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A Rússia pod�rá. cruzar a E�ropa far.lIme:!9 t.......t exercito de 30 mllHes de homens ��:� - FLO-ftlANOI":}US � /�i{;
NOV� YORK, 7 _ [U.P.] - o Exército Vermelho com cm'onel Kurt Konrad, ex·membro 1(1 listado'tJ.llaiOl' ale{não. 1'ttsSa.�. Reiteradamente �llr a I 'ItDF�Ji1e'�dôs 'câl-

im'ça' disponiue! de 30 milhões de homens, apoiada por Diz Konrad que "á Rússia tem o lexfrcito mais [orle do culos. Mas, se número possivelmenl'e corresponde à 'f)1·0.,

cem mil tanques de primeira quaiidade _ segundo lil'eemi- mundo CO�t u,proximadament.e._170 divisões de infantaria, duçãa anual russa, porém, os nlÍm1eros de que se dispõe

.;n.entes·tex-oficiais alemães - poderia Cl'UZaI' a Buropa e 30 de tanques: e 60 de Artitbaría.. permitem. cálculo aproximado de 100.000 tanques de pri-

fJlClInçOr os Pirineus em alguns dias. lIwil'a classe".Os efetivos de tempos de paz do Exúrcito Yermellio

são calculados em 45 milhões de homens e as reservas

treinadas somam 25 milhões de homens. Portanto, a Rússia

pode lança)' à luta 30 milhões de homens",

Acrescenta que em "data recente, vários ctilculos to
,ram publicados tratando do poderio das [ôrças blindadas

Em artigo escrito para a revista "United Naiions

1Vvrld", que não tem ligação alguma com as Nações Uni:

das, ee-oiicais da "�VehI'Jnacllt" calculam o pOlenr;ial e

'II poderio militar 1'USSO pOJ' informações [omcciâo« 1)e[0

O artigo 'conclui dizendo que ,nm avanço russo na

Europa só poderia ser contido com êxito nos Pirineus;
Acrescentando q1�e "só a Espanha e a Inglaterra podem seI'"

defendidas até -que fique concluida a conira-mobiüzuçtio ",

............c .D.
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«o Estado))
As�ociando·se às festividades re

ligiosas 'de Corpus Christi, que

como nos altos anteriores, :M re'

vesl'írão de raro b1'ilhanlisrrw, nes·

ta cap'ital, êste jorru,[ não circulará

amanhã, dia 9, dando,- pois, foi
na, hoje, ao pesso;;.l da redação e

oficinas.

o gal. Outra mandou
visitar o sr. Nerêu
Ramos, que se eu
�ontra eufêrmo

da.

Como assinalavamos, o fato de o governador Aderbal R.
da Silva, d,ep'ois de haver obs'ervado pessoalmente, em visita
às l'iquissi:mas reg'iões de que s'e trata, "a magnifica promes
sa futura que são as Lerr·as daquela comuna" - conforme tex
tualmente eséreveu em sua p.rimeira Mensagem à Assembléia
Legislativa - determinou, entre outras p.rovidências urgen
tes, a criação da Residência do Depal'·tamenfJo de Estradas de
Rodagem. Essa medtda, é claro, lhe denunC'Íava nem somerjte_
a visão perfeita de probIemas de a�a relevância económica,

.

dependentes ali de facilidades de c1rculaçã'o e escoamento
da produção, mas também o resoluto propósito de aplicar
�Ima boa politica r(,)doviá:ria. <30 encontro das jmensas possibi
lidades ,e reservas daquela zona, .Lão pródigamente dotadas
de riquezas- florestais e agro-pecuárias, em g'eraI.

Ter-se-ia, pois, es.tacionado nessa inicia,uva o interetse
governamental pGr aqu-elas incálculaveis g-randezas materi:üs
ao alcance duma administração, conduz·ida em sentido de
uma rec.uperação econômioa? Não. E a prova de que não, está
na circunatância de se haver canalizado para'1 R·eside.nc;'a
de Chapecó, 'através do Departamento de Estradas de Roda
gem, a soma de Cr$ 2.430.392,,50, no' exercício de 1948. Ainda
nesse mesmo exercício, coube ao Municipjo de Chapecó, na

partilha das quotas d9 Fúndo ROdoviário,"a imporlância de
'Cr$ 313,966,50. No ano seguinte, iis,to é, em- 1949, não arrefece
ria êsse interêsse, que- se expressou nas quanti'as gastas com

os melhoramentos e conserv,a:çii.o da� estradas estaduais na

quela região, ist.o é, um taLaI de Cr$ 2.743.113,80.
Diante de tudo isso, a ning:uem seria lic.to negar que o

Govêrno do Estado, fiel aos compromissos que a�sUlniu com

a re,stitmçao daquela important.e área territorial de fronteira,
tem propol'cionado .às populações do extremo OE'sLe cata,ri
nense 'um?' zelosa e per111anente assistência administraliva,
que., aliás, cOTrespond,e às esperanças que todos nós deposi
tamos na propulsão das maravilhosas forlunas que a natu
reza da região oferece à capacidade do homem.

Aí está por que não far,emos córo aos que, fechando olhos
a ta.ntas realidades, pretendam que o retô1'no daquela região
ao patrimônio terrHoriaI do nosso Estado lhe teria dimiul.lí
dq as per,&pectivas de p'rogresso. O que é verdade é que, sob

a jurisdição de Santa Catarina, as populações d'l Municipio
de Chapecó es,Lão bem amparadas e trabalham pai'a a prospe·
ridade da sua eOlTHlna e do ·Estaçlo, numa vigorosa e brava de
mon�,tração cl e capacidade e "ol'dem,. visanlo

os mais al[.os

�\stinos 'do. paí's em gC1'<lI... '- K \
I'

I .,. ..J'-... -__ J � "J'

No Japão_: Expulsos da vida PI
bJiCB 08 dirigentes do P. ComuDista

TOQUIO, 7 [V ..4..J "" O çonêrno japonês e."fplltso'u
da vida publica os diriqeuões mais destacados do Partido

Comunista. Foram atingidos pelo expu1'go todos Os vinte

e quatro lideres uermelhos, que uinliam exercendo fun
ções publicas no país. Até ago.ra, os comumistas Hiío con

VOCaI'am qreues nlem":pr_omoveram _manifestações de pro

lesto por essa enerçica medida determinada pelo general
Me Arihur. Aparentemente, os vermelhos temem que ouol:
quer onda ele ui�lência determinará a dissolução do Par:

tido Comunista pelo qooérno, -,

I
'i,

Ponto (aculf.ativo
, bOje, Das reparti·
eões fede.rais .

RIO, 7 (OE) �.A Secretaria da :�"
Presidenoia da República dirigiu
ontem uma círcular aos ministros
de Estado e dirigentes dos orgãos
subordinados, comunicando haver
o presidente da! Itepúhlica deter

minado seja f:acuIta,tivo' o dia

oito do corrente, quinta-feira,
nas reparlições publicas federais
e entidades autarquicas ,e pa-

Executado Erost
oferece ensejo de manife!'taçõe� Du'nkerde admiração apen3S, 11laS tamhém'
de afeto de quantos ,melhor ,c'_ MAl:<,SELHA, 7 (U. P.) - Er"
conheoem e .lhe tcstemc1l1ham a nest Dunker, assistente do co

il'obreza ,dos gestos e a delicadezu m1andante da Gestapo alemã
do tratamento. nesta cidade, durante a ocupa'
"O Estado", reglSttando praze· ção, foi executado por 'um pelo

rasamente o jubiloso ani.versarlO tão de fuzilamento· Suas última:;
�nvia·lhe votos de muitas felici j;mlavras foram "Viva a Alema'
dades pessoais. nha".

raestataís, /

BIL'HETINHO·
Ao' Tam-Tam

Pa/'(I[Je1J.s . Você tem sorte

Florlan6polls- � QUlllt�_fei�a, 8 de Junho de 1950

Duas vezes condecorado na Grande Guerra Nelso� May-
CANOINHAS, 7 (Do

.. COI're�' nhas
-

como a terra de seus fj de- CoI Di Lana, oD.{le, por ata
nnldí Nuoes

pondente) :- O semanarlO "Bar- lhos. de bravura, foi, no final n3> .guer .

l'iga Verde" divulgou em sua Trata-se do sr. Batista Pon ra condecorado com as msda
.

edição de ante-ontem a seguinte tarollo. cidadão de excelsas vir lhas "Coníata Nel Bronzenemí.
nota: tudes morais, que conta com co", e "Grande Guerra Per La'

"La"conico comunicado
_

de

I
vasto círculo de amizades -nesta Cívítá ", ambas de bronze. e que

uma. agência estr'angeir�, publí eídade
.

