
.;

Assassina�o o Presi�ente da' Junta Militar �
CARACAS, 14 (V.A.) - o Iider do governo militar da que foi outro dos chefes da revolução de 1948, quando foi

deposto o presidente Romulo Gallegos. /
Perez .Iimenez não forneceu, entretanto,'detalhes do

assassinato. For.lm suspensas imediatamente todas as li

berdades civis. Há completo "black-out" de noticias e os

campos petrolíferos estão fortemente guardados, sendo

proibida a entrada ou s pa
,

(o qua q�ç,r ,pestjoa. t��'f'·t· ,

O c�r�nel Carlos D1����!��a:�t;/r;F?�� ..��·�Y��
mente militar de, 1948, qll,�<�,�.@ôu' ,.9i.Pre�ll.�n,te· C�.lf:,tl"
tucional, Romulo Gallego��:;.;c,_*-j,J;�onlaif�istãa Tàlino�
amerlcano que tinha sido eleito pelo Partido da AçãO!
Democeática,

Vene,zuela, tenente-coronel Carlos Delgado Chalbaud, foi
assassinado ontem.

Uma Irradiação extraordinária do governo anunciou o

acontecimento, á Nação, O comunicado �oi feito pelo mi

,nistro da Defesa tenente-coronel Marcos Perez Jtmenez
.

.

. )

COMEMORAMOS, NO DIA DE HOJE, O 610 AN IVERSÁRIO . DA PROCLAMJ\ÇÃO-:ÕÃ-REPÚBLICAE-COM ELAO
-_

ADVENTO
,

EM CUJOS POSTULADOS NOS INSPIRAMOS PAR i\ CULTUAR A JUSTIÇA E A LIBERDADE.
'

.-� 3

,

-

DA DEMOCRACIA"

A, necessidade da prorrogação da
sessão da Assembléia Legislativa

o lider pessedista justifica, em discurso,
o seu projeto de resolução'

ria de alta relevância, que depende; _

necessàriamente, da aprovação dO'
projeto de resolução que prorroga
a sessão legislativa, atual. Explica..
va s. exa, que sua atitude se basea..
va no fato de o Poder Executivo t"CI'I
enviado a esta Casa projetos díver..
sos que oneram os cofres públicos.
Sr. presidente, demonstrarei C()'O

IUO a. alegação de s. exa. ímprocede,
Com efeito, relativamente ao ano.

de 1949, acham-se pendentes de 80·

lução êstes projetos:
- do sr. deputado Antônio Cai'.

los Konder Reis, que abre concor
rência para exploração do serviiol
de balsas, na travessia. do Rio Ita
[ai, atualmente em estudo na C�
missão de Viação e Obras Públi..
caso

_:. do sr. AroIdo Carneiro de Car
valho, também da nobre bancada
udenista, que visa contrair emprés
timo rodoviário ou outorgar con

cessão a par-ticulares, e dá outras
providências;
- do sr, José Maria Cardoso dai

Veiga" líder da bancada do Partídq
de Representação Popular, que dis-s
põe sôbre o regime de preços das
passagens dos transportes coletivos
na Capital e Municípios visinhos,
distribuído ('.0 ilustre colega sr;
Fernando Ferreira de Mello, o qual
desapareceu ... isto é, o projeto ..• ;

(Riso).
.

O SR. CID RIBAS - E o relatar.
também ... (Riso).

. O SH. NUNES VARELLA - Pe1l4
dente, tãmhém, se acha o projetei
do sr. deputado Artur Müller, da.
bancada ndenista, que visa dar no ..

va redação ao art. 137 do Decreto
Lei n. 431, de 19 de março-de 1940_
Este projeto deu entrada. na Casai
em 26 de abirl dêste ano.

Cito, ainda, o projeto do sr. depu
tado Antônio Carlos Konder Heis,
que estabelece critério para o rea

justamento dos proventos dos fun
cionário;;; públicos civis, e militares�
quando atacados de moléstia, incu�
rável.

Projeto de' autoria �Q mesm.o s_r.
deputado Konder 'ReIs, que dIspoa
sôbre a constr.ução de casas popula
res.

Outro, do mesmo autor, dispondo
sôbre o incremento da cultura ca

feeira no Estado.
Do sr. deputado Bulcão Vianna,.

que visa suspender a cobrança do
Impôsto Territorial que recaia sô
bre sítios nas condições do art. 1""
da Lei n. 255, de 3 de junho de 1950.
Do sr. Saulo Ramos, nollre lid�e'

da bancada do P�rtido Traballlls
ta Brasileiro, também não presenta
neste recinto, que dispõe sôbre a

construção de casas residenciais
para os juízes de direito.
Projeto de origem governamentr-J.

que trata, do novo Regulamento d�
Junt'a Comercial do Estado.
Projeto, também de origem gover...

namental, que autoriza a aquisiçãct·
de uma área de teI;ras, na localida
de de Santa Lídia, no MUlÚcipio de-

ltajai, para construção de uma es

Gola rural. (Em fase de publica-·
ção).
Projeto que dispõe sôbre o Códi·.

go de Vencimentos e Vantagens dos
Oficiais e Praças da PolíCia MiIiía�
do Estado, ao qual já fiz referência ..

Projeto que visa criar a Comis.. ·

são de Energia Elétrica de Sant3l'
Catarina e dá outras providências�
Projeto que cria cargos públicos·

na' Diretoria de Economia e Assis
tência. ao Cooperativismo. E de 2Z
de junho dOi ano em curso.

Projeto que dispõe sôbre cargos
de provimento em comissão.
Projetc que emite, em favor da

Faculdade áe Farmácia e Odonto,..
logia de Santa Catarina, uma apó
lice nominal de Cr$ 1.000,00,00 e;
,a.bre crédito para fins de adminis�
tração. E de julho dêste ano.

Projeto, de autoria do sr. - Antô:,·
nio Carlos Konder Reis, que cria"..
no Curso Normal dos Institutos de.
Educação mantidos ou reconllecido:J
pelo Estado, a cadeir:l do Sevrjç�
Social.

Calí tinua na 8a. pggiua,;

.'

O sr. Nunes Varella, líder da ban
cada do Partido Social Dernocrati
co, na Assembléia 'Legislativa, Justi
ficando a Imperiosa necessidade (la
prorrogação dos trabalhos da As'
sembléia Legislativa pronunciou, de
improviso, o discurso abaixo, se-

I I
gundo as notas do Serviço taquígrá-

Ano XXXV I flcrf.n6polls· � Quarta· feira, 15 de Novembro _de 1950
_

N. 11 002 fico da Assembléia..
•

Ao divulgarmos essa oração, pro-
......======..:-==============================!,.;;;;==-===-- nunciada no legislativo estadual, é

O Brasl·,1 te'ra' ,

O doml·o'I·O do' AtlaAotl·CO Su'l ����o ��i�;!�e��::l��s c��������tl��
de toda procedencía, que devim
margem à argumentação do sr. Nu
nes Varella.

RIO, ,14 (V.A.) - A propo- sentína também receberá um poder de superficie da marí- Tem a palavra o sr. Nunes ve-

sito da compra por parte do navio da mesma classe. Os nha brasileira. O "Sãõ Paulo" rella.

ad
. _

b tít
. -

t' f' d
.

M' O SR. NUNES VARELLA - Sr.
Brasil de dois cruz ores pe- navios nao su s 1 uirao, pro- es�, ora. e serviço � o 1-. presidente e srs, deputadesc.sou o

sados ,doS Estados -UnidOS, da priamente, os couracados "Mi- nas contínua em serviço por autor do projeto que prorroga . a

classe de 10.000 toneladas e nas" e "São Paulo", mas .re- ter sofrido grandes reformas presente sessão legislativa. Tomd

barcos modernos dotados de forç�rão consideravelmente. o das maquinas. essa iniciativa, por várias razões.
,I Sabem OIS meus nobres colegas de
poderoso ornamento, os "" - - - •••• - •• _I••• - - • - •• � ••• - ••••• - - •• - • - • - • - - ••• - - ............ tôdas as bancadas COlU assento nes

meios entendidos revelam que
40 - - .. - - .. _4r_ - .. - ...... - - ... - - ........ - ....... - - - -- - - -� or_ or_ - -� •

tá egrégia Assembléia ql;e por el�
O Brasil ficará com o domínio O dr. Renato ft.. de farl·a agradece ora t.ransitam .dezenas de projetos
d águas do Atlantico Sul de ..leI, todos dignos.. de atenção do

,.,as' legislador. Dentre eles, quero des-
acrescentando porem que a Ar- O sr. Vital Ramos Netto, ilustre Secretário. da Viação, tacar o referente tlO Código de Ven·
_._-,.. --w.· �

..
- -.- .-., Obras Públicas e Agricultura, recebeu em data de ôntem, do �j:����o�ae ����=g���Í<��s l\�n�!�isd:

sr. Dr. Renato Ramos de Faria, ilustre Diretor-Geral do De- Santa Catarina, de procedência g')

partamento' Nacional da Produção Animal, do Ministério da
vernamental e distribuído, no dia 7
de agôsto, ao nobre deputado sr. Jo-

Agricultura, que se encontra em Castro, no Estado do Pára" sé Maria Cardoso da Veiga, que emi-
,

A d h d til t� parecer verbal na Comissão de
na, 0/ seguinte telegrama: gra eço pen ora o gen 1 esas re- Constítuição e Justiça. Pois bem,

Em virtude do, feriado de cebjdas da- ,parte distinto patrício bem como seu digno Oã- no mesmo dia 7 de agôsto -"-- já faz,
� . emoraiioo da procZa- d portanto, 3 meses -_ nosso operosunoie, com

.
. I cial Gabinete, ocasião minha visita esse valoroso Esta o. Cor- .eole� sr. EeJ:llândo- .Ferreíra de

mação da Republzca do eraeu, .. _
_ '

"
'

. .

