

paranaense de 1950: tO lugar - Coritiba, s,em ponto perdido; 2° lu'

gar - Ferroviád.o, com i punto .perdido; 30 lugar - Atlético, com

4 pontos perdidos; 40 luga·r _ Palestra Itália e Esportiva Jacarézi
nho ,com 5 pontos perdidos; 50 lugar - Agua Verde, com 6 po-ntos
perdidos; 6ã hlgar'- Juv'entus, com 7 pontos perdidos, e em ultimo o

13ritânia, 00m 8 pontos peTdidos. Domingo pross'egmra 0- �erl'ame,
côm os seguintes embates: Palestra Itália x Agua v'erde e Britânia
x Juventus.

Flamengo x Botafogo - Rio, 3 (E.) - Em partida amistosa,
garão no ipróximo sábado, no estádi'o da rua Gene-ral Severiano,
équipe,s' do Flamengo e do Botafogo. .

�

Internacional x Cruzeiro � Porvo Alegre, 3 (E.) -- Amistosamen'
te d·everão defrontar_s·e .no sábado, no estádio da Colina Melancólica,
os conjuntos do Interna.ciJonal e DO Cruzeiro.

O Figueil'en�e em P01'to Aleg1'e .:_ Ao que apUrall'.;JS, no próxi'
mo dia 18 o Figueirense, desta Capital, via·jará para a Capital do

vizinho Estado' londe enfrentará no dia 20 o Nacional', 'em retribui'

ção Ia visita que o rubl:o_negro gaucho fez .Tecentem�en:te a Florianó'

polis.
'

Em Montevidell o Sul Americnno - Rio, 3 (V. A.) - Circulam
liIoticias, ne'sba, Ga.pit,al de que a Associação Uruguaia de Futebol está
inclinada a I!'·ealiza.r um campeonto ,sul-americano extra d,e futebol
lem 1951. Par.a esse certan�e seriam convidadas as repr,esentações do

Brasil, Arge'l1tina, Pa,ragua,i e ·Chile. O tO'l'l1eio seri'a I8IVado a ef'eité> nos

meses de ja.neiro �e f.eyereiro.

Companhia «Lider»
AVISO

Avisa a todos os associ.ados ,e interessados' em geral d·esta capital e

pr-aÇla,s' circunvizinhas que', a par'Ur de 10 de julhO do corrente ano em

diante, não deverão detuar 'mais p:agamentos de suas mensalidades ao

:Agente Snr, Ataide Ramos da Silva· e nem a seus inle,rmediários.
A par.tir desta data foi nomeado Agente. Cobrador, nesta Capital, o.

ior. Ne,lson Almeida, a quem poderão continuã'l' efetüando pagamentos
<le suas mensalidades' e tratar de qualquer negocio T,e.fer·ente a esta Cia.

&endo es·te. o único ,autorizado para tal fim. I'

Levamos ao conheeimento d·e todos que a Cia, não se responsabi
liza por ·qua)quer 'pagamento efetuado a: outra qualquer pessoa a -'não
Is'er pam o citado senhor Nelson Almeida, resident,e à Rua Conselheir')
Mafra, 77.

Sindicato da Indusiria da Marcena�
I"Ía de -Florianópolis

Na conformidade dos. Estatuto,> dêste Sindicál e de acôrdb com

n legislação ,em. vigor, -convoco :a Assembléia Geral dêste O'rgão Sin°

dical, a realiza:r's,e no dia 5 de' 'agosto, na sede social" à Ave.nida Her.
.eilio· Luz, 57, para tratar. da seguinte ordem do dila:

I - ·leitura, discussão e voÜlçã'Ü do Relatório e contas da Diríe'.
tOl'ia refe·rentes ao' ·exercicto d,e 1)949, com o respectivo. Pal'ecer do
,'Cons·eJho Fiscal.

.

II:::' leituj'a ·e

!cicio de 1951.
discussão da prop'Qsta· orçamentária para o exer·

)/'

A Teferida .J:',eunião r·ealizar·s·e-á em primeira convocação, ás 15

:boras ·em segunda, ás' 16 doras,

Florianópolis, 28 de julho de 1950

ÉDIO ORTIGA FREDIGO
PRESIDENTE

==É DEVER
TO

DE TODO
BRASILEIRO DE

DESPORTISTA
BASKEl1. BALL,

CATARINENSE TRABALHAR ATIV�MENTE PARA=-A REALlZACÃO, EM MARÇO
ElVI FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFORÇOS, DA FEDERAÇÃO ATL�TICA

pMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!
r

DE19il,- DO CAMPE"ONA .......
PARA A CONSTRUÇÃO DE

\

Imponentes festas religiosas na cidade de Palheça
Procissão em louvor de seu excelso padroeiro Senhor Bom. Jesus de Nazaré

.

.

e homenagens ao Revmo. Frei Ildefonso
Na cidade de Paíhoça serão rea Frei Ildefonso, cuja ordenação ve- ras, o Hevmo -. Frei Ildefonso será

Iízadas amanhã. e domingo +mpo- rlrícou-se dia 25 de julho ultimo conduzido em solene cortejo para

nentes festividades religiosas em na cidade de P'etropolis. "
'a matriz acolitado pelo Presbitec

Iouvor de seu excelso padroeiro Foi organizado o seguinte pro' Asslstente : Revmo. Frei Nazarío

,[5enhor Bom Jesus de' Nazaré c grama ; Knabben O. F. M. Diácono: _ PIa'

grandiosas homenagens ao revmo, Dias 3, 4 e 5, ás 19 horas, nove- cido Rohlf '0. C. M. Sub-diácono:

na com ipregação. - Lauro OstermanIl O. C. M. Fel-

Dia 4: ia Sexta feira do mês, ás dmann O. F. M:
7 horas Missa e Comunhão men' Em seguida missa solene acom

sal de todo o Apostolado. I panhada ·pel�, côro S. Cecilia, da

Dia 5: às 16 horas da tarde, re- í matriz estando presente os paren

cepção do Revmo. neo-sacerdote . tes, os juizes e mordomos da festa.
Frei Ildefonso defronte ao Teatro: No .íím da missa benção índiví
Municipal. Saudação em nome do': dual pelo Revmo. Frei Ildefonso.

povo e elo município pelo sr,. dr. I Abrilhantará a festa a excelente

Ivo Silveira, prefeito municipal.] banda de musica "Santo Amaro"

Cortejo solene até a escada da ma'
1 durante o dia: 'churrasco, leilão

. I
.

/

triz. - Saudaçã.o em nome das 'as·' harraquinhas, doces, café etc.

sociações religicsas pe.la srta. Nai A's 16 honas, sairá da matrfz.
la Carone . .__,_ Poesia em nome das imponente precisão.