_
v, propríatárto em Rio d05 só par sJ valem como consagra

cada no "O Estado de Sao Pau- Poços e que serviu sob o co _ção aos seus méritos de solda
lo", nos trouxe a noticia do ra- mando do general Garfbaldí. par do que Iutou par um mundo me.
lecimento do ramoso general tipando igualmente na tomada [1101'''.
Pepino Garbaldí. neto do gran ._._a_� ......--_.. -.- ...............

�i�����i���t���an:v�:::��r�a� Reall�dades" adml'""nl·slral"lvas:��:r�:��o��:;��;�r::c:111.. IV

.

.

- Prossigumos a exposiçã dos Índices do patr iól ico e eonstan-
nateu auxiliado pela nossa ex- I te interesse com que o Govêrrio elo sr. Aderhal R, da Silva tem
traordinária patricia Anita o Ga-I d

. .' --

.as�isti o 'às neçessidades do Muníeipío ele Chape·';,\, d'foslll" que,
rjbaldí- que mais tarde lutada 'i'

restituída aquela regiâo ao Estado' de Santa, Ca.tàl'ina, depois
. ao seu lado, na campanha pela _

libertação e unificação italiana
de haver-se extinto o Território do Iguaçu, voltou a incorpo
rar-se ao, património terrbtorial catar ínense. Já tivemos oca-

o que lhe valeu a gloriosa legenda sião ele referir a atuação administrativa do Estado no setor
de passar para a história da

educacional das popula-ções de Chailecó e continuaremos in-
humanidade como a heroina dos

sistindo no quanto aquela próspera comuna do Oeste vem ob-
dois mundos. ,t'end'o de prático e imediato nos melhoramentos de sua rede
Peppino Garibaldi, que desa

rodoviária.
... . .

parece aos 71 anos de idade

participou na batalha da Argon
nes na França em 1915, e pos
teriormente na frente itaIo-aus·
tria"ca onde se distinguiu n:;r

eonquist:1 de CoI Di IJana' pela�
tropas italianas.
Preso durante o regime fas�

�i'sta de Mussolini, foi libertado

pelos aliados, 'a6 ,capitular a !tá

!ia'. na segunda guerra mundi'al

�ssa noticia perderia o inte
resse local se á vida do heroi

italiano não estivessem ligadm
fatos que se prendem à vida d,
um cidadão que, elegou Canoi'

cais.
Pela lhaneza di) seu trato, pela

!1cessibi.Iidade de sua alma boa e RIO, 7 (O tE.) -, �m procIa'

dngela, bem como pela superiori mação ao poyo brasIleIro, o cal"
'"

j.ad'e espiritual que lhe inspira as, deal Dom �alme Câm�ra reco'

ações, o sr. Nelson Maynolrl.i NU'I mendou llltegral apOlo ao r�
nes granaeia a espontânea ami-. �ens�amento de 1950, Sua em,�

,;ade de "'todos quantos dele se' nencia lembrou .que essa �ã? ê

aproximam e que lhe experiinen somente uma atItude patrIótIca.,
�am convivência amena c sincera. mas t�mbem um dever de todo

Por isso, a d[ljta natalícia do dig- cristão.
-----------------------------

llO auxiliar de imediata contial]_ça
do sr. Governador do Estado nuo'

Transcorre hoje o -aniversário
do noss'Ü distinto e prezado con

Lerrâneo sr. Nelson M'ay.noldi Nu:

.Iles, digno Oficial de Gabinete do
Sor. Governador do Estado.
Dotado de um nobre coração e

de uma. educa'ção primorosa, o jo
vem aniversariant(� é, nas roda.�

sociais não só desta capital: ma:

do Estado, elemento prestígioso
cercado da estima e do aprêço ge

p'ra xLt:m.U Adoecido com as

minhas anedotas, eurOll-O a

gelliaÚdade do Balsini, E co

rno se isso não [ôsse bastan

te, l'ecebe agora novo e·specí
fico no inlustrado dÍ1�e(or da

Região Serl'a.na! Potra assim
nunca vi. Balsini e' Bastião,
ambos com B, são mutaotis li·

geiramente mutalldi 1

Jogue nos bi<Chas!
GUILHERM.E TAL

ApOiO de D. Jaime
Camara ao Censo

segundo a B·B·C., ficará entrE.

quatro e cinco milhões de li

bras, vindo a ser o maior e o

mais moderno centro de televi
são do mundo. A construção se

·10 maior centro de televisão do mundo
LOND.l{ES, 7 (B.N.S.) -

Del rá levada a efeito em duas fases
.

Ilerá ter inicio em breve a cons. numa área de 52 hectares. -

trução de uma cidade do rádi� O objetivo em vista é comple
o'a capital britânica, cUjo custo tar o programa dentro dos pró

ximos anos, antevendo-se que'
naquela altura pelo menos oiten
la !p0r cento de toda a popula'
ção da Grã-Bretanha será be
neficiada diariamente pela te-

;Vi:��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ,ESTADO-:-Quinta-faira. 8 de Junho de 1950

DIA 3 - SÁBADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS - PATROCINIO DO GRÊMIO FEMININO DA FACULDADE DE DIREITO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MEN·
DlCIDADE "IRMÃO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS -, MAJESTOSA,ORNAMENTAÇÃO - DIA 24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO
- CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHA JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA RATOEIRA - APRESENTAÇÃO-DE UM, GRANDE
SANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES s

: PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES AJ1!A
ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANÓPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: - FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO -

DIA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.·

IProcissão de Corpus. Christ'
Dom Joaquim Domingues de Cruz processional Colégio Cora

II Oliveira, por mercê de Deus e ção de JéSUS, Asilo de Orfãs .. Con

da Santa Bé ApD�li()a, Arce- gregações Marianas Femininas, As;

bispo Metropolitano de' Floria- socíação S. Zita, Associação- S.

nópolís Doutor em Cãnones, rere.zinha,· Damas de Caridade

Preladn Doméstico, Assistente t\posLolados, Ordem Terceira.' Fe
ao .sólio Pontifício e Conde Ro- menina, Ação Católica, Abrigo de

mano. Menores, Colégio Oatarinense, Cou

gregacões Marianas . Masculinas;
Aos qtde o presente Edital virem, irmandades, segundo a ordem dr .•
saudaçéles, paz em Jesus Christo orecedência ou costume, Ordem
Fazemos saber que, sendo o dia I'erceira Masculina, e por último a.

8 de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo' Sacra-
à magna solenidade de Corpus mento.