�
- f� . ",r II

.

di
,

.

Z lisará suas díaís Saud�<'ies. Renato ;R'aRlo,s.' de ]fana, dueto do D.N,P.A. luC. i pe III vlsta [lo processo, não
i() nosso ]o1'na .,para ,

. "

-'

m�IS o devolvendo. Sr, presidente
atividades voltando, pou: a

S
é constrangido que faço seme]hant�

circulação; somente depois-de- ancionada � lei- que reestrutura afirmação perante meus eminentes
..... pares: S. exa. não devolveu mais

amanhã, dia n. ,

D C T �ss� proieto; de alta relevância, de
-

·

t OS quadros do indíscutível-importâncla para o po-

Em marpba o Pflllft o
'

'

-, "111. vo catarinense e, sobretudo para a

ti
.

'" 'D
RIO, 14 (V.A.) _ ° presl- taf,etas, mensageiros, continuos Fôrça Pública. .

'

d b t t t I d Também o sr, deputado Sousa Ca-

e ii OilD denté Eurico Du ra sancionou serven es e ou ras c asses os bal, eminente lideI' da bancada. ude-
's I ontem às 16 horas do Palacío modestos funcioná\"ios feito nista, pediu vista, desde 11 ele maio

RIO, 14 (V.A.) - A Acobml
-

do Catete, a lei que restrutura calorosa manifestação aq pre- de processo não de origem governa:
são de Propaganda Pró ono

os ,quadros do Pessoal do De- sidente da Republica, alem de mental, mas de autoda dó <ilustre sr.

d N tal eS+�''''e ontem na re- . d,ep.utado Antônio Carlos KondeI'e a !oev' partamento dos Correios e Te- ofertas a S. eXCla. de duas cor- ReIS,
.dação dos jornais informando le'grafos. O ato rev.estiu-se de bei1es de flores naturais e uma H'

'd d t a,- ainda, com S. exa., o proces·
que hoje os servl ore� e 0-

solenidade, tendo a presença valiooa caneta de ouro com ex" 50 sôbre a Bolsa. de Valores desde
dos os ministérios farao uma

do ministro da Viação, ,João pressiva inscrição, com a qual 21 de agôsto.
'

concentração frente á Cama-
Valdetaro de Amorim, do eu- foi assinada a lei. Tambem Posso citar, outrossim, que o sr,

d D t d S Uma vez ali de.putado Ferreira de Mello pediuIa os epu a o '

genheil'o Cunha' diretor geral I compareceram os membr,os das t 48 I
dI fa VIS a, por 10ras, de um processo

'Os representantes a c asse -

em exercicio do DCT e cente� I casas militar e civil. da presi, de Ol'lgem parlamentar iniciativa
rão um apelO" aos parlamenta- nas de servidores postais-tele-: deneia, coronel Raul Albúquer- dos nobres colegas 51'S. Konder Reis
res no sentl'do de apoiarem o d d d' I d' t I d DCT e Ramiro EmerencI'allo concerllell-I graficos e de qua ros as Ire- que, ex- Ire or ger,a o ,

'

B
' , Fará te ao reajustamento dos proventosprojeto do sr el).Jamm, .

torias regionais. senador Benjamin O-aUotti, d�s. funcionários públicos civis e

Não de �s��� -;��s�Auxilie Os portões do Palacio foram autor do substitutivo vitorioso lluhta.res �tacados. de moléstia gra-
, as associações beneficienles. a}?ertos, tend9 os carteiros, es-

I

e outro!parlamentares'-- fi�aâ�n��l�I�:i. ou lllcurável, especi-

______________________________
- � hoje, ac nobre' lideI' udenista

fOI concedida vista, na Comissão d�
Justiça, do projeto de lei oruânica
�o Ministério Piiblico, de ;rigem
governamental.
Desejava, ainda, ilustrar esta. mi·

nha orllção com dados que a Mesa
I�e fornece�se" sôbre as prop08i:-

�,
çoes ,em translto na Casa, justifi
cando, destarte, mais. amplamente'
perante o plenário, a necessidad�
da 'pro�rogaçã� da' presente sessão
leglslah-ya, Solicito, pois, a v. exa.,
sr. presl_dente, fazer chegar às mi.
nhas 111aos os elementos respecti.
vos ..

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai providenciar nó sentido de ser
satisfeito o pedido do nobre depu
tado.
O SR. NUNES VARELLA - Obri'

gado a V. exa.

O SR. PRESIDENTE - Está rea·
berta a sessão.

O SR. NUNES VARELLA (Para
explicação pessQal) - Sr. presiden·
te e srs,' deputados, ocupando esta
tribuna, ao i'niciar:se a. presente
sessão, o nobre deputado sr. João
José de Sousa Cabral, líder udenis'
ta, declarou, consoante consta do
Serviço Taquigráfico, que com sua

bancada, retirar·se-ia do recinto, a

fim de não dar U'lmlero flara as vo

tações. O gesto de s, .eX<l. impede
delibere a Casa em tôrno de maté-

o lüI8 ANTIGO DLUnO DE SANTA CATARINA

"'.rleÚl'!() • D. O.n•• , 8IDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBEN8 DE ABBUD4 RAIOS

«o ESTADO»

A Circular N. 134, de outubro de 1950, da diretoria

das Hendas/I1lternas do Ministério da Fazenda, transcrIta
pelo delegado Fiscal do Tesouro Nacional neste Estado. sr.

Quadro do pessoal
do IPA�E /1

RIO, 14 V. A -7 o prpsidente
da Repúbiica a5";'�! ',u decreto
alteramb o quadro de pessoal
(lO lI:··.'j�utl) de Pr,,;-,;i', ·.Ii��-l e

Assistencia . dos Servidores do

Estado e d�ndo outras provi-

tdencias.

Notas, Guias e: Livros Fiscais
de �odêlos Antigos

N�o será mais perm'itido
i

seu uso a

partir de 10 de Janeiro de 1951.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C·<OTTOMAR Ilrouxe castanhas

e automóveis
.

Tycho Brahe' Fernandes,. para conhecimento, das respecti-
vas repartições, determina =

O Diretor das r4!ndas Internas dOi Tesouro Nacional,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo '207, do

decreto N. 26_149, de-5 de Janeiro de 1S,49, e tendo, em vis�
ta o reso-lvido no processo N. 189�238 deA950, declara acs

se.nhores chefes das repartições subordinadas, para S,fU ,

RIO, 14 (V.A.) - Chegou
.ontem procedente da Ingl�ter
'ra o "Higland", que de.IXOU

partida de castanhas esp�
nholas para o Natal. O navlo

trouxe um total de 424 tonela
das de carga geral, in_clusi;ve
automoveis de, fabricaçao m·

,,gle.sa. '''�_" >"'_'

conhecimento e: devidos fins, que a partir de 1 de janeiro
'de 1951, não mais será permitido o· uso de n�,tas, guia,; e

.

livros fiscais de modelos antigos observando-se I dai por

diante, os motivos mandados adotar pela consl)lidação
das leis do imposto de consumc. Dec,r,eto N. 26,149, de 5

- \
de Janeiro de 195()"

.U! � .. =:::u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
2 o ESTADO-Quarta-feira, H> de Novembro de 1950

SINOS DE NATAL é a festa ,-<tos que tem �m (oração generoso, e

que repartem o "pouco que é seu (om aqueles qu�. nada ,tem.
s. C.·Granadeiros da Ilha I

Convocação
De ordem do Sr. Presidente. em exercício, convóco 00 se

nhores Diretores. e Comissão' de Trabalho, para em conjunto,
reunirem-se em seção-extraordinária, no dia 15 do corrente

mês, ás 19,30 horas, na Béde Social. a-fim-de tratar de assun-

tos, relacionados com o carnaval próximo vindouro.

FlorianópolissÓ,11 de Novembro de 1950.
ALBANO DE SOUZA LU'CIO

Secretário

-.� '"

Viagem com srguranC16 rapidez·
SÚ NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

RA?IDO, «SUL-BRASILEIRO>,�
I

Florianópolis - Itajaí - Joínvílle - Curitiba

I
--�

Agência. Rua Deodoro e�qui_na da

\ • Rua Tenente Sílvelra

Ass.. dos Servidores Públicos
de Santa Catarina

,

Comunicação
.

De conformidade com o' resolvido pela Assembléia Geral
I /

btraordinária de 19 de agôsto do corrente ano, na qual foi\
aprovada a reforma dos Estatutos. comunicamos aos senhores

associados, que o Clube dos Funcionários Públicos Civis de
Santa Catarína- passou a denominar-se ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA CATARINA.

Comunicamos, ainda, que, entre outras alterações, fígu
ra a de poder pertencer ao quadro social O'S militares inativos,

autárquicos e extranumerários.
Os novos Estatutos, impressos em folhetos. encontram-se

na séde social, a venda, ao prêço de Cr$ 1.00.
.

NALDY SILVEIRA
2° Secretário

VALVULAS

... III,e
MAIOR ESTOQUE

'

Atlânlida Radio Cal. Lda.

Para E:NTltEGA em. DEZEMBRO

"

,

.!
�

f
,

,
'

Temos o praser de comunicar aos senh�res
inter!ssaaos que estamos recebend�,JllBsp"!"J)criçoes p'ara e�tr�ga dos famosos ,,� .

Universal no mes _/'
.

" ,pr:OXlmo
v i ndou" o.