. crianças por 'uma menina, Encerramento com a benção do

ÁS :19 horas novena � pregação Ssmo. Sacramento. Às' 20 horas.
Dia. 6': làs 6,30 horas Santa Missa. queima de fogos.

ÁS (7,30 horas Missa
.
e Comunhão SÃO JUIZES DA FESTA:

.

das Associações e devotos do Se' He'Iio de Oliveira - snra, Cha,

nhor Bom Jesus na intenção do I fia Boabaid; .José, Af�nso Harger
Hevmo . .Frei Ildefonso. As 9 ho I - Snrta. Edite Ferreira Macedo..

A tudo isso, o novo minish'o da

Educação alia sua paixão pelo ma'

gistério, :ao qual se dedicou COfiO

lente CatedrMico da Faculdadi;!

Juizo de Diréito da
Comarca de Tijocas
Edital de citação. com o pra
zo de trinta dias, de ínteresa
dos ausentes e desconh ecídos
o Doutor Clovis Avres Gama, Juiz

de direito da Comarca de Tijucas, do

Estaelo de Santa Catarina, na forma

Pedro f,almoD novo titular' da
Educação

Nomeado, ontem, o Reitor da Uníversidade do Brasil
RIO, 3 (V.A.) - O presidente' exterior. Membro da Aoademia

da Repuhlica assinou, ontem, de' Brasíleir'a Ide' Letras, escritór in

cr.eto nomeando pa.ra o cargo de signe, historiador d·e reconhecidos-.
mirlistro de Estado. dos NegaüÍos llieritos, professor .e' ensaista, o

da Eduüa.ção e. Saude, o sr. Pedro sr. 'Pedro Calmon é, sem duvida,
Calmon. O presid,enle DUltra fe-z uma das mais expI'essivas e vig·(Y
mila. escolha acertada. O sr� Pedro rosas inteligencias do Brasil. Seu!f

Calmon. e unia das figuras mais méritos têm sido proclamados'- nã!)
bNlhantes d'os meios int,e,lectuais só por institutos literarios ,e cieu

brasileiros. Reitor da
.

Universida' tificos do pais como tambem d·(J)

de do Brasil, posto que alcançou exterior. Foi .ele membro da deIe'

pela.s suas qualidãães de- professor gacão !hrasile.ira a Conferencia l?an�
e mestre ilustre, tem des'empenha' Americana do· México, na qual viu
do honi'osas missões no r1ais, ·e no reconhecidos suas niotaveis qnali

�la.des de orador e diplomata.
A carreira do sr. Pedro Calmon"

ue s'endo politico. não' só no senti
do da atividade pall'ti�ári-a, tem
sido uma das mais proveitosas,
Agora mesmo foi :incluido na.

chapa do PSD baiano. Em 193:;' per'
tenceu à Constituinte, como depu·....
tado pela BallÍla, tendo no Parla:
mento uma atuação ainda hoje' re-
lembrada..

.

Nacional de Dil'eHo, e depois seu

diretor. Dai saiu para exrcer !tS

funções de Reitor da Uniy.ersicIild�
do Brasil, de .onde o governo ,a,caba
de o retinar para 'entr,egar'llH� (l;

Ministério da Educação e Saude
No novo 'posto, que· lhe é agora tãOl
ace.l'tadamen te confiad'o pelo pr,e;

_
sidente Dutra, o sr. P'edro CaJmoll
imp'rímirá a inesma eficiencia e

o mesmo brilho de seu indiscu-tiye! '

Tempo: Instavel, -com chuV'ais -

Nevoeiro.

Temperatura: i'lIanter-se'á baixa•.
\'l',!'os: Do quadrante �.lll, fre�.-

coso

Temperaturas extremas de- hoje�
Máxima, 14,6 e minima, 9,5.

---_._-----
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�LUBB- BOIB BB AGosye
DIA 6 DÜMINGü -; CÜQUETEL DANSANTE, DAS 10 AS 12 HüRAS. DIA 9 ....;..;. "SÜIRÉE-MINGNÜN", DAS 19 AS 22 HÜRAS. DIA 12,
SÁBADO.. GRANDIüSü BAILE DE GALA Co.MEMüRATIVü DA PASSAGEM DO. ANIVERSÁ RIO. DA FUNDAÇÃO. DO. CLUBE, cüM O CüN

CURSO. DA "GRANDE ÜRQUESTRA" RIO.' PLATENSE�', DE PANCHITü MAQUIEIRA, CÜM 4 VIüLINÜS, 1 CÜNTRA-BAIXÜ, 2 SÜLIS�AS
CANTORES, 1 REGENTE-PIANISTA. NÀÜ HAVERÁ RESERVAS DE MÊSAS. DüMINGÜ. DlA 13. DüMINGUEIRA, DAS 21 HüRAS EM, DIANTE.

Vida 'Social
ELEGANCIA

" o loque I final .

? ?ÜQUE fina.l tl� "glamor", no! riz!a;do\r, Iql.,e deve ser guardado
-veítir-se para saI!',-e gota de

per','
num lugar fresco ,e escuro, quando

,
lnme em cada pulso . contiver agua de Colónia. E, de-
/' Mas essa gota deve: ser de um. pois do banho, vapor-ise ag''-''l de
'-bom perfume. Não compre um I Colonia no pescoço, ombros, per'

perfum� só porque. v.e:n num vi' nas e pés. Vaporise o seu guarda'
,dTO bombo que enf'eibará o seu tou- roupa para impregna-lo de um

-eador ou porque alguem lhe disse aroma suave. Mas não aplique per
.que gosta dele, Experimente sem' fume na roupa.
pre o perfume antes de compra- A' 'noit-e, então você deverá usar
lo. Escolha uma f'ragancia que um perfume caro. Ponha algumas
-cornbine com vo-cê, que lhe agra·1 gotas do lado interno do c0tovelo.'
de ,e crie uma. atmosfera de ele' Uma ou duas no seu lenço. Se o

.gancia, de acõrdo com o seu ti: seu cabelc--receheu um xampu re·

.'po, idade, temperamento. eente, aplíue neles umas gotas 2
O 'perfume é um luxo e, portan também. E; com toque final, aplí

:to, não há razão para oorneter um que uma gota em cada ,pulso. Esta'
.. t!rro na sua escolha. rá assim equilibradamente perf'u-

As aguas de Colonia, porem.] macia para a noite toda. •

-podem ser usadas à vontade. A E não se esqueça: o perfume ex

sua conscíencia não fica pertubada cita a imaginação, mas pode se

-quando você usa gdrerosàme,nfe tornar írr.itante se você o usa ex'a.'
uma água de Colonia, seja como geradamente, ou gosta de perf'u
tonico, seja corno refrescante, 'em mes fortes. Use. um bom perfume
�fTicções depois do banho. e pouco. A arte do' perfume está,
Aplique-a sempre com um vapo antes, na 'escolha e depois na do

sagem.