Christí (Corpo de Deus), em que Cada Associação deverá apresen
se homenageia a própria Devinda- Lar-se oorn os respctivos estandar

de no Mistério dó Santíssimo Sa· íes e distintivos. São permitidas
cramento; e para atender aos jus- crianças na Procissão, só vestidas
tos desejos de nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. O�

cesanos: Havemos 'Por bem con fiéis e famílias que não pudere
firmar para aquela data a solene acompanhar a Procissão assístírãc
procissão do Corpo de Deus que a sua passagem, nos passeios das
se 'verificará como segue: ruas- do trajeto.
Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco

.

giosas abaixo especificadas e na rnendar .« maior respeito ao San

quela mesma .ordem, dentro e no tíssimo Sacramento em que estát

adro da Catedral, um pouco antes verdadeira, real e substancialmente

das 16 hs. _ 4 hs. da tarde � contido o Corpo de nosso Divino

desfilarão ao sinal, dado, lenta, Salvador.
contiuna e . ordenadamente, pre Outrossim, louvamos e' encare

cedida da Cruz processional sob cemos o piedoso costume de orna.

a direção imediata do vigário Ge mentarem as ruas e as frentes de

ral e seus Auxiliadores, obedeceu suas casas, em homenagem a tã!

do ao seguinte itinerário:

I
augusto Mistério. . \

Praça .15 de Novembro -'- Lado. Hipotecando a todos' antecipa-
do Palácio "_ Ruas Visconde de damente as nossas humildes bên-

Ouro Preto, Artista Bittencourt çãos, nutrimos a certeza que tu

Saldanha Marinho, Praça Getúlio do correrá para a maior glõría d

Vargas, R. Visconde de Ouro Pre- Jesús Sacramentado e honra da:.

to, Praça Pereira e Oliveira, R. Religião em Geral.

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade da'
, A bênção, para que não haja in Florianópolis, sob o Selo de Nos

terrupção do préstito, será' dada sas Armas e' Sinal do Vigário Ge

00 adro da Catedral, para alcan- ral do Arcebispado, aos 3;' de-

çar a todos os fiéis. maio de 1950.

A ordem das Entidades e As, (Ass.) Mons, Frederico Hobold

sociações no préstito será a ,lõe· Vig'ario Geral. �osé Renato d{fr

guinte : Bouza, Provedor da Irrn, do SSO>

Presente à' Universidade Hebraica
NOVA YORK, 6 (V, A.) - O

delegado do Est.ado de Israel
visitou ultimamente o professor
lE;'instein, para lhe .pedir Reu
concurso, pois as finanças do

Estado tinham necessidade de

auxilio exterior.

o manuscrito da "Teoria Geraf
da Gr.avitação".

_ <,

--:- "Um vosso manuscrito!. �
exclamou o delegado, entUSias
mado. - E um manuscrito dessa..
imlPortância! � um presente
suntuoso, excepcional, inestimá
vel "!

E o representante israelista.
procurava ainda

I
outros adjeti

vos- para expressar seu reconhe...

cimento, quando o filósofo 01·

interrompeu, sorrindo: - "Ora...

- recordou êle - tudo é rela-
tivo ... ".

Nos bastidores do mundo

O filósofo e matemático o aCO

lheu com a sua afabilidade habi.
tual, e Ice entregou um' volu
moso pacote' dizendo: "Eis mi
nha contribuição. Queira reme

ter' êsse pacote, de minha parte
à Universidade de Jerusalém. É

o preço
-

da paz
PaI' Al Neto

. Quando o tempo está ameaçador, nha norte-americana possui nove

sair de casa sem guarda-chuva é grupos de unidades rnodernissímas.
ter vontade de molhar-se. Os esquadrões de patrulha são
Numa era de/ tensão ínternacío- 20, com cerca de 200 aviões.

nal, corno li presente, a nação que De uma forma geral, a aviação
se mantem desarmada é tuna nação naval dos Estados Unidos possui
qrse não dá valor ,à liberdade. cerca de 4.500' aviões 'em unidades

O general Dwight D. Eisenhower de combate, 2.200 em unidades au
- que comandou as tropas alia- xiliâres e 1.800 de reserva.

das na cruzada contra Hitler - vai. Em matéria de homens, a marí
mais longe. nha de Tio Sam conta com meio
"Até que a guerra seja eliminada milhão, de combatentes.

da vide internacional - diz Eise-
Vende-se um terrenomedín

do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro.
Trf:!,tar com o cap, Paulo

Samy na Fôrça Policial ou
nesta Redação.'

Na reserva, as forças navais pos
suem 150 rnll homens,
Alem desta, força conhecida, a

marinha norte-amer-icana conta com

elementos secretos de forca. defen
siva.
Um destes elementos é o novo

submarino o jacto, sobre o qual já
se tem falado mas cujas caraoteris
ticas constituem um dos segredos
mais cuidadosamente guardados da
máquina defensiva dos Estados
Unidos.

nhower - não se preparar para
enfrentá-la pode ser uma ,atitude
tão crímínosa como começar uma

guerra't.;
No, momento atual, uma das me

Ihores formas de preparar a guer
ra é falar em paz desarmada.

O pacifista que nos éonvida a

jo.gar fora as armas com que po
demos 'nos defender, que nos, con

vide a IbJ'ligar com os nossos arni

gos a fim de deixar-nos sem apóio,
é 'apenas um instrumento da guer-

raOs maiores estadistas do mundo Irmandade de Senhor - Jesus dos
livre estão convencidos de que é P H 1 d Cpreciso não dar a qualquer agres- assos e ospita e, aridade
SOl' 'em potencia a Impressão de
que somos fracos e desunidos.

I
'

Corpus ""llrl·síío Mundo Ociaental está resolvi' '-' .,
.do a não deíxar que a triste his- De ordem do genhor Irmão Provedor, tenho a honra de convidar
tória de Munich se repita. os Snrs. Irmãos e Irmãs, para compa..�oorel11 � quinta-feira, dia 8 do
Queremos a paz e estamos fa- corrente, às 15,30 horas, na Sacristia da Catedral Metropolitana,

zendo tudo para preservá-la. Mas a fim-de revestídos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à
si alguém nos agredir, teremos com mesma incorporada, tomarem parte no préstito em honra a Jesús Sa'

.que defender-nos, , � , ' 9f,amenlado.
,,' Para ter com que se defender Oonsístõrío
a si mesmos e com que defender
também as nações amigas, os Esta-
dos Unidos. estão gastando cerca

de i4 bilhões de dólares por ano.
Alem desses H bilhões, .que se

destinam especificamente à defe
sanacíonal do povo ncrte-ameríca

no, está também invertendo dinhei
TO em programas de assistenci.a
economíca e -mmtar ao mundo li-'

,-

R ád i os Atlântida
E c U ,R T A'S

Atlântida � O sucesso da técnica electrônica - Atlântid_B - Super construção para durar mais Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade - VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO "

Rádios Electrc:!. Transmissores Amplificadores _

.-
$

Àtlântida' Rádio Catarinense> Limi,tada

r'CASAS II TIilRBJaNOIt
POHUe v, s. cus. ou terreDol .,.,.

vender?
Nilo encontra comprador'
Entregue ao Eacr1tórto' Imobmars.

L L. Alves.
Rua Deodezo II.

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n.!31 Telefone n. 1459

!

em. Florianópolis, 2 de ;unho de 1950.
-José Tolentino de Sousa

Adjunto 'dr) Secretário
----_._.-------:..--

. Credito Mulúo ·Predial
Avisamos aos nossos prestamístas- que em virtude de es

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

,

Entretanto, logo que volte a mes�na loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.

vre.

Estes programas elevam aquela
ímportancía a, 18 bilhões,

'"

A fim de enfrentar qualquer e'

mergência, os Estados Unidos man

tem uma força naval. de 652 .bar-
cos de guerra. .;::::;:================;.;;;;=======;;;:;;;;�
Destas - 652 belonaves, 238 são

grandes unidades de combate, sen
do que o r,esto são' barcos auxilia
re,s, pará operações ,a,nfribias, de
patrulhamento ·e outras.
Há duas divis'ões de Fuzileiros

Navais, com cerca de 7.000 homens.
Quanto aos porta-aviões, a mari-

>

J. MOREIRA & CIA.

COl'{CESSIONÁRIOS

QUER
.
VESTlR·SE (OM CONfORTe E ELEG.4HCIA 1

PROCURE À.