'

�IGUERAS&J.IOMS tLTDA.'
, . PORTO ALECItE-I\-.G.SUL )

l'
a:LOlliANÓPO'Li's (FILIAL) R.TIRADENTES, 5 l
AGENTES :EM} Bfurnena_uJoinvile,. Caçado� Cresciurna, f
Araránguá, Lages. Joaçaba& Tubarão eVid\eira.

.,

.�
..�

VENO -SE
1 SORVETERIA DE 8 FURO� MARCA

'(8 A C C E L I')
�om pan<>"jclaclf> nar» tôO lit.ro,� clI' sorvete. f>qninlltlll 't'.om com

pressor "COPELAND" 'ortgtna), motor de 3 H. P. e batedeira com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado .de f�ncionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

A
'

Rua Trajano, lt
.

#H E P I C H O L II N
o R E M E'D I o QUE

I R ádlo s

Diretor tecníco WALTER LANGE Jr.

Atlântida
ONDA'S ,LO.NGAS

Atlântida - O sucesso'[da técnica' eleetrônica - Atlântida' - Super construção para durar mais - Af.lântida - Som natural .'Alta sensibilidade

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS Á VÍSTÁ E A LONGO PRAZO
. Rádlos - Electrola.:t ;_ Transmissores - Amplifícadores

At�ântida Rádio Catarinense Limi·tada

E� c
..

o RT AS

RMa Trajano, n. 31
--,--

�elefone n. 14Q9 r'

, J
•
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o ESTADO-Quarla-feira 15 de Novembro de U5J 3

linho belqe para/vestidos em todas as cõres metro a Cr$ 89,00
(custa rro r rrrel rrr e ri t.e "Cr$ 120,00)

Sedas,em p:xdronagem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39,00
_Milhares_, milhares de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são

verdadeiro desafio- ii época, ·'la A MODELAR! I!·Um

A n6c8ss1dade dá p�orroD�ção .da sessão 'Cin�Diário-
da Assembléia LegIslativa -

"

-

RITZ ODEON
Projeto que abre crédito especial I norias ou maiorias .jiarlamentares ' Simultaneamente

.de. Cr$ 100_�00,00, para rep�ra! pre- deixar em o- recinto, nega!ldo, des- Ritz _ ás 2 430 7.15 e 845 hs.
JUIZOS sofridos pela população e tarte, numero para votaçoes. Esse n.A

" 7' 45' hs �'pelo Município de Brusque, recurso, aliás, tem sido pôsto em �eon - as, .

Projeto de origem governamental prática em todos os parlamentos do I .Sessões Elegantes ,

-que amplia e orienta os Serviços de mundo, !lOS mais variados sistemas Preparem-se para novas e

;:Saúde� Pública do Estado. de govêrno. No caso em aprêço, po- sensacionais emoções!
Projeto- de origem governamental rém, desejo" do alto desta tribuna,

-que modifica, cria e extingue CaI:- ressaltar, perante o povo catarinen- 'A mais audaciosa de todas

gos e funções no Quadro único do se, minha estranheza face à declara- as aventuras!
'Estado (Saúde Pública). ção, de caráter oficial, da parte do Inspirado numa das obras

IProjeto que reestrutura o quadro nobre colega que lidera a minoria do imortal!
- dos funcionários do Palácio.

'

nesta Casa, de que se afastará, com Alexandre Dumas! '

Projeto que abre crédito especial seus companheiros, do plenário,
<de Cr$ 15{).582,2o, para atender des- quando a matéria ainda a ser trata- ROBIN HOOD O PRINCIPE

'

pesas decorrentes -da Lei' n. 346� de da é da ?!láxima iinportâncía, como DOS LADRõES'- ,

10 de dezembro de 11)49. enumerei, 'Quero consignar, entre- Inteiramente Colorido
Projeto que visa declarar de utih- tanto, que minha bancada procurará 'com-dade pública o eelltro Catarinense dar número para as 'votações, a fim '"

.do Paraua.' de que os trabalhos desta sessão Ie- JON HALL'
Projeto <tUe dispõe sôbre a Lei gislativa não sofram solução de con- PATRICIA MORlSON

-Orgânica do Ministério Público do tínuidade e, assim, possamos dar ao ADELE JERGE
Estado, com' 134 artigos. Segundo povo catarinense aquilo que espera
já dissera. esta proposiçâo foi en- de nós, seus mandatários. Temos MICHAEL DUANE
-tregue hoje ao nobréIíder udenista, responsabilidade na vida pública do ALLAN MOWBRAY.
.em atenção a requerimento por s. Estado, temos deveres a cumprir e Romantico... Audaz galã
-exa., encaminhado ao Presidente da os cumpriremos consciencíosamen- d C E d L t E
-Comíssão /de Constituição, Legisla- te� �udo fazendo para que nos�

-
e apa e spa a. u as s·

. -ção e Justiça. '"
atividades nao sejam encerradas tarrecedoras ...

Projeto que torna obrigatória a agora, quando tanta matéria impor- ,DuelOs Eletrizantes ...
-eonsíderação, no Orçamento do Es- tante s� acha em vias de votação. Romance Inesquecível!
-tado, das verbas necessárias ao pa- E,.no final, havemos de sentir a ale- No Programa:

.

.gamento das amortizações 'e juros grra do dever cumprido. (Muito '

devidos por fôrça da Lei n, 187, de bem. Palmas). 1) - O Esporte na Téla -
"22 de novembro de 1948 e o contra- Nacional.
-to assinado com a Sul América Cá- , 2) - Atualidades Warner
'])italização S. A. I'aderne"a"

'

Pathé,- Jornal.
'

Projeto que aumenta o emprésti- " •
�mo destinado 2.0 financiamento do "LIVRE" - Crianças maio'
.:serviço de Águas de Florianópolis extraVI-�da res de 5 anos podêrão --entrar
0€ outras cidades doEstado e dá ou- U nas sessões diurnas.

-

tras providências. Entre 'essas cida- Foi extraviada a caderneta .. . .

-des está a de Tubarão, cujos servi- da Caixa Econômica n. 3160, IMPERlO, _ (Estreito)-ços se acham em vésperas de con-
-clusão, ,pert�ncente a: sra. Myriam As 7,30 horas

_

Projeto de origem governamental Myto Veiga, residente à rua EXPRESSO PARA 'B-ERLIM
"que cria, e suprime cargos no Qua- Alves de' Brito, 64. com
-dro único do Estadõ (Departamen-
to de Geografia)., 3v.-1, Robert Ryan.
Projetos que autorizam a doação

-de terras, para construção de es-

E.colas rurais, nos municípios de Ca- scrl·lór·lo de Couta-noinhas e Concórdia.
Projeto que dispõe sôbre aposen- b·llldade Santaladoria dos professôres do Institu-

to de Educação e Escolas Normais.

CIndicação referente ii criação do atar·IDa Vende-se, com urgêneía, um
1Vlullicípio de Braço do Norte.

. . •• ,

barco à vela ,(TABÚ) 'em. ótí-
Indicação para a criação da Es- Dírígído e orientado por te- mo estado de conservacão

tacão Meteorológica, de 2'1 classe, cnícos diplomados e compe-l completamente equipado,'po;-em São Joa,quim. I
Indicação sôbre a criação. da BoI· tent�s. Aceita-se qualquer' preço irrisória. '.

,sa de Valores em Florianópolis. jer'vIçO atínente ao ramo, in-: Tratar com Santos no IN-CÚ.
_

Sr. presidente �e srs. deputados, clusive correspondência.
'

8v.-1
'S!l0, ao todo, 98 processos em trân- Precos módicos.
,SItO. na Casa e sua suspensão impli- C p' t 1 3-18 FI' . ,

l'cara I"Ill gl'ave e irreparável prejuí-
x. os a ,

. .'
- �rJanOpO IS

,':20 para. o próprio Estado__' Rua CrIspIm MIra, 41. A esmola dada filas ruas agrava

Evidentemente, é recurso das mi- Sta, Catarina o problema da mendicanciu.

A Mesa Administrativa da Irmandade do Divino Espí-. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SE�Ç - comu-

-rito Santo e Asilo de Orfãs "São Vicente de Paulo" fará rezar nica à classe comerciária, que atenderá em seu novo horário,
. na p_roxima qú'inta feira, dia 16 às 7 horas, no altar <mór de das 7 ás 13 horas e aos sabados das 9 ás 12 horas.

-

,sua Capela, à Praça Getulio Vargas, uma missa ,'em sufragio
da alma do saudoso conterrânea e 'bemfeitor daquel� instt- _Clube Recreativo 'Concórdia
tuição pia, Professor Alcebi�s da Oosta Ferreira, recente-
mente falecido no Rio de Janeiro, e que, momento antes de Reunião Dançante
expirar destinou importante quantia às pequeninas órfãs, de Dev,erá realizar-Se, sábado próximo, -dia 18 do corrente·
"Cuja doação foi portador, seu estimado irmão, sr. Alvaro da g-randioso baile, com início às 22 horas.
Costa Ferreira. Para essa reuni,ão dançante estão convidados todos os

O sr. Provedor da Irmandade convida por nosso intermé- associados do "Concórdia" .

-dio a togos os Irmãos, aos parentes do extinto e aos corações-
. bem formados, a assistirem aquele piedoso ato de nossa san

ta religião, ,externando desde já os seus sinceros agradecimen·
-tos."

-

;

MISSA EM· SUFRAGIO

Cr$· t.750.00
(

6 quanto custa uma enceradeira

ARNO\
ELECTeOLANDIA

,

kua Arcipreste Paiva - �dificio Ipase:-Terreó

Panelas de. Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

Da Ele'rolandía
Rua· Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase -T'erreo.

Vida eociàl
.

ÀNIVERSARIOS: o "O Estado" a cumprímen-
Sr. -Miguel Daux ta respeitosamente.