ANIVERSÁRIOS
Menina vsu«

Transcorre, nesita data, o 'ani
-versár ío na talício da Interessante
"e galante menina Valda Salim An
tônio, dileta filha do sr. Salim An
iónio e da sra, Saide. Antônio, re

-sídente em Biguaçú.
À menina aníversaríante os nos'

.so efusivos cumprimentos.
Dr. Lauro Seoeriano Rupp

Faz anos, hoje, o sr. dr. LaUl''O
'Severiano Rupp, advogado CQll
t.errâneo.

, :FAZEM ANOS HOJE:
O sr. Célio 11ertuliano Cardoso,

..chefe de :máquinas do Lloide Bra'
-sileiro; .

,,7"' o jovem Jaime Costa, filh('
do sr. Mário Costa;

. _ a interess'3D,t«! Fleanora, filha
do distinto casl!l'! Vanda. Dias e

,Loul!ival Lisbôa;
_ a galante menina Mariana, fi

.Iha d'O sr. Hortêncio Souza.
Deflui hoje', 'o ,aniv'ersarlO da

Exma: Sra. D. Nürma Amorim, di
le-ta esposa -do, ·Sr. Hugo Amorim
,dedicado Chefe de Serviço da De
11eg'acia de Ordem Politica e Social.
A aniversariant,e que· goza de ge'
;i'ais simpatia ,em Biguaçú e nesta
capital, receberá inúmeras' mani
festações de apreço às quais jun
'lamos as nossas.

'

Menina Igam·Edith
Engalanou'se, ontem, de :alviça

'reira alegria, o lar do nosso esti
mado dir·etor·proprietá,rio sr. Sid
'nei Noceti .e sra. d. Alaide Garcia
'Noceti, com a passag0m do 2° ani
,'versário da' graciosa e in1,eligente
Iga.ra·EdiLh, 'querida filhinha do
..distinto casal.

-0-

'. A linda pequerrucha que no muno

do infantil, já conta com numero

sas amiguinhas que ontem ruma

ram à casa de seus pais, à rua Fe
lipe Schmidt, para cumprimentá'
Ia, ofereceu-lhes uma festinha,
.onde não faltaram deliciosos doces
e refrigerantes.
'A 'm,enina Igara-Edíth, bem

como a seus genitores, os nossos
melhores votos de felicidades,
••• "! "co õ •• " .

.

, OS!, ora1:JCO!. @
P -LIMA0

� ABACAXI·
� LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((/rltio c(Jml2en"elopes
dej frUIDS dllerenfesc9J, 14(Jo

,

eda

REEMBOLSO POSTAL
PARA TOl>O PAIZ
Produtos sue -fRUTI

ÇAIXA POSTAL 1008
CURIT/8� - PARÁNA'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc .

Panelas de Pressão ARNO
a frS 510,00

Grelhadores Et_étricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolandía
Ru·l. A.rcipreste Paiva - EM. Imtse - Te 'reo

tiRe-Diário o; Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A'R N O
ELECTROLA�DIAl Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

lAssembléia Legisla,tiva
SESSÃO DE 2'8-950

'

de Rodeio, para a construção de

uma escola rural.
.

Prosseguindo, o sr. Bíase Fara

co solicitou da Mesa inclusão, na

Ordem do Dia, do projeto de, lei

que desanexa o Oficio dos Feitos

da Fazenda do Cartório do Civil e

Anexos, da Comarca de São Ben

to do Sul.
Continuando livre a palavra,

usou-a o deputado Saulo Ramos,
esclarecendo que era do int-ento
da bancada petebista apresentar
uma ,emenda 'ao projeto de' lei

que visava alterar o topónimo .do

Município Getúlio Vargas:
Justificando essa atitude', o ora

dor disse que o P. T. B., �nanifes'
tava-se favorável à. inalteração do
topónimo daquele município.

�

Ordem do Dia

1) Votação da redação final da'
da. ao projeto de lei n? 1/50, que
torna de uttlídade publica a Fede"
ração das Associações Rurais e i!IS

Associações Rurais.
Aprovado.
2) Votação da redação f'inal da'

da ao proj-eto doe lei rio 78/50; que
dôa ,à Associação Rural de Lajes
um terreno no mesmo Munioipio.
'Aprovado.
3) Votação da redação final da"

da ao projeto de :lei que' "desanexa
o Ofício dos Feifosda Faz�nda d'o
Cartório do Civ,el e lanexos, da Fil:
zenda do Cart6rio de São Bento do
Sul.

Aprovado •

4) Discussão e votação do proje
to de lei nO 6t/50, d� pRocedênoi�
governamental, 'qqe cria no Qua'Livre a palavra ,o sr. Wigand dro Unico do Estado um cargoPershun ·encaminhou à Mesa um de Inspetor do Eus'ino'

'

Normal.proJeto' de lei, ·que visa adquirir
, padrão X.

uma area de terras, no muncípio 'Em discussão, 'Pediu a, paravra ,

o deputado Bulcão, Viana:
-Após uma justificaçã'O do seu

pQn!9- 4e vista ,disse que apoiava
integrahnente o pr-ojeto, conqÜ'an·
to se fiiesse ao padrão daquele

Sob a presidência do deputado
Ruy Cesar Feuerschüette e secreta
riada ,pelos; srs. Alfredo Campos e

Pinto ode Arruda .teve inicio la ses'

são à hora prescrita no Regimen
to Interno, com a presença de nu'

mero legal de parlamentares,
Lida a ata da reunião anterior,

foi admitida sem emendas.

Procedeu-se, a seguir, à' leitura

do expediente, que constou' do se

guinte:
.

a) Telegrama po '9tr347, de 31
de julho ultimo, do sr. Cyrilo Jú

nior, Presidente da Câmara dos

Deputados, do, Rio, acusando re:
cebimento do telegrama. desta Ca
sa referente ao projeto de lei nO

5621'50, tend-o transmltldô àquela
Casa os aplausos desta Assembléia.

-x-

Em seguida, ocupou a tribuna
o sr, Pinto de Arruda, para mais
uma vez tecer ccnsideríações sôo
bre o problema do Municipalismo
no Brasil.