Alfaiataria "Mello
Rue Felippe Scbmidt 48

ONDAS LO'NGAS
. "..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



40
/

É A LlNDA FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS D� ROTARY OFERECERÁ DIA 17 DE JUNHO À· ,FINA

�OCIEDADE DE' FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES DO CLUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA CANTO

BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER - COM LINDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ _ 50�OO
NA SECRETARIA D? CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE�

_ f _

Vida eocial- -2z.� n 8no;y_ �,n�c",�p_�,�ano? :S&���:�:��:,�iel
No programa: -

'

R
•

B bMarcha de Vida - Nac, DI ar 088»)
Atualidades Warner. RIO, 7 (V.A.) -- Despacho de

(
Preççs : Cr$ 5,00 e 3,20. Londres informa que é esporado

TEATRO ALVARO DE CARVALHO na capital' britânica o sr. Amér-ico

Hoje ás 20,30 horas. Jacobina Lacombe, alto funcioná-
1° espetáculo C!':) assinatura. rio do Ministér-io da Educação e

:MESQUITINHA Saúde e diretor da "Casa Ruy Bar-

.I ás 14 -horas ás 19,115 horas
ANIVERSARTOS Nacional, com brilhante faliu 'e 1 °

.

Cinelandia Jornal -.." nacio-
Srta. DUma Santana I serviços à Pátria corno integrante nal.

'

�

Faz anos, hoje, a gentil senho- da Fôrça Expedicionária. Brasilei-j 10 Sharyn Mofir-t - '��qlIeline
'i!'inha Dilma Santana, elemento de ra.

-

'White \,

realce na nossa sociedade. I Ao ilustre militar os nossos -cum. BANJO
0\"'

A distinta naíaliciante por sua prírnentos. A triste histónia de uma garotinha
,cativante lhaneza e irradiante

I

- o - desamparada que, só no mundo,
-sirnpatia goza de muitas amiza- D. Ondina Flores Soares tinha por unico e leal companhei-
.des, motivo por que, hoje, ver-se-á Ocorre, amanhã, o aniversário [ro seu fiel cãozinho.

.alvo de expressivas manifestações natalício da exma. sra. d. Ondina I 30 Cine , Produção Fenelon
.de estima e aprêço dos seus fami.: Flores Soares, dedicada. professo- apresenta sua luxuosa revista com

::tiares. e amiguinhas, às quais nos ra de Educação Física. As Iiome- I Colé, Emilinha Borba, Lourdinha
..associamos, com prazer. nagens que lhe tributarão as peso Bittencourt e muitos astros do

- o - soas de suas relações de amizade. I n05'5:0 nádío.
Sr. Osni Gama D'Eça nós nos associamo". POEIRA DE ESTRELAS

'Transcorre, nesta data, o ani- - o - Musica. . . bailados: . . comicida-
-versárto natalício do nosso preza' Srta. Liene Guimarães Co laço de ...
·«10 conterraneo sr. Osní Gama. D' A efeméride de amanhã assinala Censura: LIVRE.
Eça, membro do Conselho Consul- o aniversário natalício da -gentil Preços: Cr$ .5,00 e 3,20.
>1ivo da Caixa Econômica Federal, senhorinha Liene Guimarães Gola OINE IMPERIO (Estreito)
yesta capital. ço, fino. ornamento do nosso "set" Hoje ás 19,30 horas.

Reunindo em torno de si nume- social e filha ela exrna. víuva d. Henry Fon,da, Dolores del Rio.
-rosos amigos que o admiram ''8' o Maria Conceição Colaço. Pedro Armendaciz
-estimam, por suas excelentes quaii-: A prendada senhorinha Liene, os DOMINIO DE BA-RBAHOS Censura: até 14 anos.

-dades, o aniversariante, hoje, pelo' cumprimentos de "O Estado". Censura até 11 anos. ',' PREÇOS:
,decorrer de tão. auspiciosa eferné-

.

-0- Preços: Cr$ 4,20 e 3,20. - - - -- -'Marshall nomeadoride, será alvo de homenagens, às Sr. Antônio Manoe! da Silva _ RITZ _ Cadeiras numerad as : Cr$ 35,00'1
'

quais, por justas, nos, associamos, Transcorre amanhã o aníversá- ás 17 e 19% horas. Balcões Cr$ 25,00.
.augurando-Iha fe!icidades. rio natalício do nosso prezado con- Edmond O'Brien, Robert, Stack e, Camarotes: Cr$ 175 00.

WASHINGTON, 7 (V. A.) �
_ o _ terraneo sr. Antonio Manoel da Sil- John Redney 1-:' " -' �1t":>:"'''''''�� O general George Marshall fOI

Sr. Orlando Cunha va, competente escrítur-arío da Di, em
• • • • •• •••••.•. • ••.•• �: �: .-. nomeado por três anos para a

1hos grato registar, hoje, o retoria de Produtos Animais. O SANGUE, SOOR E LAGRIMAS'
I

CASA MISCELANEA-'dhtri presídencía da Cruz. Vermelhg

:.'3.�iversario natalicí., do nosso dis- II aniver.sariante, que é .pessoa muito A dramatica história. dos bravos buidora dOI :Rádiol �R��C. A amerlcOan,a, t?elo preStl�e.nted TEru
t t t I Idi' 't ,.Vl.l 1" ";0" mano an IgO secre ano e s
ln o coes ar nano sr. Orlando: re aC,I.ona a nesta capital, ver-se-á, aviadores americanos" cuja bra \C ori'; II VU!iI e !.eoll. I'

. "

c h I R C lheíro M t
tac o ja ocupava este lugar, des

'. un a, destacad,o despo.rt_isLa e
.' p.tt!o decorrer de íão grat.o aconle. vura e .destemor conseguiram a' ua COlite. eirc :

ii ra .' ,

I "I de que deixou O Departamento
:ompetente chefe de secçao da I CImento,

alvo de :expreSSIVas )10- major vitória de todos os tempos.
. ••• ' •.. ',' , ..••...•.••.....:,..

• • • • • •.

de Estado.
Importante firma Carlos Hoepoke I menagens, às quais, por justas, HOS

-s. A. - Comércio ,e industria. -I �ssociamos . p:razerosamente, dese-
As homenagens que lhe tributa- [ando-lhe felicidades,

Tão pelo feliz evento nós nos soli- - o�....;
-dar izamos, enviando-lhe cordial' FAZEM ANOS AMANHÃ
-ahraço. O sr. Manoel Salustinao de Sou-

- 0- za, funcionârio da Standard on
'

Sr. Álvaro Soares de Oliveira Company;
O sr. Alvaro Soares de Oliveira, - a sra. Jovita da Costa Lima,

-conceítuauo comercíants nesta ci- espôsa do sr. Davi de Souza Lima;
.. -dade e destacado membro da Ir- .....:. o jovem Nacif Ai Japur, aplica
:mandade dos Passos, faz anos 110· do aluno do Instituto de Educa'

1

je. ção;
O auspicioso aconteCimento �e. - o menino Ozamir, filho do s'r.

'vará a sua ,residência numerosos, Oscar Schmidt, cc-merciante em

.:amigos que o felicitarão. I São José.

_.) - o. - FALECIMENTOS

.