Ocorre, nesta data, o aní- . Prof. Hugo Freyesleben
versárío natalício do nosso Natalicia·se, hoje, o nosso

prezado conterrâneo sr. Miguel distinto coestaduano sr. Prof.

Daux, do alto comércio local e Hugo Freyesleben, alto runcío

figura de projeção em nossos nárío do Tesouro do Estado e

meios sociais. apreciado maestro do conjun-
Seus numerosos amigos e to musical (do 'Clube 12 de A�

admiradores se rejubilam, mui gôsto .

justamente com a efeméride As qualidades de dedicação
que passa' e, por certo, o ho- e inteligência, alia o aníversá

menagearão auspiciosamente, riante esmerada educação, pe-
D. Maria Aparecida Noceti 1(.J que, o transcurso do seu

Sousa aniversário, propicia aos amí-

'F xma sra d gos e ad.uíradores de, COntO
az anos, a e . . .

Maria Aparecida Noceti Sousa, nós- se regozi tarem com a gré.',-

dígfta espôsa do sr. Norberto ta oportimídade'de lhe tríbu

da Costa Sousa, alto funcioná' tarem mecec.das homenasens .

rio do Banco do Brasil. Deodoro Mendonça.,.
Da parte das numerosas a- Registra' a data que passa

mízades que na sociedade \-lo' o 11° anlvu.sárto do aplicado
cal lhe reverenciam as vírtu- estudante r,eodor!) Mendonça,
des inatas será a natalícíante, filho do benquisto casal João

pelo, feliz 'evento. alvo de ex- Jooé Menrl(Jf'_ca e Maria 00-
.

homenagens às quais mes Mendor'lca.
pressrvas ,

As telícítações de que serâ'
o "O Estado" junta as suas. ai

D. Minervina Cún,eo' alvo o anil�_'sariante, os de "O

Transcorre, hoje, a data a- Estado" se associam, tornan

niversária da ema. sra. d. Mi- do-as extensivas à distinta ta-

nervina Cúneo, digna censor- milia.
-

te do nosso prezado coestadua- Menina Maria E-ugênia Ghe'ijll
no sr. Armando ·Gúneo, fun- Ramos '

'- '1
cionário público estadual. .

Ocorre; hoje; o 5° aníversã-

A distinta dama, cujo real- rio da interessante menina Ma

ce em nossa sociedade deman- ria Eugênia Oheur Ramos, di
da de suas excelSas "quàlidades' leta filhinha_do S:. dr. Hubens

que lhes granjearam numero- Pederneiras Ramós, digno Pra

sas amizades, terá, hoje, o curador do Tribunal Regional
grato. prazer de recolher multi- Eleitoral e da ')ra. Mirza Gheur

pIas e afetuosas demonstra-'Ramos .

çôes de aprêço dos íntimos e Festejando o gra10 aconteci

dos familiares. '
mento, Maria Eugênia recep
cionará, logo maJs, em sua re�

sidência, à rua Blumenau,
suas numerosas 'amiguinhas'
oferecendo-lhes uma festinha.
FAZEM ANOS HOJE:
A sra. Alaide Garcia de Oli

veira, digna espôsa do' nosso
ardoroso correligionário sr.

Aristides de Olivera., destacado
industrial;
- a srta. CecíUa. Jacques

Santos, filha do sr. Francisco
Jacques Santos, hábil marce

neiro;
__ o menino'Mauro, filho do

sr. Amâncio Pereira.,
Sr. Walmor Otávio df- Oliveira
Faz anos, amanhã, o nosso

prezado coestaduano sr. Wal
mor Otávio de Oliveira. digno
Inspetor de Terra� e Coloniza�
ção do 2° Distrito de Terras,
c.om sede e� Tubarão.

O aniversariante que é pes�
soa de destaque tanto naque':
la cidade romo nesta capital
é filho do nosso ilustre conter
raneo sr. Otávio de Oliveira,
Secl',etário' da Fazenda-

I As inequíViOcas' demonstra'
ções de amizade e agrêço que
receberá pelo translurso de
tão ;;rata efemáide, nós ".:105

associamos, apresentandO-lhe
antecipadamente. o.s 110SSCS

parahens_

Vende--s�
Barco à' "ela

............ _ ..

los srs.
., .

COmerClarlOS

Dr., fd.' MoeODick
cientifica aos clientes e amigos) que estará àuseI;l-te
até fins de Novembro, fazendo estágio de ape:rfei

çoâmento ,no Rio de Janeiro.

ADERSON HORN FERRO e BEATRIZ RIBEIRO
MOELLMANN.

tem satisfaçãó de participa?' aos parentes e pessoas de
suas relações, que contmtaram casamento

Fpolis, 7-11-950

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
,

II Conselho Regional de éontabiUdade
III E d 1 t a I \

1 +: Comunicamos ás Associações Profissionais de Conta
bilistas e aos Contabilistas em geral que foi marcado o dia 3 de
Dezembro de 1950, as 10 horas, na séde deste Conselho no Edi-
ficio Ipase, a Praça Pereira Oliveira, nesta Capital, .para � rea

lisação da assembléia de delegados de eleitores das associações
Profissionais de Contanbílistas: que deverá proceder á renova
ção do terço do Conselho Reg-ional de Oontabilidade. ,',

'2 .z: De conformidade com as· instruções vigorantes cada
delegação será composta deseís contadores e três guarda-livros
e eleita em assembleia geral extraordinária de cada Associação.

Ftorlanôpclís, 10 de novembro .de 1950.
,,

ALFREDO NAZARENO _' Presidente /

I

i
J
T

Exames de Admissão: Inscrição:, dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias 10 a 2 de dezembro âs 8 'horas.

. ,

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade,
.IlIxames de lJ.- época: De aeôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e" do III Cientifico:
Em fins de janeiro.

'

II Par� os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Ex'me de admissão: Inscrição: Dias 10 a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro,
Para os candidatos ao exame de admissão haverâ um curso de

preparação regular desde 29 de [aneíro. Mais informes com a diretoria.
..

,

....._._••- ••_-.......-_-.......r_.""'_••-.-....._...._._...wl"_._..r•••-_-....-..-.-_-_-_-_-""'_......_-_•..-.-........

( !

I ACIDEZ ESI0MIl�ll
"aZEDA" • SUl VIDI?

o sintomas da hiperacidez estomacal - azia,

a�rôtos Datulência, cólic�s - "aze-

dam" qitalquer pessoa e exercem

�influência maléfica na sua

vida, no lar e na sociedade.

�,
\

,

M�gnésia 'Bisurada'
Grande Orienle' de- 'Sanla Calarina,- -

,.;
-

_. 'OONV'ITBJ
o Grande Oriente Estadu�,de Santa Catarina tem a hon

ra de convidar as LLoj:. MM:., os Mm:. dêste Ori�nte e os de
passagem �r aqui, as exmas. autoridades e. famílias para a
Sessão Branca que levarão a efeito no Templo' sito á rua Vidal
Ramos n. 8�, no dia 17 do corrente, ás 20 horas, quando serão
entregues diplomas d€ Ben:. da Ordem aos IIr:. P:, A:. C:. C:.
e Y:. C:. e diplomas de ..honra aoCurso de Alfabetização e Ra
dio-Telegrafia da Loj:. "Ordem e Trabalho" e Curso de Datilo
grafia "P�dro Bosc�" da Loj:. "Rege!leração Catarinense", para o que ficam convidadas as respectivas Diretorias.'

'

G1':, Secretario
..

,

OU�R VESTIR-SE' COM '(ONFORT'" E' ELEGANC!j ,
A

. Mello
PROCURE

alfaiataria

MERCEDES BENS

-

.
'

. , .

de negócio
venda '

FER IDAS. REUM.IITISMO E
PLACAS SIFILITICAS

'

Elixir de -Npg.uejr�
M.dlOQciio I1U:a:iU.. :r.. DO tt'Qtamlat

do elfUi.

�NicÃ E" 'êÚtÜRGiÀ'
.

DOS o
ILHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR.�'J. 'J. BARRETO,
Formado pela Faculdade Nacional

de Medícína,» da Unlversldade dp
Brasil Elx-assístente dos Serviços
de Ottalmologta do Professor Caldas
Brito, da Policlínica Geral do Rio
de .Janeíro, e de oto-rtno-laríngclogía
do Professor Leão Velloso, Hospital

I Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar

Ate1nderá, .díartamente, a partir do,
dia 10 de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

ADMIRADA?
..

"

use KOLYNOSI

r

,. .....t ....,

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
I

teleton es 1536' e 1324

. ,.� de No". :g. ?2�.2'. a:ndar
'

/

•

... , ...... '\.-,.�\''''-.

•eee.ee........ee...e..e....e..........eeeee••e••••_

I L. E N Z I lCasa,
I

O Alfaiate que veio de São Paulo para servir e
a'

/

_

os elegantes de Florianópo.is. .

:i:
..

BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO- JORGE' Por motivo..Ae ,viagem vende-se,
• no Estreito, uma casa de negócio
: .

Salas u-7 10 .andar .
...:.. Florianópolis 'I com muito boa casa de moradia.

Aprovei-te esta oportunidade .•e.· e ee
, Informações na agência deste jor.

.Coléqic .. talarinens�
!Edital

Não sé. admire de que o Creme Dental .:

Kolynos combata as cáries, pois Kolynos
destroi as bacterlas que produzem es

ses ácidos bucais causadores das cá
ries. Kolynos protege a saúde e embe
leza o sorriso I Experimente Kolyuoa
boie' mesmo 11... use-o sempre I

'

KO 1YNO S Combate.. ctírtet

Agrada mais
Rende _ii.

O'uem achou 1
PERDEU-SE um molho de chave...

gratifica·se a quem o entregar na.

redação dêste jornal.
..........................