O orador traçou considerações
em tôrno de fatos que marcaram

época nos anais da história brasi
leira.
Ao terminar foi vivamente.

aplaudido.
Prosseguindo, usou da p,alavl'a

o deputado Konder Reis. Ap.ós uma

exposição -de 'motivos' '8 Ia' razão
do seu proceder, o orad,or solici'
tou, 'por 'requ8Tirriento; a. retirada
da Casa do projo0to de lei nO 56/50,
de sua atitori3), que altera a ,tó
ponimia 'em " divlersos munkipios
do Estado.

"

_:: IRITZ _

_ 5 e 7%, horas.
- A epopeia gloriosa de uma éra

sem lei!
- Sens-acional!
_ Espetacular!
- Eletr izante l.

A GRANDE CONQUISTA
com

joan FONTAINE e Richard DIX.
No Programa

1) Cinelãndia Jornal .,- Nac. _

2) A Voz do Mundo - Aíualida
des _

Cr$ 5,00 e 3,20.
Preços: '

.

"Imp. 1-0 ) DEZ) anos".
-ODEON -

A's 7%, horas.
Colossal Progr-ama -

1) - Espanha x Portugal
x 2.

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradoo.tes, 5
Padre' Roma, 53

FARÇA TRÁGICA
com

Amede'8 NazzarI e Valentine C-or'
tese,

'

RflSTY SALVA UMA VIDA
com

Ted DONALDSON e Glória HEN
RY.

Preços:
'

..

Cr$ 5,00 e 3,20.
'

"Rigorosamente Proibido até 18
auO'S, .

--- -,-- ROXY -- _

A's 7-%, horas.
FURAC"W DA VIDA

com
Richard WIDMARK e Linda DAR
NELL

No Programa
1) _ Noticias da Semana _ Nuc
2)' _ Atualidades '''amer Pa

thé - Jornal -

Preços: •.....•.••.•.•
Cr$ 5,00 e 3,20.
"IMP. 14 ANOS'�.

IMP:ÉRIO
_

(:Es trei,to )
;GORRIDA DO J)IABO

Bill Elliott.
O E.s��RITO' ESCARLATE
3/4° Eps.

_ ,RITZ -

(Aman'hã)
Ás 4lh, 7* e 8%, horas.

Oscarito, Grande Othe.lo e Ansel'
mo Dua:rte

O CAÇULA DO BARULHO

Oficina dEEP
Serviço Especializado

AtlPLO ESTOQUE DE PEÇAS 6ENUINIS
CODsêrjos em geral

FIGUERAS, & HOMS, LTDA_
Distribuidores exclosivos neste Eitado I TéclÍ!coS �m. colo�f-

,

.

d f d
"

"I·
u

za�ao e Imlgraçaoos ,8 am� os velcu os RIO, 3 (V.A:;) _. Realizouse a

JEEP DA WI'IL'LYS-'OV'ERLA'NO ::!:n�c4���nt��ae��;�; d��féC�ii��o�
em coJ.0l1lzaçao 'e urngraçao, for
mados pelo curs'Os pa lrocinados
p�o DASP.

Ess.es cursos foram iniciados
. há dois anos cOlÚando com 120

alunos, dos quais; agora, vinte fo

ram diplomados.
FLORI1NOPOLIS

c·argo.

Em votação, f.oi aprovado por
, maioria.

A ;s,eguir, o s·r. presi-dente con"

VOC(}U para o dia ii do cor·rimte
UIna reunião dos pr.esidoéntes das
Comis.sões L,egi:s1ativ·�.
Gomo ningu.ém mais so.licitas,se

a pa}'avraj o sr. presidente encero

l'OU a sessão, marcando outra p'\ra
ho�e, à hora regimenta1.

, E. TONóLLI
�x-
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I
..

I Dr. (LARNO G.
G.LLITT.'

ADVOG'ADO
Crlm. .'oi••1

Coaltltulg60 li. So.dad..
NATURAt.IZACOEB
Titulol D.olcll'ot61'10ll

E:.crlt6rlo '-II Rlllidtncla
Ruo Tbodllatll' n.
fONE •• 1488

.

'DRA.'WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTÓNIO DID MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geraí-Partoe Agora" SIm!'
Serviço completo e especíalísado. das DOENÇAS DE

SENHORAS, CDm modeenos métodos de diagnóstico e tra

tamsnto.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
� .RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Atellde, diàriameDte� DO Hospital de Caridad. �

Radíoterapía :

por ondas curtas-Eíetroeoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho,

Oonsultõrío : Rua Trajano.: nO i, 10 andar - EdifíciO'
do Moatepío,

'

'

, . Horárto: Das 9 ás 12 horas - Dr. MusS!..
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Resídêncía - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
""'.. rrr·.....-..·&...·-_...·�-···-_·..·_-...._·..-_·_-....-: •...._-_.._.,._.. v·..,...,..,-.-.__ III ......,.._

r.

Dr� Lin' Neves '

lMH�or da Maternidade e méjleo cio

Hospital de CaJ'idadQ ,

·CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

IJia«nÓltiCD, controle-e tratamento
..peclalizado da flI'avidês. Diltnr

ltioo tia adolescência e da menepau
la. Pertubações menatmals, Ã1,��'

ll!lações e .tumores dõ aparelho ,eni-
111 feminino.
D1)erações do ntero, OVÚ'iOll; trem
!pu, apendice, h�J.niU, vari1611. etc.
Jarurgia plástica do períneo (rn
!IUu)
ISSISTENCIA AO PARTO E De&-

RACOES OBSTSTRICAS
lDC'ie1'tçu glandularea, tiroide, 0""

MOII, hipDpise.·etc.)
ittaturbiOll nervolQa - Êaterilidade
..- Regimes.
f.;GuuJtório R. Joio Pinto, 7 - �IiL
Ut1
RtaM. R. 7 de Setembro - Edif.

E.."1U e Sonsa - Tel. -848.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico,. .arteb.

11. Bo.pital de Caridade de FIo
rianÓ,políll. Assistente da

- Maternidade
3MUÇU dos órgãos Internoa, M�'
clalmente do coração e vaso.

)(>ençao da tíroíde e demai. alu·
dulas internas

:linle. e cirurgia de senhor.. -

Partos
!l'JSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLIS�O

BAe,A4
!l.OR.'{'�IO DE CONSULTAS: .

'DiAriamente das J5 às 19 ho
ruo

êêêêêêêsê@@êêªêêe

;
...

r4w·CÓMPANliLr -'-:nnNçr&WDÂ··BniíA';W&'A._'�" �
� -

. .
-

� Fundada em 1870 - Séde: BAHIA .