..sra. Iolanda ele Souza Epalding' ANTONIO GOMES RAl'OSO,
Ocorre, hoje, o aniversário nata Na cidade 'de São Francisco,

'licio da exma. sra. d. Iolanda de onde residia e era geralmente
ouza SpaJding-, digna espo.str do II eStimado, faJeceu.. repentinlE\'

�:sr. Cap. Mauricio SpaldinO' "ti. mente, o sr. Antolllo Gomes Ra'
o, _,

.

daI da nossa ,Polícia Militu. pOSO' antIgo despaChante adua·
A distinta dama, o.s nossos res- neiro naquele porto.

peitos os cumprimentos. - - - . - - " . - - - .. . - .•...•

Walt:: °Mi1'anda DR� I. LOBATO FILHOI

Comemora, hoje, o seu 8° ani·
versário 9 inlelig-eTllte garoto ,VaI"'

'

:ler Miranda, querido ,filhinho dü' Doenças do ::Y._arêlho respiratório
nosso prezado colega Adão Miran TU8I:.RCULOSE.
"da.

,.

'

. . Cirurgia do Torax
�Slsmaland� o f.estIvo acontecI- Formado pela Faculdade Nacio-

· �ento
_

os' paIS de Walter recep- nal de Medi,cina. Tisiologista e
ClOnarao em s.ua. residência. os Tisiocirurgião do Hàspital Nerêu
mll�Ierosos amlgulllhos do aniver-. Ramos. Curso de especialização

· .san�nte, oferecendo..'lhe doces e' pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
· refrIgerantes,

_
I assistente de Cirurgia do Prof.Os c�nvalescentes de celebre tifi· Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

cumprImentos, augurando-lhe feli
cidades.
_ALDAIR

Cons.: Felipe Schmidt,'::J8
MARIA ANGÉLINA Consultaf;;, idiariamente,
MOREIRA das 15 às 18 horas .

. Vê tr.anscorrcr hoje seu 10 Res.: Rua Durval Melquiades,
aniversario \ a galante meninn 28 --- Chácara do Espanha

« Aldair Maria 'Angelina. estremo . •• •••.• •••• •••• ••

sa filhinha do distinto casa�
Capitão Dr, Timotheo Braz Mo
reira e d. Aldair Moreira. PERDEU"SE a c-aderneta nO

Major Raul ele ,,"orais Costn 5809 da Caixa Econômica Fede'

.

Faz anos, amanhã, o nosso dis- ral. Pede-se a quem achou entre'

.

'Gnto l).drício _sr. :.vIajar Raul deI gá-Ia ao sr. Aldo Paulo Per,eira,
:\1'oNtl:; CosLa, ofi'>ial do Exército rua Crispim 'Mira, 31, fundos.

PERDEU-SE

e sua grande
OlA. DE REVIS'fAS

com a super-revista fantasia em 2
atos e 22 quadros de Luiz Peixoto
e O. Bastos.

ESTOU Aí NESSA BOCA'!
Direção musical a cargo do maes

tro !{ALUA.
20 alucinantes Copacabana

Girls.
8 elegantíssimos Boys.
Aír-ações :

CARLOS GIL, LENA ET SEVU..

.

Estrelando : NATARA NEY.

bosa" do Rio de Janeiro, que ,'I

i8 do corrente deverá chegar a

Londres a convite do "British
Council". O sr. Jacobina Lacornbe
deverá demorar-se quatro 011 cin

co dias naquela capital.
J

Luxo ...
feérie , ..

'

Deslumbramento

Morreu O' pioneior
do cinema. italiano
ROMA, 7 (V. A.) - Anuncia

se a morte de Camillo Apolloní,
pioneiro do cinema italiano, que

participou, particularmente, da
produção do filme "Cipião, o

africano". .� i '"",

Teatro Alvaro ' �e Carval�o
FINALMENTE

Hoje, dia 8, HOje
20,30 horas

,

as
a grande estréia de

esguillDla
e sua Companhia de Revistas com

.Nalara Ne,
apresentando em primeira recita de as&inatura a super-revista em 2 atos e

:22 quadros de ,Luiz Peixoto e O, Bastos.-Musica de diversos aulores

aí bôca11essa
�--::-.",

... -

/

Atra".O-e
....

�8- _.' Carlos Gil- notavel imitador do belo ·sexo.=:
\I Lena e Sevil - bailarinos internacionais.

20 alucinantes Copacabana Girl's
6 elegantissimos Boys

Direção musical a cargo do maestro KALUA
Direcão artistica de MESQUITINHA

CamarJte 'Cr. 175.00 - Cadeira numerada Cr. 3fi,OO - Balcão Cr, 25.00
(imp_ incl.)

Ingresso á venda no BALL CINE RITZ

Estou

PREÇO:

r
I
!

--------------------�--------------�------------�------------------------------

I
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o

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,
propostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de todos os

artigos necessários ao seu consumo, duraate o semestre de ju-
lho a dezembro do corrente ano. ':)'

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950.
Luiz S. B. Trindade ...- Secretário.

. '.......
-

TINTAS 'PARA IMPRESSÃ.O
COTTOMAR

Técnicos estrangei
ros no OOS80 'cinema

G. B. talde_ira de An�ra�a·
Exclusívisla «RENNER»)

PBINCIPjlS _aTIDOS
Roupas- Calçados
Feltros-Maquinas

-�A
.

de costuras
r

Loja RENNER
..Rua T'eDeBt� Stlveir·a",··29·

Florianópolis

't'l
� .0t- /
-.��
j!

..

� I
,

, ,

/)IIIISr()Ã'ÂftILIIStJHRElflES
,Q(Irf/dbli'llll?/és$!eréW�$

De acordo com os imperativos da

NlZão, da ciência e do bom senso;

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas,- hemorragias
e suas consequências.
N.o l: Falta de regras, regras
atrazadas suspensas, demilluidas
c: suas consequêncios,

VAUMAII.T

Departamento de Saú'de Pública
Mês de Junbo - Plantões

3 Sábado - Farmácia Moderna Noturna - Rua Trajano.
..._' Rua João Pinto,:4 Domingo - O serviço noturno será ,efe-1uada

armácia Moderna - Rua João pelas Farmácias Sto. Antônio e

Pinto, 10 Sábado - Farmácia Sto. Noturna, situadas nas ruas JoãG.
Antônio - Rua João Pinto, 11 Do- Pinto e Trajano nO 17.

mingo- - Farmácia Sto. Antônio A presente tabela não poderá
- Rua João Pinto, 17 Sábado - alterar sem iPrevia autoríaaçãe
Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra- deste Departamento.
[ano, 18 Domingo - Farmácia Ca- Departamento de Saúde Públí-
tarínense - Rua Trajano, 24 Sába· ca, em 5' de maio de 1950.

o

do - Farmácia Noturna - Rua LU1:Z Osvaldo d'Acâmpora - 11Í�
Trajano, 25 Domingo - Farmácia petor ãe Farmácia.

Rio, 5 (V.A.) - Para fazer a íoto

grafia de "Quando a noit.e aca·

ba", _os "Artistas Associados"
centraram ti diretor de Iotogra
fia Mário Pagés e o operador
David Altsíchuler, pertencentes
aos estúdios San Miguel. que
fotografaram de maneira bem
Ologiável ,ei>ta produção nacio'
nal, conseguíndo apresentar um
trabalho de uma plasticidade
magnifica.
"Quando: a, noite acaba" tem

em seu elenco os artistas Tania
Carrero. Robel1.o Acácio, Orlan
do Vilar. José Lewgoy. Jackson
de, Sousa, Inês, Valéria, MarÍ3

Castro e Nlídia Lícía, que obede:
C€ram às ordens de Fernando de

o

Barros. -O diretor de "Caminhos
do Sul" e como diretor de pro'
"dução Mário Del Rio. responsá
vel, também, pela montagem do
mesmo.
A música é do maestro VAlter

Schultz pôrto Alegre.