CASA-Aluga�$e
RECÉm-GONSl'ItuIDA, A RUA

JOSÉ BOITEUX N° 9.

'TRATAR COM -9 SR.
, MILT0!'iE

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO'.,'
"

YIN"TAS'
.

PÁRÁ'
,

iMPRESSÃO
-

cCOTTOMAR1t·421·P

.
.

Procura-se casa

para' alugar
Procuro alugar uma' casa de me

terial, que esteje em boas condições,
não precisando ser no centro. Da
se pref'erencia a que tiver garagem
ou galpão., '

)
Tratar com o agente do Bapido

Sul Brasileiro - Telefone 1172.
i'

'

DR.

(

'(:,

t\.. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

,
PTa(a fI de Ne'l'embro. Z2 - r ....

(Edifieio Pérola)

rODe.: t.a24 • 1.181

rlortaDópol" - SaDta Calariu

,
:"

.

................... !' ..

,

. 'i' '1I8C�ITÓRIO 1II0BJLU,&1O &. ....
C.mll••, Guv.t•• , Pi .mo,

I
ALva .:

'

Meia, d••�melhore•• pe1o.lme Encárrega-se, med1aAte 000"..... ,.-
Dare, preço. .6 o. CASAdMI -ompra e ..-eD4a de 1m6nla,

CELANEA - RuaC. M.fr. RUI Deodoro ... '

,

'

NOVO!·
INHAlADOR VICI(
Repleto de eficaz. .medicamcnto que
desentupirá seu nariz obstruido-em
segundos! CômC)do. Atua depressa I

..................... ' \.................... � .

CAsr - aluga-Je
Aluga-se uma casa à Ave

nida Hercilio Luz - esquina
General Bittencourt,\no .40.
Tratar à Rua Visconde de

Ouro preto, 81. '\

• FRAQUEZAS EM GUAl.
/ VINHO CRE050TAOO

� S I L V E I It A ,�
"

'�ORESGO"
«URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."
., Sede: Edificio IPASE, 4° àndar'_: Florianõpólis
AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, rq,ransportes e Acidentes Pessoais

CORRETORES OnCIAIS DO
Inst. .de Prev. e Assist. dos Servo do Estado (IPASE)
- Seguros de Vida,' sem exame médico até Cr$ 500.000,00
-" Seguros de Garantia Hipotecária, com" prêmios' mensais

redlizidos sem exame médico até c-s 5üO.OOO,oo.
ACEITAl'\10S SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO. ",_;J

,
"

,
,

I,' �:
.,1

, .
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OPERÁRIO BRASILEIRO!
"'-.

....

,�rJI1[J�...........�_ [J�"iIIII\ -.._.,�....

•

,"'-

,.

'-
I'

•
�. �,I< : .F\.• �� �

-

'\

rn�,_

FABRICADOSr PELA GOODYEAR.' i

r NO
· BRASIL·

. v

'_

-·---,..n,,�u.: '-���".'� -.",�,., .............

...

COM BORRACHA BRASILEIRA
,

Ao anunciar o lançamento do 3.000.0000

pneu saído de sua fábrica em S. Paulo,
é com a máxima s a ti s façã o que a

Goodyear põe em evidência a capacida
de e a perfeita técnica que já se torna

ram peculiares ao operário brasileiro, -,

a quem se deve muito do-rlêsenvclvi

mento da indústria no Brasil.

Foram a perícia e a dedicação do'nosso
trabalhador que permitiram: formar téc
mcos locais capazes. de integrar, nos

'I'
,-_,

, ,

"
-,

-;..

.
.

c-> ,

)'.. , �
�
...

�

.

�- � .....
-

��
O MA" O R _ N O M E � N A

:E!..Ió
IN

•

pneus Goodyear brasileiros, a alta qua�
lidade e a perfeita construção que' os
tornaram famosos em todo o mundo..

E, numa demonstração significativa.da
preferência com que os pneus Coodyear
são distinguidos pelos nossos automo

bilistas, aí temos agora o 3.000.0000

pneu produzido em nossa fábrica, evi
denciando a vitalidade crescente da in

dústria brasileira e as possibilidades
ilimitadas da mão de obra nacional.

/

�/

se

E4
i'.

.,:."

A DA

5

.....� ;
/
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Df! 'r�n i a� u ar- na' mi i DÓI i[a / 'e
'

oie
�

/ r

Ipitanga, Cach.eira, �Jltlântico, Alfo Luz,�:Ria'chuelo e' Martinelli.
',",

<, correntes, à maior, reuala de todos JS, ,tempo.s ,

,';
s-Ó.

A's 8,45' haras é páreo. em disJula 'do Cumpeonalo CalanoeosL,.,_e Relll!l
,

;' :." "h
"

:c
'

'H' I manhã
�._..,_,_

BàIisa 6 - clube d� Regatas"F. MartfuelliChegou, finalmente, o grande, dia. oje, pe �., ,1

P.�tr50�'_::_, At�;';J'(j' Línhares
"

.

; baía sul será disputado o Campeonato Catarmense de " '<'ma ai ,
�

A át" d' Santa Ca
. V't>ga ..:..... Edilon P-e.rei'ra' dos Santos o

Remo, promovido pela Federaçao qu ica e
,

o

,-
SLVoga _. Walmor Vilelatarina '\FASC), com, o 'concurso dos club.es Rclaclhu�IO"C t 1 eira S/Prôa -'- Manoel Silveira'!Aldo Luz e Francisco Martmelli, desta apr a;. acnoeira
'Prôa .c:_' José' Bonífáclo de Azevedoie Atlântico, de .Joinvíle, e América e Ipíranga, de Blu-

Balísa 7 _ América.menau.
. Não 'apresentou guarníção..c ;

Será uma das manhãs mais interessantes e sensacio-

nais já vistas pelo público oücíonadojío esporte n�.:.utico.
<Q; .nove páreos programados prometem' 'um mundo de

-€llloçóes, razão porque ninguém deverá. perdê-los.
o

,O programa está assim organizado:

? ,

( ;

.Améric·a,

PRIMEIRO PÁREO - 8,30.,HORAS.·
Principiantes - Iole a 4 remos - 1.000 mts,

Taça Sulacap e medalhas de prata "'e"-bronz açs
primeiros e segundos colocados

Balisa 1 ..- .Clube Náutico AiuériC!l
Não apresentou guarnição.

Balísa 2 - Clube Náutico Atlâu,tico
'Patrão'- Lourival Schroeder
Voga - Gtiido Hoff '

S/Voga - Waldemar Herbert �.
S/Proa - Norberto Haritsch
.Prôa - Orlando Hille,--./"',

.

Balisa 3 - Clubeae Regatãs Aldo Luz
Patrão � Moacir L da Silveira

Voga - João Artur Vasconcelos

S/Voga - João Carlos Brito Meireles
S/prôa - Kalil Boabaid
Prôa - Cecílio Linder

Balisa 4 - Clube Náutico Riachuelo
Patrão/- Antênío Farias \

Voga - Altamiro Cunha
S/Voga - Eloaso Silva
S/Prôa - Sócrates Formighíert
Prôa --=- Eduardo Matirvicz

Balisa 5 -:- Clube Náutico Caehoefra
I 'Patrão - Moacyr França
1 / Voga - Arno Schroeder

s/vcea - Silvino Polsini c

S/Prôa - Eduardo Prodo�hl
Prôa - Hugo Timm

BállSa 6 --Clube Náuti�o Ipiranga
Patrão - Hellpmlth Paruckér
.Voga _ Albert, Stollmeyer
S/Voga - Willy BÍânkenburg
S/Prôa - Werner Ewald

J
!
i
,

;

\
i
i
"

i

./'

I

Prôa ::_ Lauro Textor
Balisa 7 - Clube Náutico F. l\fartinelli

Patrão _ Araujo Linhares
Voga _ Carlos L. Woijckwicz
S/Voga - Walter Ouriques
S/Prôa _ Ademar Oli�'eira
Prôa _ Getúlio Andrade

; i

Balisa <1 --l. Clube Náutico Cachoeira
P.atrão ,_ Moacir -França

I

VOga � Oscar Schroeder
Prôa ':._ Kurt Kamradt •

. Balisa 5 - Clube Ná,utico AtlânticO'
Patrão � Herbert Kanníng

'."

.Voga - Darcy O. Moldenhauer
Prôa - Simão Stepp

Ballsa 6 - Clube Náutico Riachuelo
Patrão - Décío Couto

V�g� "-7. Aurélío Sabíno
.

Prôa _; Ábilio T!-,ilha
'\.. I'

SÉTIMO PÁREO - 10,00 HORAS
JUNIOR - OUT-RIGGER a, 4 remos em 1.000 metros

'2ronze Banco Indústria e Comércio Sarita Catarina (moo).

"e�medalhas de prata e bronze ao primeiro e
..

segundo colocados
&Jisa 1 ..:::: Çlube Náutico Ipil'anga _

Patrão - Hellmuth Parucker
Voga - Albert Stollmeyer
'S/Prõa - Werner: Ewald
Prôa -' Lauro Textor .o,

!

Bálisa 2 - Clube de Regatas Aldo IAuz
Patrão' - Álvaro' Elpo

.

Voga'� Adolfo Cordeiro
. $/Voga .:_ Belarmino Velloso
S/Prõa - Osnr Mello
Prôa

_

- Antônio Carvalho
.

Balisa 3 - -Club-e Náutico Martinelli
Patrão - Araujo Línhares
Voga _: Edílon-Pereíra dos Sântos'
S/Voga - caríos L. Woijckwicz
S/Proa - Walter Ouriques
Prôa - Alcides Elpo

Bálísa 4 - América
Não apresentou guarnição.