.� INC:aNDIOS E TRANSPOR'l'ES
Cifra. do Bala.c;o _4. ' 1'44

CAPITAL E RESERVAS Crf
Responsabildades .••••• • •••••

_
'. . . • • • • Crf

Receita ...••• ....•• ••.•••..••..••••• Crf
Ativo........ C1"f'
Sinistros pagDII nos últímos iO ano. Ci'�
Beapousabilídades .•.... .... �........ CI1

DiretDres:
Dr. Pamphllo d'Utrà 'reire c1e-Car.... lho, Dr. Franclac:o de Si,.,

•

Anisio Mal!8Orra, Dr. Joaquim Barre,to de AraAJo e JOll6 Abre•.
..-_ r_�-_-_-J.-.-_._.",.-_- -_-_.•-_- -_ _-_-_-.- _-_-_ -.-.-.-a -_ _ _ _ .. ki

80.900.«10(11,10
1.978.401.755,97

, 87.053,245,30
142.176.608,80
98.687.818,10

78.71115.(01.306,20

(.

Pedidos comRepresentante •
Para Santa Catarina

'

DORIVÂL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

,.Caixa Postal 260

F�orianópolis_ - S. Catarina

:CONSULTÓRIO:
Rua VitDr Meireles Do UI

Fone manual 1.70:1

RESID!NCIA:
Avenida Trompowskí n

Fone manual 7f11
'.

--------.....------------�.�\

,,:0,. Roldão Consoni
"CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
1tURGA - MOL:tSTIAS D. S"

NHORAS - PARTOS
I'armado' pela I'aeuldade d. •....

.... da UalYe1"lldade de Sh hul.,
onde foi a.. latente par ..,rio. Doa do
Seniço Cirór'!'Íc9 do Prof. AU,I.

c.rrtIii I!I'Iti
Clrlll'lia do estômago c mi Iireu!a.
rei, Inte.tlnOI delpdo • 1TQl1O, tini·

de. rin.. pr6atata, benga. a�
9"'ri08 e trompa.. VarIcocele. laIu.

ceie, ..arlze. e bernu.
Con.ulta.: nu s ,. 5 horu, • nu
'J'ell� Scbmidt. 21 (altoa da CIwII

Parai.o). Te!,,!. 1.598 I

.uld�nda: Roa Ji;.te""" Jaaior. 171:·
T&f. M. 764

[JD [R{'O 1f [E C 1fO [R{A
roMP��� � nos CO�l�
'� ACCtPENTES D'O TRABALHO fi

Dr. Newton d'Avila
ICtnqia geral - Doenças' de SenRo.

raa - ProetoJogia
_

Eletricidaclê" Médica
(ÀnltiltóriD: Rua VitDr' Meirelea n,

II - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 lar·

fi. daa 15 horas em diante
.

Residência: Rua Vida! Ramoa .D.

II - Telefone 1.�.

.....
' .,

TINTAS PARA IMPRESS10
COTT01MAR

SÊ e e SOC'AL�

po�ro ALEGRE

RUA VOLON .-ÁRIQS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

Dr� Guerreiro da Fonseca
Espec:ialiste

.'c1ico - Efetivó do Ho.pilal c1.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAB-
.

GANTA
Tratamento e Operações

Re.!!idência: Felipe Schmidt, IV
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hosnltal
;.l tarde: Rua ViscDnde, de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das ,H 's 17 horas.

Dr.Milton Simone Peleira
Clínica Cirur.gica

lIolestiu de Senhoras

CIRURGIA GERAL
DOI ServiçO'S dos PrDfessDres Bene�
.eto MontenegrO' e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oouultas: Das U is 17 horas
Bu FernandQ Machado, 10

o., A. -Santaela'
(Pormado pela paculdade Na(!fo
Dal de Medicina da Univere1dade

.do Bruni
U6d1co �r' concurso da AssisUln·
c1a • P�copatas do' Distr1to

Pederal
h·lnterno de

. Hospital PsiquJA
trlco e ManicÔmio Jud1c�o

. da Oapital Pederal
b·lnterno da 5anta Oasa de Mi·
Bericórdia do Rio de Janeiro '

'

OLmIOA :aaDICA - DOENOAl!
, NERVOSAB

OonsultfJrl:o: . Ed1l1cio .am6l11
Ifeto - Sala a.

Resid&ncla: �

Avenif!a Rio Branco, 144
Das 15 b 18 hol'u

Telefone:
OOIlllultório ,..., 1.::IIi...'
Residência - L�.

,
. ;

,

Dr. MárioWendheusen
iiI!aiGa m6Hca de adultoa • eri..... '

�tórl.o - Rua Joio Pinto. �,
T�ef. li. 1(J�

c::oa.atta du 4 i. 6' lIeraa
a.rülUlill: J'elI" W....... II.

,creld. 11.

Transp,Jrtes regu1qNHII de carga

sIo FRANCISCO DO SUL' para NOVA' fORI
{ilformagõa. comol AíJ;,nt••

l"lori"n6poli, - C.d09, HoepckeS/1\ ._ cr� '1'el�toQe 1;212 (, End. teles·
São Fraocilco d., Sul- Carlos H:.>epcke S/A -C( - 1'elelone 5 MOJRa:MACK

Dr. Paulo Fontes
ClInico li operadar

c.:.urut6rio: Roa Vitor M_m... li. -

Telefone: 1.40'
.

OaoaultaJ dai 10 ia 12 • 4q U ...UI lIn. Re.ld!ocla: Rua -BJaaan.12. - T.fCl!le: 1.6ltf

.

Dr. M. S. Cavalcanti
CliIlIea excloeinmente de eriaB_

Rua Saldub MarlIÚUI, 1.
, Telefolle II. 112
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'. I� Vialo maif)r e maia perfeita

,

.

:O que • d. um bom biD6cuJe

I +t. .le.Doa quem tem a6lida

•
iD.truçio.

't SoO' liVrol, sebre todo. o.

� ! " ..suoto. :

� LIVRARIA ROSA

X Rua Deodo1'O. 33· Floriall6pons:

'i.'
feUd ,............

te m 1

.........,.� 'H ••111..

,i ,........
'ara ....

-PlIIPOLIIO'

6 ... ..d....... •• 'CaDI'l'I

• MUTUO P..,UL.

��.
r

'Z· .�.. .

'. . . ..

�t. fERIDAS. REUMATISMO E

:� BIIÍI,CAdeipauelra,
�F "'cll.001l0 ou_UI•• DO tJ!'Qtam..'

�: ��-.�1�J� ••••••••••

::: DR. I. LOBATO
�

FILRI:
�!. Doenças do aparêlho respiTatório'
..�.