AST-HMAH'
MODERNO THnTDMENTO,

DD nSMl1,
TOSSES REBELDES, o"

• BRONQU1TES "

nSMDnCnS E CRONICDS

t"KAQUE7..AS EM
o

GERAl.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRAn

AJUDE A FAZER O CENSO DE�: 1950
----

Hoje no passado 'Irmandade do Senhor Jesus, dos.
Em 154�.D:r���as tomou Pa.ssos e Hospital de Caridade

posse como Cajpitão-mór da Ca-

pitania de São VJcente; Idlotlal de ForoBcl·m8oto
- em 1 635. deu-se a capitula- (j

ção da Fortaleza do Arraial do
Bom Jesús, em

o
Pernambuco

pelas tropas holandesas do Co
ronel Arciszensky;
- 'em 1662, em Recife, fale

ceu Henrique Dias. o valente
'negro pernambucano, herói da
:expulsão dos holandeses;
- 1815, no, Rio de Janeiro,

'o Príncípe-regente b. Joâo' ra
tificOQ o tratado' assinado em.
iViena� a �2 de janeiro. pelos
seus plenipotenciários e os do
Rei da Grã-Bretanha, abolindo
o tráfego'de escravos;
- em 1826, no .ttio de Janei

ro. nasceu Laurindo José da
./ Silva . .t<.abe1o, abalizado médico

e insigne poeta;
....:... em 1843, no arroio Santa

Maria Chica, no Rio Grande do

Sul, O Tent'nte-coronel rran

císeo Pedro de Abreu (Barão de
:.Jacui), resistiu vitoriosamente,
com seus 150 guardas-nacio
nais, aos ataques de 600 repu
blicanos dirigidos pelo General
doão Antonio da Silveira, o cé
lebre Chico Preto;
- em 1866, em consequencía

4::l0s rerímentoe recebidos na Ba

talha de Tuíutí- na Guerra- do
Paraguai, faleceu o General
Antonio de Sampaio, hoj e Pa
trono da Infantaria do Exérci
to Brasileiro;
� em 1869, o intrépido Gene

tt"al João Manuel Mena Barreto
apoderoll'':''Ser das trincheiras o pa-

o .l'aguaiás de aanucar, que eram

'�efendidas pelo Coronel Ber
tla!. NeSSa tomada foram aprí
síonadas duas bandeiras para
�uaias.

o

:ANDRÉ NILO TADASCO

80S corações generósos
Aoo� corações generosos lei que nunca se cansam Ide fazer o bem, a

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias f e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, E-m be
ueíício dos enfermos que não têm recursos para se tratarem:

Os donativos podem ser enviados -à Rua Vídal Ramos 1'9· ou

Avenida !H,ercilio Luz, 53.
' '

Antecipadamente agradece
A DIRETORIA

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é sua culpa �

É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue CD

f'raquecido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades.

Companh'ial Têlefonica Catarinense
.

Aviso
AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES

.,

'/ AUTOMáTICOS
.

o

o

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos

-eentros telefônicos áutomáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais;

1°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na
! m_emória, o número do aparelho que vai discar.

2°) Nao h.ater no gancho, quando esteja a espera do
zumbído, porque isso lhe fará demorar muito mais a Isua ligação. .

A DffiETORIA

Frutas, Refresco, gelados
IJrocure POLLI S. 4. Comercio e industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
«.UA CONSELHEIRO MAFRA

.

-

Edifício Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT - Edificio São Jorge
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; SER CHEFE ESCOTEIRO t SERVIR A SI E A PÁTRIA AO ",ESMO TEMPO: SEJA PATRIOTA E INSCREVA-SE NA SEGUNDA TURMA' Df FORMA�
çÃO DE, CHEFES ESCOTEIROS. '

_

,

J

�

'11\.1' be b
� ........... � �. � � � � � � � � � � � �' ., � � � �,� � � � � � � � � �. � � � � � � -:.. � �

.
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. � .r1
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,,,':'. ""1
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.

.......
.a ennca russa �t" .��

. .

�� .'
_/ '

..�.
NOVA YORK, 6 (V.' A.)-I"�':; I�

�·.segundo o comentarista Drew ..�.. ./ �t�
PearSOn, o Departamento de Es- 1 �t'
�;tado teria recebido ontem um �t" m \ A" ,C

.

�t�
,

-<:relatório da embaixada dos Es- �t" "..1. • • . • �ij
;,t�doS Unidos, em '��scou, �m:n- �t" �t� .

, '��:;:f=���::�:������ i 'Transp'orles Déreos . Catarinenses s.a. i �

Essa experiência teriá lugar'! ..�. .

.

. ,

' ..�� ,

. ínuma
.

região do TUrquestãO" ..�. II

;�;���e��d:I�����i�u:rês�ã�e.���II:�:'
,+,

Agora, sob i! O'rieBta�ão técnica' da 'Cruzeiro do �ol .��
.níco. 'I' _, ���

S�g�'IJdo Pearson, o relatór�ol'�t" ESCALAS,: '; J. �t�
:indIcarIa que a bornba teria �t'" As SEGUNDAS; QUARTAS E, SEXTAS-FEIRAS:' , �t"

"
! :produzido -uma· expl�ão ínfíní- .,

,
.. Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-Curitba "t�

,
. tamente mais forte do que foi • - .!+'
'�,�nu�c!ada em set��bro ?O ano é. Floríanópolíe - �aje_s e, Porto Alegre. .

..�.
"']>assado pelo' presidente Tru- ..... 1_.,'t"'1

=���' ,,; :
i; ..�. As

.:

TER,ÇAS, QUINTA�ofto 1�:����jeS-FIOTianóPolis_:Curitiba -1- .��

�� I :!:� .Patanaguá=-Santoa e Rio· de Janeiro.,' ��
i' Dr. eL.RNO G. �I ' ' . '�l

�. A �����T� o �i: TQrifaj .. '�e.duzi4a� . �l�
; O-N��""! ..» Modernos e pHsantês ;aviôés DODulas - i
F 'I'ltll'loé DeCllcuot6rlo. ..�. '+.�.
1",;: '.;. A escala em Jóinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da :.J�.

Eaorit61'lo e Re.id.nolo
..t. conclusão das .obras do aeroporto local. ,.f+Rua .Túod.rit•• n. �r

'
.

Jt" i...
PONE •• 14S8' ( �.. TRAtEGO /Mt:J'TUO - COM: ��

�� ..�.

'lo,aQg'ir8'la·a'D6··I·e�·· t .'

Crazeiro do Sul-Rio iu � Savag-i-Pono Alegre " &

:"'f�:e��:&SC em' I� ,Pluna-Montevidéo i
BLUMEN.Á;U, 6 - Com a presen- ..�. P1\SSAGENS E CARGA:

.

.

. '+.�
'{Ia de altas autoridades, foi .inaugu· ..�. 'I1·OrJ·8nÓpoll·s • f.·uza LI-m"A & Irma-OS :.f:.:
=rada, n� Asso�iação. Co�er�i�l"a ..�. ."'"

. r.. •
'

tU, �
De\'I:lgaépa d<r SerV;I(},g.�, �.oy�a'l �� "..�. .;;. ����'i;;;-(: :<, ..

•
'

..�V��Çor��thei;��'�J!ra, �5-�e�fone �.�65 .:
� ..��

· Comércio (SESC): 'I'al t��o'Iói'''I'�'I'
. .

'

i I
,'Üebido com grande satisfação no �t" -,...