TERCEIRO PÁREO'- 9,00 HOW\S
,

NOVíSSIMOS - OUT-RIGGER :_ a 4 reinos em 1.000 mts,
Brohz� Caixa

_

;' 'Econômica:, Federal e medalhas de
prata e 'brol�ze 'ao primeiro. ej'legundo colocados.

_ Balisa 1 - CÍube NáutiCo Riachuelo
Patrão � .Franeíscó" Pfeílstíehér- -

-Vqga - Darcy Santos .I

S/Voga - Carlos- Müller,.
S/Prôa - Helcío Morltz'
Prôa - Osni Silva
S/Voga - Wi1ly Bankenburg

_

,

'Balisa Z - Clube de Regatas Aldõ Lu .

Patrão - Alvaro Elpo
.

Voga - Manoel Silveira
/

S/Voga - Arlindo A_ Schmídt
.
S/Prôa - Luiz Carlos de Melo

. Prôa - João F. Prazeres
Balisa 3 - Ipiranga

Não apresentou guarnição.
Balisa 4 - Am'êrica ' .

Não apresentou guarnição. '

Balisa li - Clube Náutico \Atlântico \Patrão - Lourival Schroeder
_

Voga - Guido Hoff
.

S/Voga..;.... Waldemar Herbert
S/Prôa - Norberto Haritsch
Prôa - Orlando HiUe

Balisa 6 - Clube Náutico
Patrão - Moaeyr-França
Voga - Ruberval da C. Pinheiro
S/Voga ,.._ Vicente de P. Pinheiro
S/Prôa - Geraldo Hassner
Prôa - Oswaldo Ehrat

. ,

, ,

: .�:: .

�. ,

Cachoeira

QUARTO PÁREO, --- 9,11> HORAs
ESTREANTES - CANóE - 1..000 metros

TAÇA Osv.,:aldo Moritz (Vadeco) e medalh$ de
. prata ao primeiro coloC,ado

Balisa 1 - Clube Náutico 'F_ M<u'tinelli .

VINICIO OLINGER
BaUsa 2 - Club'e Náutico Riachuelo

KURT KUPCKA

QUINTO PÁREO - 9,30 HORAS
NOVíSSIMOS - OUT-RIGGER a 4 relllDS em 1.000 mts.

Taça' FORD e medalhas de prata e bron�_e ao primei-.
1'0 e segundo colocados.

Balisa i - Clube NáutIco Cachoeira
Péktrão ---:- MR�cir França
Voga ..:_ CO,nrado Ellíng
S/Voga - Hugo A. Ravache
S/Prôa - Egon '\'/;,!einschuetz
Prôa·

....-:- IllgO Krelling 'I,

Balisa 2 .- C1ube de Regatas Aldo Luz.
Patrão - Moacil�'I. da Silveira

.

,Voga -. João Artur Vasconcelos
S/voga - João CarIo} de B. Meireles
.s/prõa - Kalil Boabaid

';,\,:,.'

Prôa - CeciÜo Linder
( Balisa 3 - Clube Náutico
Patrão ":_:_He1Il11uth Paru..cker
Voga - Albert StolImeyer
S/Voga - Willy Blankemneyer
S/Prôa - '\iVerner Ewa-ld
Proa - Lauro Textor

Ipiranga

os con-

'ji, ',I : i;
'. v

.", .

"

,,1' " .. ,

ii
,

"'-
..� '/"

OITAVO ,PÁREO -'- 10,15 HORAS
NOVíSSIMOS T CANóE - 1.000 metros

Confeitaria Chiquinho e medalha de prata
\ primeiro colocado

-,

Balisa 1 - Clube Náutico Riachuelo

, JOÃO PRÀTES
Balisa 2 - Clube N�'iutico l\lartinelli

MANOEL SILVEIRA

Taça

. '..

NONO. PÁREO" - 10,30' HORAS
CLASSE ABERTA - OUT-!UGGER a 4 remos

/ em 1.000 metros

'Bronze Carl� Hoepcke S. A. ,e tnedalhas de prata.�
,

bronze ao primeiro e segundo colocados
Balisa 1 - Clube Náutico Cachoeira

.. ,Patl'ão :- MoaCiF França
Voga _:_ Conrado Eling
S/Voga - Hugo A. Ravache

S/Prôa - Egon "Veinschuetz
..

Prõa _ Iugo KreIUng
,

Balisa 2 .;_ Clube de' Regatas Aldo Luz
Patrão _ Moa-cir- 1. da Silveira

Voga - Hamílton Cordeiro

S/Voga - Sadí Berber.
S/P�ôa'-'c Antônio Boabaid
Proa.' ...... Arnaldo Chi-erigl1ini

Balis� 3 - 'Clube Náutico F'.. l\lal'tmelli
Patrãõ� Araujo Linhares
Voga - 'Ed,ikln Pereira dos Santos
S/V-oga � 'Valmor Vilela
S/Prôa" - Manoel Silveira
Prôa - José B. de Azevedo

Balisa 4,":":' CJube Náutico Atlântice
Patrão - Heinz G. Seiffert
Voga - Lourival' Czernay
S/Vóga - Ingb' 13ue�t
S/Proa - Harry Klix
Prôa - Carlos Vv. Schubert \ I'

BaUsa 5 - Club� Náutico Ip'fi:aDga(
Patrão _ Hellmúth "Parucker,

Vo�a - Vigb�rto Theis
S/Voga - Alfredo Voss
S/Pl�ôa - Alexandre Koenig
Prôa !_ lIeinz Steinmapn

;Balisa 6 -\Clube Náutico América
Não apresentou guarnição.

BaIisa'7 -.,.. Clube Náutico
Patrão - Alberto '-JVIoritz

......- ,

Voga - Silvio Soncini

-S/Voga - Ernestro TremeI
S/Prôa _. Altino Regis .' i)

Ptôa - Edie TremeI

..,

, .

.

,

.,;:.1-; ;.�

.. ,

." ':' �
n .�.:+':i.i t'

t ��. l
�

..

t

SEGUNDO PÁREO 8,45 HORAS
'Campeonato Catarmense do Remo

Classe aberta - Out,Rigger a' 4 remos - 2.000 mts.

Taça Govêrno do Estado,,' - Medalha? vermteil prata e

bronze aos· prim�i.ros, segundo e terceiro coloca-
'-.

.

dos 'respectivamente
nalisa., L:-:- Clnbe Náutico Atlântico

Patrão - Heillz G. Seiffert

Voga - Lourival Czernay
S/Voga - Ingo Buést
:S/Prôa � Harry Klix
Pi'ôa ._ Carlos W. Schbert

Balisa 2 - Clube Náutico
--Patrão - Alberto Moritz

Vogà - Silvio Soncini

S/Voga "...,.- Ernesto TremeI·:
S/Pl:ôá - Altino Regis
Prôa - Eàie TremeI

Riachuelo

/

;.-':1-<;::' .

j,

'i
1·

"Balisa .3 _;. Clube Náutico Cachoeira
Não apresentou guarnição. ,j

Balisa " ....:.. Clube Náutic.o- Ipit-anga
Patrão - Hellmutli. Parucker
Voga _ Vigberto Theis

S/Voga - Alfredo Voss
S/Prôa - Alexandre Koenig
Prôa - Heinz Steinmann

Balisa 5·- Clube de Regatas Aldo Luz
Patrão - Moacir 1. da Silvéira
Voga - Hamilton Cordeiro
:SlVoga - Sadi �rber
S/Prôa -' Antônio Boabaid
Prôa - Arnaldo Chierighini

. � .. ::. '1
I
I
!
,
·1
1

,j
�
·1

Balisa 4 - Clu6e� Náutico América
Não apresentou guarnição.

\ SEXTO PÁREO ..;_ 9,45 'HOR�S
CLASSE ABERTÃ�- IOLE a 2 remos _::. 1.000 metros

Taça Eugenio M}l.li�r.: e medalhas de prÇlta e .bron:z-e ao

primeil'o e segundo colocadõs
.

,Balisa i - Clube Náutico Amél'Í� "

Não apresentou gw�rnição.
Balisa 2 - Or;be Náutico Ipiranga. -. .

�

Patrão - Hellnuth Parl1cker
.A

Voga _ João BTokfeld
prôa _ Antônio Assini

Balisa 3 - Clube Náutico F. lUartinelli
Patrão - Araujo Linhares
Voga - "Valmor Vilela
Prôa - José Bonifácio Azevedo .

,

.L.j r":
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. !..�. Pés tortos-,-:Reulnat smo - Fraturas �:..
. !..�. Torceduras . Defeitoe Fisicos �:..�

R Y
� D. 'MOHTV DOMIT t��. CIRURGIA: ORTOPEDICA E CiER'AL �t�i· 'I'ratamentos especializados das doenças, defeitos .:..

���
e acídentes dos os�os e articulações. - Doenças ,�:..

, � de senhoras, varizes e úlceras das pernas. 1�:"�� ,�:..��. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 I�:"�. Das 2 às 5 horas da tarde. �:..�. Pela manhã com hora marcada no
i....

��. Instituto de;Medicina' e Cirurgi� do ,.:.
t..�. Paraná.--Fones: 67 e 2706. �i.��. RESID. R. Pasteur,419.-Curitiba.-Atende chamados �t� y
................................·.i •

.,..

s:
�
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�

ilh�·1
Edital' de codcr.rrência

De ordem do sr._Presidente em exercicio, faço saber a quem
int�essar possa que acha-se aberto, nesta (Sociedade, con
corrência para arrendamento do serviço de "BUFET, devendo
as propostas serem entregues, devidamente fechadas e lacra
das, ao sr. Ten. Albano de Sousa Lucio, secretário desta Socie
dade, á rua Arcypreste Paiva, n? õ-sobrado, atê ás 12 horas do
dia 18 do corrente mês.