�r TUBERCULOSE
':

A.....
· I'RUZEIRO DO SUL

l�.. Cirurgia do Torax -

,

g�ncla"
.

��. Formado .pela Faculdade Nacio-,
,

Rua João Pinto 12 Telefone 1500
. ��. na� de Medicina. Tisiologista e

/7AJAÍ:
"

-',.,
-' ..�. Tisiocirurgião do Hospital Nerêu.

'!I'
Ramos. Curso de especializa�ão

Luiz'Noceti�Rua Pedro ferreira (Id.,Bauer S.4.)
\ pelo e. N. T. Ex-interno e Ex�

O d b

'I assistente dé 'Cirurgia do prof,

i
utras cida es com os su -agentes da Cruzeiro do Sul

'

(t Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). ,-

� �

- (t'+ Cons.: Felipe Schmidt,:iS

t �

-

�. Consultas, 'diariamente,

�
-

. das 15 às ii horas.

li
� -

-

; Res.: Rua D'urval Melquíades,

.

_

'
'

' �:: • ��••-.-� . ����.a��. ?� .���.���� I

-���-���-�--:�-�-:""""""'-���-�����.�

••
-��-�-�-�-�-�-�-�-�-:'.����

...�� � � � � � � �... l�-�- ••-�-�-�--� �" .. �'� '�-�":'-A"
,.
...

�."."."."."."
" ".w "."."."."."."." �.".".,�" "."."."."•.,�� �." �.".,.�

T. ,A. C.
\

Transportes lereos Calarinenses
. '-

S.I.
Aaora� I,ob e o,i&nta�ão tê.cnlea .da Cruzeiro do.Sol

I

ESCALAS:
AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:

'

Rio de
Janeiro-Santos-Paranaguá_:_Curitba

FlorianópoUe - Laj�s e Porto Alegre.

AS TERÇAS, QUINTAS E SABAVOS:
'

-'

,

-

Porto Alegré-L.ajes-Florianópolis-Curitiba
Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.

Tarifas reduzidas

Madernos e'plssantes aviões DDaglas
A escala em Joinville, ltajal e Jóaçaba está dependendo da

conclusão das obras do aeroporto local.
'

TRAFEGO MUTUO COM:

Cruzeiro do Sul-Rio

Savag-Porlo Alegre
Pluna=Montevtdéo

PAS�AGENS E CARGA:

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

Escuta, de 'Aprendizes Marinheiros
,

Inscrição de civis eandídatos à matriculá _

Aviso aos meus amigos e cliéntes que reabri meu Ga-

Acham-se abertas, na Escola de Aprendizes Marinheir.os dêste binete Dentárío a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l'

tado, de 10 de julho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos eívís
O consnltório esta "aparelhado para atender todos, os

casos da elíníca dentária. _

didatos a matricula nas Escolas de .&ptendizes Marinheiros, nasci, Anexo, um bem montado Loboratório de prõtese Dan-

os entre 1° de março de 1932 a 29 _de agõsto de 1939, • táría, para confecção de dentaduras modernas e pontes \

o exame para os candidatos 'inscritos serã no dia 15 de agõsto agrilicas.

próximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinbeiros de San.

ta Catarina, em Barreiros.

f, Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

obtidas na aludida Escola, no 5° Di�trito Naval, na Capitania dos

Portos, Das suas Delegacias. e AgênciaS, e nas Prefeituras Municipais

�c todo o Estado.

A'V I S O

ARI MACHAOO
Oírurgíão Díntísta

...tenne som ...
acabamento ..

solidez... no piano perfeito!

Além de vâríes modêlos para,

pronta entrega... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje

mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo!
...

SubwilrtzlDilDI
REPRESENTAN'fE
para Santa Catarina'

KNOT S/A
ce. 134 ..... rst. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20

2°. andar
Florian6polis

IMOVEIS
_v. S. construiu um prédio? Nâo o legalizou no Registro de imóveis?

Os documentos de' seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?

Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.

bílíárío ..A.L.Alves, rua Deodoro 35, qu� 'está habilitado a: regularizaJo.·

criteriosamente.

DATI LO(3RAFIA
,

-

.

T O N I C -A RDIU M

.

Toliico do', c�raçã�, '

Rins, :\sma, Fraqueza geral, Molestíss agudas perturbações

na círeulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço,'Falta de ar, Inehaçõeo, Edemas,

Molestias dos Rins, Reumatismn. Neírítes.:
,

/

(orr.spondend I
(omIJeI.1

Confere
Dlploll.

Mi:Tooo.
Modera0 8 ElleIBDI.

Rua Gen,.,el Bltlencourl, 41t

(Esq��a . A�be�,ue Noturno) .,_' _

�ab,loante • •..tl'lbuldol'..
ela .�amada. 'ooa-,

leagéS•• ·DISTIlft'A· •
RIVET��P_u. a••,aa;

•• ..tlm...to eI. àa•••ll'a.. II.oado.:' bl'la.

bo... • huato.; a1godé5••, 'mol'lol • a.lamlato.
-

pala alfalat••í que � f_h. dll'.tam...t. dai

...lbor.. '.brloa.' "CCha·A CAPITAL- lhama. "-.teDg60 dot SIU.; OOlDuaI••t.. elo laterlol DO ••atldo d.:lh. fa•• rem .m•

•1.lt. ant•• Ci\ .f�I"1Q. tua.- Clompla.! MATRIZ .m FI':'l'la.6polI �!I�FILIAla.m Blam'Da..:. ·LAj... ,.,

� �..�--..-
-- -- --

--
-- -- �

----
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Conversações Rio e em Washington
o cuxílío do Brasil

para determínno

. WASHl�GTON, 3 (OE) - O ,embaixador hrasi leiro,
sr-, Mauricio de Nabuco, declarou que denlro cm I)OUCO Se'

/
.

rão realizadas conversações com os Estados Unidos, a

respeito da assistcncí a que o Brasil pode dar aos aliados

110 co.nflito da Coréia. Acrescentou o diplomata uqe tais nc�

gocíuções serão desenvolvidas no [Rió de '.Ja:ncil'o c em

Washington.
O sr. Mauricio de Nahuco fez estas declarações após

uma conferência de meia hora .com a assistente do se'

cretario de Estado, sr. Edward G. Miller Jr., no Departa
merrlo de Estado. Du�'ante o seu encon tro com os [onalístas,