, Ag"'-e..... 81f1-a-' "I'R--U-"'ZEI''eo DO. SUL �t'*.
,

. oséio dos com�rciúl'ios blumenauen-, �t", c - " 1".., �t�
I ".ses, que gozarão agora o.;S' benefíci-os �t'"

- Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ,�t'"
,41esse melhoramento. �t" /. J7AjAÍ: �t�
� ,

: ;1:
. , - "NOT s. A.--Bua H'reilio Luz. 69 i

-�.,'1,. GARAPERIA :�: ' Outras cidades cóm os sub-agentes da Cruzeiro do Sul '+.�J
I,

' ��j

y t-

I·
Commotor eletrico de 1HP �.,. �.�
i. VENDE.SE .:. �:� ,

·
' �I' .

' Iit!;.
· Tratar desta redação �com �t'" '-

.
"

.� ,
, �t�·

: o Sr. Domingos ou em Itajaí �� .' "

-

��

:. com o Sr. Luiz N@ceti. ..� � � .,. +i� W ..�.
� � � � ,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "1 � _ � _ � � .. � � � � � � �_�_ � _ �.� �. � � �"� �', .,� ....'t':.i

·.ó ; ••••••••.•••• DR. FRANCISCO' 'CAMAIll

(8 PDEClfTO DO DIA . A=d� .

-"'õ

FDNTES DE PROPAqACÁO". Escritório: Rua Felip� SChim1dl
, OIS' convale.scentcs d efebre hfI-,21 (sobrado) (Alto da casa "ç

·":ca cons,t�tlJem perigosas fontes de'Paraiso"), ... "

'

.

cllr,opa_gaçao .

da . doença, porque Residenc1a: Rua Alvaro....de Cu
'·::>�as fezes, ,.durante algqm tel1!po, valho, 36

. ..,.

"amda 'cQ_nLem bacilos. -, I'lGrlanópolJJ

/

A.,V I S O
i':!
li. Aviso aos méus amigos e clientes que reabri meu Ga
,"lnnete Dentário. a rua Tenente Silveira, n. 29) sala 1;
• O consnltório �sta aparelhado para atender tod os os

�<casos da clinica dentária.· ,�.

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

'

:,.

DATI·L:�O·GRA FIA
ARI MACHADO

",":7' J
; \:�.' \

•

'.. Cirurgião Dintista
. J' (orrespondellcl' t

-------...;_;_-----_;_---------- (omerdal
VIII Congresso Nacional de'
it;s',adas 'de Rodagem

RIO, 6 (V. A.) - Reallzar-se-á RodoviáriClsl, Estudos e Projeltos,
': nesta capital, de 1 i a 30 de DOVBm· Geotecni-ca, Constntção, Pavimen'
"bro do corrente ano, o Vln Con-! tação, Conservação e Equipamen,

..
, gresso Nacional de EstradaIS de

I

to; 3a) Uso· e Exploração das Ro·

Rodagem, promovido pelo Minis.I' dovias, Codigo ;-.,racional de Tr:an'
lério da Via'ção. e Obra�_publiC�S'.1 sito, Trafeg:o e S0gurança � Turis

O temarIo dessa. -reunuw .se dIVI' mo; 4a)Enslllo, 9a) de Tecmc a Ro
,de em cinco secções, a saber: 1a) doviaria e' Aperfeiçoamento do

Planejam·ento., Fin�llciamento, Ad' Viana e Aperfeiçoamento dei Peso

ministtação Rodoviária, .Cotabili· soaI Rodóviario; 5a) Educação Ro·
, nade,

.

Estatistiea e Legislação Ho· doviaria, ,Congresso� _ e Pnbl1-ca·

'do\'iária; ZU) Exe,;ução de .Plan05 çõe/5.
•

Novas Jiberdados· aos industrialistas alemaos
BONN, 7 '(V.A.) ..,- A alta comi:>- a uma receát'e lei contra o reár-

são aliada entregou ao� ,alemães mesma (comiSlSãb, ,ainda, fez Jen· mà,mento da Alembanha e em fa·
'o contróle da industria de produ- trega a?s alemãe.s de uma serie vor da .sua desmilitarização. A
tos quimicos, -com 'exceçã� dos que de jndústriaS de alta mecanica, lei regula.ndo !li- sítlla:({ãe das iu-

. . �

podem ser utilizados para objeti· de otica e de 3.I'farelhOls eletricos. d.u�tria.s quimic�s fez entrega de

vos beÜcOlS'. Os gérmanicos ·pos· Uma. nova' �egularÚe'ntaçã� ares";, .toda � 'industria quimica aos gero
suem uma sede de industrias qui- peito de'ssas industrias foi pu� manic03, fa.zendo meu'ção aos pro
micas que podem trahMhar

.

ao: blfcada hoje pelos, altos comissa· 'dutos q:ue,' nos termos da législa
mesmo tempo qom pro4utós dos I rios dos. Estados Unidos, da In çã'o 'ant�rior, podem ser livrem�n:.:,'
tempos de paz e de guerra. A I gla:terra e FranÇla, em obediência te fabricados e vendid.os.

, '

(onrere
Dlploml

"Vende"lSe uma eO
...rortavel easa

DIREÇlo. ,

Amélia M Pígozzf
METODOI

Moderno e Eficiente

residencia.l, situada .m ponto ur'

bano ee,ntral, eo� 4 quartos, sàla
de visi�as, sala d� jantar, éQpa. �

zinha. além de mais um pequenó
.fIuarto :para �mpregada. e,_.amplas
instalações saIÚtárias c,om canali.

zação de 'agua quente e. fria. - In

formações na ,G�rência de�ta folha.
Rua a_naral autencourt, 4·8

_

(Esquina Albergue No,turno) ,

..

-

A I P
.

I
Dois locom6veis, 150 cavalos, alta ..

lU as,'
'- artictl ar'es. )\ baixa. Marca. "WOLFF", Alemã" ano 1a-

.

. " brlcação i920 com bomba, condensador,

Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. 'de Melo (Fill;lo); vapor super-aquecido. Estado de novo.

Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA I'
Idem OOlS. gerad.ores, alternado 230t

, ".
volts, 50 CIclos, marca. "SIMENS", 2300

Preparam-se candIdatos a concursos. \ volts 'Pr6prio corrente lo�ga distância.,

Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17· ás 18 hs. à: em ,perfeito estado. Qualquer lnformaçlia
Rua Trajano 36 (Séde da Sociedade XX de f;'etembro).

.

Travessa 24 de Maio 18 - ltalal - San-
, ta Catarma .

I
'

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EM-POLGANTE
r

:

4 Q ESTAD-Quinta-feira. 8 ele Junho de 19fíO

�

DOM'INGO
.�.,

Teremos domingo o dia mais sensacional
_

e empolgante do ano. Pela manhã, na
baia sul, será realizada a" primeira regata a remo da F.I. S. Q. concorrendo I Clubes
'A,' tarde, no estadie da F .. C .. D .. será realizadn o torneio-inicio do Campeonato Ci
ladino de Prelíssicnaís, com o cencurse dos clubes A'vaí, FIgueirense, Paula Ramos.