A Diretoria reunir-se-á ás 15 horas do supra citado dia,
a-fim-de julgar as ofertas recebidas, para o que, desde já,
convida os interessados a comparecerem ao ato ..

Florianópolis, 11 de novembro de 1950.
Albano de Sousa Lueío � Secretário.

VIVER!· MORRER!
Depende do .rungue. O sangue é it vidâ

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, Cálcio, Vanadato e,
Arseniato de Sódio, etc.

para compreender porque

LEI \
está acima de todos em rendiment'c

economia

lucroo que mais conta num caminhão é o

que está por baixo - e no novo

Chevrolet V. encontrará ainda mais

potência, r ig i d
ê

s , durabilidade -

para lhe dar mais quilômetros de

operação econõmiea. mais anos de

serviço ·Iucrativo. Antes de decidir a

compra de um caminhão. veja o novo

'Chevrolet, que apresenta caracte

rísticas que reverterão em mais lucro

para o seu negócio I

• Miller lIe válvuh:s na lampa

• Embreagem de mola·dla.
'rágma

• EI10 'ralelro Hypold
.:

• Freios de dupla articulaçao

• Rodas de aro largo

MAIS TEMPO NA ESTRADA -
_. Oireçao com mecanismo d�

esferas

...

MENOS TEMPO NA OfiCINA I
Poro vendos e servi.

ço proc!lre 05 conces

sionários ChevrO.le.
em tv.do o pUíi.

.
'-

/

Prod.uto da

'7ENERAL MOT'OIS DO BRASIL S. A.

Aluga-se
Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nv, 61. com recente
instalação de agua fria e quente,
campainha elétrica, dispondo de
amplas salas qe visita e jantar, 4
quartos, espaçosa cozinha, quarto'
de banho novo e completo, com jchuveiro para empregada.

./

fA tratar na Avenida Hercilio
L{lZ, nO. 3i-Fone 1076.

Est�dual Dias
EDITAL

EXAME DE ADMIss_m AO CURSO GINASIAL
1 - ia época:
a) - in.scrição - de i5 a 30 de novembro
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias i3.

14 e {5.
2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;

Atestado de vacina, com trrrna reconhecida;
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 _ Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato. ou

:por seu responsável e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a

declaração de que iIão �e inscreveu, nem se inscreverá, em exames
de admissão, em outro estabelecimento. na mesma época,

,Só serão aceitos can.didatos que contem, pelas menos,
í í

anos

completos ou por completar até 30 de junho de 1951.
.

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas esort
tas de português. de matemática, de geografia e de história do Brasil,
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota 5, em qualquer delas,

Colégio Velho Crédito Mulúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que sãe basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão

,\sendo realizados.
»>:

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a. funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·
quem em dia.

1. MOREIRA w cu,

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

DATI LOGRAFIA
Conr.re
Dlplom.

,Correspondenel I
(omerclel

.DJREQlo.
Amélia M Pigozzl

Ru. Gelt.,a. Bltlencourt, 48
(Esqui�a AibetAue Nóturno)

METaDe.
Moderact 8 EflcieDts

•

o Mucus da'-ASMA
Dissolvido Rapidamente
Os ataques desesperadores e vío

lentos da asma e bronquite envene
nam o organismo. minam a energia,
arruinam a saúde e debilitam o co.

ração. Em 3 minutos, Mendaco.
nova fórmula medica. começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques, Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re

parador. Tudo o que se faz necessa
rio é tomar 2 pastilhas de M.ndaco
ás refeições e ficarã aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos, Mendaco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fãcll rapidamente e

completo a lív io do sofrimento da
asma em poucos dias. Peça MendGel)�
hoje mesmo. em qualquer farmácia
A nossa garantia é a sua maior pro
teção,

'

TINTAS PARA PIN11JRA
COTTOMAR

MAGROS E FRACOS
'VANADIOl'

E indicado nos casos de fraque-
za,-pal1dez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, Lící
tina, Gilcerofosfato's, 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,
dícos e está licenciado pela Saude
Publica.

I

I

i
r--- .

'�.''J_'�";'''''''R:', '"

I

Deseja um emprego
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no ínteríor

do Estado. de preferencia nas :praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de
instrução e ocupações ariteriores e se possível fotografia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o cei.' Carlos Delgado foi raptado no A necessidade da prorrogação da
llentro de Caracas e morto nos subnrblos· Assembléia LegislativaWASHJNGTON, 14 (V.A.) 'da dos Estados Unidos em ca-

Projeto 'que autoriza a aquisição ma' na localidade de-,�rraial dos Projeto que cria, no Quadro uns;
- o Departamento de Estado racas telegrafou dizendo que o

de terras na localidade de Serra Es- Cla�dil1os, em Itujai ; na localidade co' do Estado, um cargo isolado, de.informou que um grupo de automóvel do cel, ,C:;trlos Del-
perança., no Município de Cur-itiba- de Ríheirão do Ouro, em Hrusque ; provimento efetivo, .de professor de,

5 homens, chefiados por um gado Chalbaud fm capturado nos, para a construção' de uma es· na localidade de. Atafona, el?1 HlO música e canto orfeônico, padrão.
id d d cola rural do Sul' nas localidades de I'rom- I, no Abrigo de Menores,individuo chamado Rafael no centro da CI a e e con u-

Projetos semelhantes, autorizau- �blldo' Alto, Timbó .e m�éirão �trey, ,Projeto da Comissão de Leis.Simmons Urbina- raptou e de- zido para os subúrbios, onde do aquisições de terras na localida- em Rio do Sul; 11 10C'ahdade rte ::;al. Complementares, que visa a organí•.
pois assassinou Q presidente Delgado ror-alvejado e mor- de d<; Ponte A�ta, �m CU1'itiba�os; to Veloso, em Videira; na .loc.alld3r zação judiciária do Estado, encami..
da Junta Militar -da Venezue- to. na Vila de Jose Boiteux, em Ihina- de de Ribeirão Alegre, em lho do nhando â Assembléia pelo Egrégio.
-1

; -.. A embaixada informou que
·•••••119................... Sul; na localióade� de Salto, em Tribunal de Justiça. O projeto se;a.

. Campos Alegre. (Em fase de pu- encontra em pauta, para recebimen-O Departamento de Estado todos os assalt�nte� �e encon-

'S i R' u·" blicação dà redação final). to de emendas, correndo, assim o
revelou ainda que a embaixa- _trav,am em trajes CIVIS.

, ilVe OpU lea Projeto de autoria do sr. deputa- tríduo regimental.. A prop-osição.(j do Aroldo Carneiro de Carvalho, cornprende 431 artigos.
t que abre crédito especial de Projeto de origem governamental'A República' cujo adven o

Cr$ 30,000,00, para amparar lavra- que visa autorizar a aquisição de�hoje comemoramos, em o seu dores do Município de ,Ca!10inhas, terr�,s, J�a loc'alidade de Garopaba"610 aníversári-o foi uma das cujas culturas foram atingidas por MUI1lClplO de Palhoça, para a cons-
máis bélas conquistas de nos·. violenta, tempestade de granizo. trução de um grupo escolar.

Projeto de origem governamental, Projeto nesse mesmo sentido na.sos antepassados, no campo que autoriza a aquisição de terr-as localidade de 'Multa Alta Muni�ípio:.político, consistindo uma pá- para a construção de escola rural, de Indaíal.
,

gina civica de nossa História no M�lI1icipio de ,Itt�poranga: Projeta, dependendo de informa-
______________' . ._ ... Pátria. Projeto da C0I1ll�Sao. d� LeIS Com-, ção, de autoria do SI'. deputado Os-

FlORIAi.!.OPOLIS L- '15 de Novembro de 1950 Várias foram as causas que plementarcs, que' institui o censo' waldo Hodrignes Cabral, que con-n
toracl�o no Estado.

A'
cede direitos aos Sub tenentes da.determinaràm a transforma- Projeto do sr, deputado .Ant�)l1lO Fôrça Policial do Estado.

ção politica e inúmeras foram Carlos K�?der R�lS, 'que VIsa isen- Projeto de autoria do sn deputa-.
OS seus ardorosos propagandís- tal' a Ujuao So��al. d?s Chofe�c,s do Pedro Lopes Vieira, que. autori-,

t d AmadorAes e ProÍlsslOn!lls_ de ,Ita,laI, za a doação de uma área de terras-,tas que influiram acer a a-
. do. Impost2 de Tr�nsll�ssao-te Pro- e concede auxilio à Associação dos... 1

mente para dar ao Brasil um prIed�de Iuter-Vivos". IJ... .
[ Ex-Combatentes do Brasil, Seção de- f

regimem democrático. .

' Projeto do sr. deputado Ramíro Santa Catarina,
N'a tarde de 15 de Novembro Ernerenclano, que, yi�a a.ltera�, to- Projeto que autoriza a aquisiçao-

de' 1889 os brasileiros viram o ponunos no MUI1lClpfO de Itaiópo- de lima área de terras no Munící-.lis.
pio de Ituporanga, pará a constru-.

ocaso. da Monarquia, tranquí- Projeto que autoriza. -a permuta ção de um banheiro carrapaticida
los, sem sangue, sem alardes, de um terreno de propriedade do de utilidade pública,
Pacificamente. .. e o Impera- Estado por outro pertencente ')0 Projeto que abre crédito especial

.