FLORIANOPOLlS - 4 de Agosto de 1950

I 'Partido Trabalhista Brasileiro
CONVITE

RIO, 3 (V.A.) - o sr. Bias For-

Os americanos, com seu extraor- tes, novo' ministro da Justiça, re

�i�ario espiríto cOl_nercial, e a sua

I
centernente no:meado pelo presiden

Inigualável tendencia recuperadora te da Republica, somente tomará
e- construtora, f'izeram do deserto posse dessas altas funções terça
ocidental do terrítorío �acion'ãí - feira da proxirna semana. De Bar
a California - um pais de verdes hacena, sua cidade natal,. s. excia.
pastagens e de miraculosos poma- regressará domingo a esla capí
res. A agua amaciou a areia" toro tal.
nou..;a fertil, enobreceu"a. O traba-
lho deitou s·ementes e ll1udas a ter' ".....w._....,.....

w....._.....,..-...._•.•_._.-._.__

1'a recem-nascida. A grama verde. xxx
,

jante af·ogou o inclemencia' do s'ol A fruticultura em Santa Calarina
e as arvores frutiferas aos. milhà' p'ode vil' a ser 'J_lllla realidade, Em
I"es, fOT'!lID. SCi multiplicando por Lajes, foi a .tese abordada e apro
sobre o deserto de :ont.em. O. ho' vadas as suas conclusões.
ruem veucera 'a naLuúza, domina. \. Sugeria'se a crJãcão de Secções
ra-a, servira'se dela para construir d'e Fruticultura nos Gampos de
llil mundo de, riqueza e de bele- Sementes, com. a alta finaUdlad·e de
za, de cOllfol'to 'e d·e tradição. neles se estudar e comportamen�
As frutas da Ca1ifórnia, laran' to das variedades en� uso, melh'ó'

jas e maçãs ,peras e uvas, abar' ra'r-lhes os meios de defesa, es'

rotaram trens e navios frigorificos, tudar as pragas, aprimorar-lhes a

venceram distancilas ·e foram ter qualidade do futuro e desenvolver
a - Galcuttá e Sidney, a Changai '6 na população 'o gosto 'pelos' poma
/Rio, a Buenos Ayres e Valparaizo, res, incutindo.lhes o prazer :e o

3i todo o mundo enfim," sabor de consumirem produto da
xxx sua ptopria terra.

As ,condiç5e.g ecológ.ica.s de San' Intenção benéfica e altruista, a'ta Catarina, :pela sua ·exuberante do autor da proposição. Resta fa�
q\lalificação, se presta, à maravi. ganios ao ,povo ·aél'editar que e'ste'
lhas, à formação de pomares. Aqui Estado pode se tr.ansformar tam
medram aS arvOTes tropicais e bem, numa nova Galifornia, sem

ama-d'urecem ·o� frutos dos climaS os' disllendios' ,e �s tropeços que :OS
frios. A banana e o mamão no lito' americanos !Se obrigaram a vencer

ral, a maçã, a pera 'e a uva no.pla· e venoeram, no deserto, ocidental
uaIto, são de uma ·qualid1ade e de do seu pais que é hoje um emporio
um gosto si-!11ilar à melhor estran� mundial d,e frutas de .mesa e uma

g'eira. Nada há que impeça a pro' região de clima 'ameno, de recreio
ducão ,em escala industrial das· de abundancia.

.

'

frutas de mesa. Seria, tão M, suge-I A fruta construiu a: prosperida>
1'11' e proteger DS poma'l'es contra· de de um novo mundo. .

as pragas ,·ampliar·lhes os meios xxx

d-e defesa, garantirJhes o ,escoa Udo Deeke, ex-Secretário da
mentó rápido ·e op'ortuno, cria·r· Agricultura, saberá sentir 'a' cnen'
thes m�rcados ,p·ermanentes no pais são dos ben'eficios da frutictItura
ou fora dele dbtedhes nacionali-I encaminhando OSI catarinenses para� ,

dade na colheita e na

tudo elitaria feito.

O Partido Trabalhista Brasileiro, Secção
Catarina, sob a profunda impressão do trágico
cimento do eminente líder 'nacional

SENADQ.R SALGADO FILHO
cumpre o doloroso dever ele convidar as exmas. autor-ida
des civis,' militares e 'eclesiásticas', seus correligionárias
e ao povo em geral para a missa, que, em sufrágio de sua

alma, manda celebrar dia 5 do corrente, as 8 horas, no

altar-mor da Catedral Metropnlttana.
Antecipa agr-adecimentos a todos os que comparece'

rem a êsse ato de fé;

Florianõpolts, 3 de agosto de 1950.
SA ULO RAMOS

de Santa

desapare-

Presidente

UI fato em fóco � .posse do 001.0
. IX mlDlstro da JustlO;P

fru.i�ultura

o sr. Nahuco disse que o Brasil, em sua resposta ao ap
das Nações Unidas, comunicou que 'eslava dicidido a

o auxilio que estiver ern sua 'capacidade, "Em futuro

ximo iniciaremos negociações para ver o que podemo
zer" - acentuou o diplomata.

Grande ínterêsse em todo o Estado pela t a_ Expo
sícãe Regional de. Gado Leiteiro,

Equinos, Suinos e Aves
,

Intensa. atividade dd Diretoria da Produção 4uimal para
maior brilhantismo do certame de Hlumenau

Recentes noticias de Blumenau nos
deixam antever o sucesso que, por
ocasião do Centenário, alcançará a

Ia. Exposição, Regional de Gado Lei
teiro, Equinos, Sutuos e Aves, sig
nificava homenagem do govêrno do
Estado ,àquele próspero mun ícípto
a se realizar no periodo de 3 a 6 de
setembro.
Graças. à contínua atividade do

ilustre engenheiro agrônomo di'.
Fortes Bnstamante dinâmico chefe
da Diretoria da Produção . Animal
crientadora do grande certame; �
número de inscrições vindas. de to
dos os recantos do Estado para aque.

la repartição, nesta capital, ou. pa-] Depois da de Lajes em que a

ra o EscritÓrio do Centenário, em retor'ía da Produção Animal to

Blumenau,- constitui 'a maior sa- parte ativa, a Exposição de Bh
rautía de êxito que animará o téc- nau polariza as atenções de to
nico patrício a novos empreendímen, os criadorés de Santa Catarin
tos de idêntico vulto para o cres- cada "día que passa se sucedem
cente íuqentívo à produção pecuá adesões confortadoras trazendo
ria catarinense. vos estímulos ao ingente esfôrç
Além dos criadores Adolfo Sch- à inquebrantável energia do dr. La

malz, Hermann Weege e Ola. Jen, 1'0 Fortes Bustamante.
sen - Agricultura, Indústria e' Co- Dêsse perfeito entendimento eu

mércio, outros também. exporão mago o orientador do conclave e os pee
níficos espécímes que, de torma ex- ristas lucrarão grandemente BIu
pressíva, hão-de classificar Blume, nau � Santa Catarina num setor
nau C01110 um dos municípios Iíde, iniludível importância de nossa vi
res da Exposição.

-

econômica.
É por, isso que, ao final 'dêste

glstro, congratulamo-nos com o

vêrno -do Estado pela eficiente c

boração que lhe emprestam a- Dir
torta da Produção Animal e os

cuarista:s presentes ,à la. Exposíçã
E é certo que o trabalho dum

doutros corréspol1derá ii confiança"
govêrno empenhado sincerament
nessa .homenagem à terra rundad
pelo dr. Hermann Blumenau.

Acabam' de receber

o depoimento de um Prelado ilustre
D. Pio de Freitas, bispo de Joinvile cuja palavra sacer

dotal sobrepairaàs injunções da lisonja e às deformações' cio
.despeíto, acaba de proclamar, em magistral sermão proferido
em solene ·e sacro momento da Missa Campal rezada no ves

tíbulo do Hospital de Mafra, a grandeza da obra administrati
va realizada pelo sr. Nerêu Ramos, quando Interventor no Es
tado. A voz autorizada e insuspeitável do piedoso e digno
Prelado [oinvilense, afeita à precisão e ao rigor da verdade,
não s ilenciou 'perante a consciênoia crístâ que insofismável
mente se externou rium alto e \e'loquente depoimento em fa
vor do mérito do preclaro Catarinense , a quem os conceitos
de' tão nobre representante da Igreja atestam a, legitimidade
cristã da 'estima generalizada que prestigia o sr, Nerêu Ramos.

"Nosso Estado viu; par ticularmente sob a administração
realizadora do exmo, sr. dr, Nerêu Ramos", - disse d, Pio de
Freitas no .sermão com ·que se dirigiu á mulcidão de crentes
que assistiram a Missa Campal - "brotarem por tôda parIc
êsses estabelecimentos' destinados a amparar tôda casta de
'enfermos, - os loucos, os tuberculosos, os morféticos, as par'
:turientes e os de clínica s'eral", O rever·endissimo antistite fo

·caUzou, assim, não apenas o vuHo e a diversidade das obras
assistenciais com que o sr. Nerêu Riamos criou, em' Santa Ca..

La1'ina, uma nova mentalidade governativa; rumando o senti
do social que se imporia ao chef.e de Estado� mas também a

IPl'6pria alma do gover.nante, compenetrada dos imp·erativos
de uma soci-edad·e cristãmente organizadla.

Vale recolhe·r, com ·e·xcepcional carinho, êsse confortador
e expontâneo testemunho de D. Pio de Fre-Has, em aboJlo da.
benenHl,rência púbUca de que jus\tificad1amenle de'sfruta, já..
nem apenas ·no seu Estado natal, senãõ também em todo o país,
o sr. Nerêu R.a.mos, insigne Vice'Presidente da República.8'
P'resid'ente da Comissão Exüeuthlla Estadual do P. S. D.

No instante' mesmo ·em que-, aproximando'se novos prélios
,eleHorais, há iusopi:Láveis explosões de iniquidade, felizmente

sem consequências, 'Partidas dos adv'ersál'ios políticos do
ínclito hom(;!m público, a se'l'enid:ãde do verbo de um alto Pre

lado, exp're'ssão ma,rcante do reto juizo ,es:piritual l'efugiado na

sanhld'&del da Igreja, infund'e a repousante c,e'rteza de- que os

, valores morais superam, nas atitudes e n,os se'llthuentos dos·

estadistas, as fôrças' desagregadoras que forcejam· por d.esviar
da s·egura .trilha da civilização os povos menos prevenidos.

O sr. Nerêu Ramos, de há rnuir�o - 'em que a. pertinácia
de g1'atuitos e' fatúos inimigos - encontrou no coração· de

>sua .C'SclarecidJa-gente ·e na sua muito queridá 1,er.ra natal a

co-nsagTação que nunca proposita.damente cortejou, mas a que
fez jús pelos imelIlsuráveis se'rviços pre.stados à causa do povo.

A palavra d·e D. Pio d'e F,reitas vem ag'ora apor a tantos títulos
de benemerência publica já conferidos a.o ,eminente Catarinen

se a cha,noola d·e um.a auloridad·e .ecl:esiáis'ticla', j'a]ando a

mais insuspeita linguagem 'para' d·efink pela imensidão da obra

ladministrativa o mérito espiritual dó administrador.

Demitiu-se' um' mi�
,

nistro chileDo
SANTIAGO DO CHILE, 3 (O.E.),"

- O miuistro da Economia' e· 'Comér-'
eio, sr. Jtrlío Ruíz Bourgeois, ,demi.
liu.se devillo a divergencias com' (j)'
!>,res-idente' --VideIa: Deverá substitui,;
to o sr. Be1ljamiin Claro.

Bicicle'as
Inglezas

O'SNY 8414 & VIA.
I Rua Jeronímo Coelho, 24 A :

1 Fa lec:;ri:nó;:�sSioon-
te da Suerdick
SALVADOR, 3 (O.E.) - Fale'

c,;ell Gerhard Meyer Suerdick, pre
sidente ela firma Suerdick, f-abri
cante de· charutos e elemento de
projel}ão nos circulos come-l'ciaiSl
e indust.riais do país.

Suc-fru'i
O complement@ alimen
tar por excelencía. Ex
tr.ato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Baixa do cal� DOSI� � e G h a' n' i.Estados Unidos T' J..
.

-

. .-(

I t

Em nossa úHima edição, mais dw ulila; fras� foi' omitida, no>'

que escreveramos aqui neste ·cantinho,
Em r,evide a um de.stampatório dG' jornal' lHténisla; no qual"..,

'Por vingança, atiravam in.sultos ao, :sr. Nerêu' Ramos, diziamos
que .ninguem mais es�ranhava essas ofensas. E isso :por·que, em pas::..
sa;do não- remoto, Ia maior vitima delas' fo�a ·0 si,. Aristilian:o .H.a·

m(}s, cujo nnme- honrado andou eSCoOl;,rid'Ü na· lama·pelos mesmos"

:escr,evedelros; dCl ·h01e.
Se o ilustre che.f,e serrano outras recompensa:s 'não lograsse em

ser udenista 'esta lhe' s'eria a melhor: a formal retrava.ção· com'

que os seus' a:dv·ersários e detrator,es de quando :Interventor, lht!

lavaram o nome digno.
Na.d,a mais ·exato que a sentença: a justiça ·as vezes tarda, mas:·

não falha.
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