'R Município de Lajes,' de Cr$ 112.752,90, para pagamento-dor D. Pedro reSIgnou-se a e- Projeto de origem governamen- de dividas de exercícios findos.pública com toda serenidade... tal, que fixa o efetivo da Polícia Projeto nesse mesmo sentido, de-
As ideias de nosso Povo, Militar-, para o exercício de 1951. Cr$ 393.770,00 .

com anceios de liberdade, con- Dentre os projetos que estou men- Projeto que abre crédito especial"
tí t cionando, SI'. presidente, êste, que de Cr$ 300.000.,00, para pagamentovergiram para .os sen imen os f' f ti d P 1" H'I't

.
�ixa o e e IVO a o ICIa 1,H 1 a,', e das percentagens a que se refere a,republicanos, pois que tudo, dos de maior importância. Lei n. 85, de 20 de dezembro de-

anteriormente, diagnosticava Projetos que autorizam a aquisi- 1947.
O sucesso.

.

ção de terras nas localidades de Projeto que abre crédito especial
1 Itaíópolis, Município do mesmo no- de Cr$ 5.323,00 para pagamento de-As tradições legadas pe os me; Craveiro, também em Itajópo- despesas hospitalares e funeráriasmovimentos de' 1'710 com a lis; em Santa Terezinha, Municí- do Subdelegado de Polícia do Dis

�volução Pernamb�cana,. d� pio ?e �om Retiro, (Em fase de trito de Apiuna no Município de-
1720 c m a Revolução de MI' -publicaçâo) . Indaial.

, o.
d 1789 I Projeto de �Itoria do sr. deputado Prestação de contas do Govêrnonas Geraís; e com a n· Oswaldo Rodricues Cabral, que vi- do Estado, relativa ao exercicio de'confidencia Mineira; de 1817 sa conceder'um"'auxilio de 1949.

com a Reação Nativista; de Cr$ 100.000,00 para a fundação da Projeto que visa modificar a es..

1822 com a Independencia Casa �o Professor:. . . _ trnturação da carreira de Professor'
. .

's t :h • d Projetos que autorIza, a aqmsLçao de Educa,ção Física.PolltIca do 7 de e emu:,o, e de {erras, para a constrnç5.<l de es- Projeto que visa reorganizar (},1824 com a Confederaçao do colas rmais, nas loca.lidades de Pe- quadro dos funcionários do Monte
Equador; de 1835 com a Revo- l�ta Ribei�'�o do Salt�, no Muni�í- pio dos Funcionários Públicos do.
lução Farroupilha, estavam pIO de TaI�;, n!" locah�lad.e de Sao Estado.

. Pedro, MUl1JClPlO de HodelO. Projeto que autorizam aquisiçãolatentes � sangue gener<?so Projeto de origem governamental, de tcrras, ]Jara eonstrução de escoode nossos antepassados, cUJos que visa elevar o padrão de venci· las rurais, nos Municípios de Itàf.
sacrificios não ficaram em mel1tos dos escrivães de Coletoria jai (oois), Ca,noinhas (dois), Ara-

- nomeados pela, Lei n. 1.050 e alt.�'·�U' quari, Concórdia e Rio do Sul.vao.
t t as referências dos coletores pro' Pro,l'eto nue visa criar, no Quadro'A Imprensa eve par e sa- .,.

d d P t F' .,
Vlsonos enearrega os e os os lS- únieo do Estado, um cargo isolado,liente na propagànda e conci· cais, guardas e auxiliares de escritó· dc técnico agrícola, padrão J, na j,tava à célebre questão militar rio. Esta proposição deu entrada Penitenciár.a tio Estado.

á frente da qual se encontr-a" no início do corrente ano. Está cm Projeto que visa, reorganizar (},

\ ,41 fMI, h 1 M fase de publicação. ,. quadro dos funcionários da Procu-va .o' p're� aro I'".��rec a. a"
Pojeto que cria a earreira funcio· rac10ria Fiscal do Estado.nuel Deodoro da Fonseca que nal no Quadro Único do Estado. Deu Projeto que cria o Tribunal de-

resolveu o dissidio pí;oclaman- entrada em 24 de agôsto. Contas do Estado.
do a República dos Estados Projeto que autori·za a aquisição Continua n,a 3a. paginade terras na, localidade de São Sl"Unidos do Brasil. bastião, (!In Canoinhas, para a com,.

Surge-nos enrtão, jn!esta co� trução de uma escola nmal.
memoração, um cortejo ma- Projeto que visa abrir 1ll1l crédito

g'estoso e glorificado de per· especial de Cr$ 18.000,00 para paga,
mento de dois terrenos.

.

sonagens, dentre os quais pó- Projeto que cria, no Quadro (mi. "

deremos destacar
'

Benjamim co do Estado, um cargo isolado, de ,Compramos pél,es preparadas,
Constant, Quintino Bocaiúva, provime'llto efetivo, de regente de (s6 plumagem. sem penas) para"

pregadores denodados; Deo' educação física, padrão O, no Abri· industrialização.
doro com o seu brado de "Vi- go de Menores. Caixa Postal - 4244 - Rio.

va a República", reunindo sob
seu comando as forças de Ter�
ra e Mar, para conquistareI? o

galardão;' e, Floriano PeIXO
to, -o inolvidavel "'Marechal
de Ferro", O' consolidador do

Pereira e Oliveira, confortando regimem.
melhor os· que quase nada E 'eis-nos, hoje, com um Go-
têm. verno do Povo, pelo Povo e

O seu auxílio; leitor amigo, para o Povo, éntrelaçando
é indispensável. com tüdá. a harmonia, os Es·

I tados da Federação, com a

Reserve ;sua prenda, pois o sua base nas Forças Armadas.
Mensageiro d_os "SINOS DE' Bem hajam os que trans
NATAL" não tardará em ba- formaram a forma política do
ter à sua porta. . Brasil legando-nos uma Pá
Contribua para a festa das tria Livre e Soberana.

crianças pobres, elas saberão Salve República dos Estados
./

agradecer-lhes. .I Unidos do Brasil!!!

Paquete·. CARL HOEPCKE
.

. 4 Hmprêsa de Ndvega�ão Boepcke
avisa aos srs. pass-ageiros qQe- a, saida
será dia 16 (amanbã) à noite oe não boje
como é de coslome.

.

A vitória do candidato pessedísta
TEREZINA, 14 (V. A.) a vitória do candidato pesse-

Terminou, em todo o Estado, dista, sr. Pedro de Freitas, por
a apuração do pleito de três 96 votos.
de outubro. Os últimos muni- Com os últimos resultados
cípíos apurados foram os de está praticamente assegura-

\ da a vitória dos srs. Pedro de
Santa Filomená e Gilbues, Freitas para governador e A"

cujos resultados constituiram' rêa Leão para o Senado Fede
uma verdadeira surpresa para a ralo Mesmo no caso de haver
U.D.N. que tinha como certo renovações, já não é mais pos
ponderável maioria, consta- sível a U.D.N. sobrepujar os

tando-se, no entanto, no final, referidos -candidatos.
\

Lenda da rendeira
Na próxima sexta-feira, dia 17, a Rádio' ROQUETE PIN

TO, do Rio de Janeiro, no seu programa BRASIL-FOLCLORE,
dirigido pela escritora Mariza Lira: irradiará o LE'NDA DA

RENDEIRA sôbre uma tradição que a consagrada foIdoris-
, .

ta patrícia coLheu no Ribeirão, quando aqui esteve estudando
a nossa renda.

_

Serão intérpretes os artista do Teatro de Estudantes e a

parte musical estará a cargo dft folclorista Yolanda Rodes,
que será acompanhada ao piano pela Pro,f. Nancy �breu, da

Escola Nacional de Música.
Avisa'illos aos interessados que o programa 13RASIL'

FOLCLORE inicia-se sempre às 20 horas de sexta'feira e que
a Rádio ROQUETE PINTO irradia em ondas longas na lauda

de 1.400 KL.
É de esperar-se o maior in)terêsse do público desta Capi

,. :tal pela iniciativa cultural de Marisa Lira que, dessa forma..
continua demonstrando.o seu ato aprêço pelas ricas tradições
catarinenses. ,

-�"'" .

«SINOS DE NATAL»
. Uma festa para que a criança pobre
tenha o seu NATAL.

Os "SINOS DE NATAL" da
cr.iança pobre, já começaram
a ressoar ...
O movimento em tôrno da

grande festa de caridade já é
de todos conhecido .

Eis o fim do ano .. '- E daí a
alegria para os ricos e para os

pobres ...
"SINOS DE NATAL" colhe

rá donativos para as noites
festivas de 30 de novembro.
1°,2 e 3 de dezembro, n.a praça

COMIRA. casrl�
QUEDA lOS ca·

tELOS E DEMAIS
�

AFECCOfS DO

COURO CABELUDO.
TONiCO CAPilAR'

POR EXÇEaNCIA

/

-

sessao da

PELf,S DE CIS-NE 08
GANSO (Arminbos)

E há também a .história daquele sujeito que foi
consultar o homem da bola de cristal e ouviu:
- "No dia 14 de novembro terás na carteira um do
cumento que equivale a um bom principio de fortu-,
na, se bem aplicado. Não será produto do téu esforço"
ou do teu trabalho, mas será um simples capricho.:
da aventura."

E o curioso, ontem, examinou o conteúdo da.
carteira.

Lá estava um bilhete de rifa do Pontiac, a cor
rer pela loteria. Para que mais interpretações? O"
carro era seu!

Aconteceu entretanto, que na outra velha e ho
nesta carteira estavá outro bilhete de rifa. Rifava-se,
neste, uma estatuetazinha vagabunda, de mil reis o

bilhete .. E êle ganhou. Mas não quis receber. Era a"

estatua da.Lealdade!
x x

x

E Deodoro disse: - Mas não foi isso ,que eu pro-·
clamei!

.

'('.-'

.���l..I.J:. .1,...... GUILH$RME, TAL .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