I

Atlético, Bocaiuva e Guaraní
�

r.ealização do quinto
saudade

A
churrasco da fi-o quinto churrasco da saudade raldo SaIles; Aderbal Alcantara,

foi como os outros... e não foi Cap. Henr-ique Klappot, Eddio 'I'o
como os outros! . I nolli, Roberto Schmidt, Egon Bec-

A ausência da dupla Daux-Ju ker, Gercy Cardoso, Ernani Ribeiro, ;
lPl'OVOCOU um estancamento de i Paulo BIasi, Claudio Horn, Adernar
idéias; todos ficaram boquiaber- Ghizi, Jorge Carneiro, Sidney Da'

C,..tos diante dos espetos e depois mianVSebastião Luz, Giovani Fa- Regressou o aoto
de uma ho-ra, ninguem ruais teve r-aco, Dib Cherem, JuJi.o Cesar Ri-

do �I·Ocoragem de fazer discursos para beiro 'Neves, Plinio Moreira, Jaldír p. Firmado pelo sr. Walmor bal Mav, Wenceslau Corrêa d'e'·

dizer alguma coisa. Faustino Cap., Ervin Rubhí 'I'eixeí- O esquadrão do Canto do Rio Otávio de Oliveira- secretário ge' Souza, 'Willy Zumblick, Osmar-
- P'ra que discursos - disse ra, Arno Huebbe, \Verner Sprmg- já regressou a Niterói, depois ral do Hercilio Luz, recebemos o Ribeiro, José Jeremias Ferilan-

'Um- assim é muito melhor - e mann, Nelson Bittar, Protasio de uma temporada de mais de seguinte oficio: des, Adolfo Machado,' Antônio
foi jogar bola! Não foi C-01l10 r.s Leal, P. Sanlo Spricigo, Monsenh-or um mês em canehas eatartnen "Tubarão, 25 de Maio de 1950. i Martins, Érico Knabben, New-'
outros, porque teve a presença de Frederico Hobold, Dr: João Da' ses. Nada-menos de 12 exibi Prezado Senhor: ton Neves, João Delpizzi, Elmoní-
um veterano de São Leopoldo, ILl1.0S, Dr

.•
Helio R:osa, Dr. Lauro ções realizou o clube fluminen- É com máximo prazer que, por de Balsini, Clodoaldo Altroff, To-

_,
-

h
-

h D Alt
.

Di [ntermédío do presente comu maz Silva e Heitor Souza....lue, nao se sa e por que razoes, ln ares, r.:� amuo .as, I Dr. se em Santa Catarina. Venceu 1 .

,

meteu-se na mesa da ala moça. Wílmar Dias, Dr. Waimír Dias, o 'Paula Ramos por 4 a 1, o Fi- nicamos a eleição e posse, em da' za.
talvez para apreciar o churrasco Dr. 'Mário B.Weucuausen, Gil Los- gueirense por 2 a 1, nesta capital; ta de 15 do fluente mês, da no- � ·Suplentes: Hélio Hulee- Víto
:à vontade? Quem foi? Perguntem so, Flavio Ferrard, Desemb. Flavio I O Paisandú por 4 a O, o Carlos va Diretoria do "Hercilio Luz' ríno (lomes Fernandes Adels(J·
.ao Desembargador Fontes!

Tam-,
Tavares, Paulo Lange, João Cunha Renaux por 2 a 1 em Brusque;" o F. C." para o bioenio 1950 1952, a Longo, João NunftS H.odrigues e

ibém não foi como "os outros,. pois (S:L'eoPol.e10) � Hermano Pereira, Renaux por 2 1, em Brusque.; o qual juntamente com seu Conse-
L NOel Collaço.

que teve, como orerta ...gentil do Dr. Ivo �Ilvelra, Dr. Ylmar Correia, Palmeiras por 5 a 3 e o Ollm- lho Deliberativo e Comissão FisJ COMISSÃO FISCAL:
Comandante do 14 B. C., a sonora Dr. Afonso Veiga, Celso Almeida, pico por 2 a 0, 'em Blumenau, e cal. ficou assim constituída: I Luiz Sampaio Corrêa, Waldo.-
musica da Banda do batalhão. Hami.lton Vieira, Dr. Henrique O Caxias por 1 a 0, em Joinvi DIRWroRIA:· miro Tonelli e Mário Santos;

E ainda não foi como os ou- Bruegemann, Nicolau Haviaras, le, lE'mpatou com o Combínado Presidente - Jaime Sá Vice" Suplentes: Raul Líno da Bilva»
,teos, porque os velhos, maiores Guido Botto (Anchieta), W.Car- Figueirense-Paula Ramos e per Presidente - Tubalcaim Faraco; João Medeiros Corrêa e José
de 50 anos, começaram a bater bo- reirão, Raul Wendhausen, Reinaldo deu para o Combinado Avaí-Pau Secretário Geral Walmor Otávio Freitas Júnior.
la, comandados pelo Comandante Wendhausen, Hélio Gonçalves, la Ramos por 3 a 2, nesta Capi- de Oliveira; 1° Secretário - ViM, 'Na oportunidade, apresenta
do 14 B. C. e o Si'. Acelon de Sou- Carmelo Faraco, Dr. Osmar Cunha, tal; para o América por 4 a 2, tor Alberton: 20 Secretário - mos. protestos ,de alta estima e<
zal Celso Ramos, Armando Sahino, J.B. em Joinville; para o Carlos Re Eugênio Bo'Ssle Júnior; 'Tesou- distinta consideração".
A mais não foi como os ou- Rodrigues, Germano, Dilerrnando naux por 1 a 0, em Brueque- e reíro Geral - Alamíro Sá; 10,. . __ .. __ , _ .. .... "

tros, na partida do Volley, onele o Brito, Manuel Silva, Newton Alrnei- para o
'

Estiva por 4 � 3'. em !ta- Tesoureiro - Adolfo Machado; Sala de Ja'ntar.,.-.. ""'l\1011senhor Frederico s.e "rp.velou da, Dr. Ilton Cladci. Arolde Pessi, laí. 20 Tes?ureiro - Ju_venal Miran'lgrande cortador, e o Dr. Osmar Tycho Brahe Fernandes, Pedro

O'· •
'""
.•t.-

da; DIretor Esporttvo - Pedro, VENDE,SE uma finíssima sala-
Cunha provou não ser gordo, mas Alcantara, Dr. Leon Schm igielow.]" omlogo O «101 tUm» �uiz Coll�ço; .Auxiliares -. S�- de jantar, em perfeito estado deter musculatura de atleta! Dr. "Valdir Busch, Dr. Francisco

de lOt::O
lím �U'SS,l _MIguel � �Anton!o r

conservação, por preç-o módico. Vê�
E ainda não foi como os outros, Assis, .Tenente Leandro Silva, Te- ii Bertoh funlor; Orador - JO é

� e tratar à rua Sete de SeLembro _
pois desta vez quase nada sobrou: nenle Piraguahy Tavares, Aspirau- Está marcada para o próxí-

Hulse. ! Edificio Cruz e Souza, aparta-115 kg de maionese, 25 kg d_e te Roque Mendes, Aspirante Wala- mo domingo, no e'stádiQ._da F CON�ELHO DEL!BERATIVO I mente nO 101.
salada 'ele cebolas e repolhos; ce Oapella, Aspirante Decio La,g'o. t

. Dr. MIguel Boabald, João GhiZ'!C.D.. a realização do ornelO'
zo, Orlando Francal1acci, Olá, i,

'" ' - • • • •• • •••• - - • - - - • '"2/18 kg- de carnes ))�vinas e suinas, Aspirante Sidney Lago, Asp. Le� inicio do campeonato citadino .

TINTAS PARA IMPRESSÃOtudo foi comido, sobrando sàmen' Meyer Oontinho, Asp. Carlos H. de viano Brodbeck Newton Fer'! I

. de prdofissionais gd� t
1950,

I bcoesn. nande's, Duilio 'BiancMni, Nar'l! C O T TOM A R.te lIllS ossos descarnados! Sousa, Asp. Hamilton Zimmer, Dr. corren o os se um es cu ..

dO!S;�2,��as�:�:to:, ���::�lO�l�,��ê���� g::l��O ���::;� D;�r�:i�:ad;�y�lr� !;�i�i:J,g�e��:�::� �a��a�::�S' I
_, _ _ - _ _ _ _ .. _ _ _ .. - - - _ _ _

relacionados abaixo: ! Linhares, Tenente Ge'rcino Gomes, O programa está assim orga'Raymundo RothsahI, Dr. Cesar Dr. Armando Assis, Dr. Celso Ramos nizado, conforme sorteio:!l\min Gahnem, Mauro Batista, .José FO, Dr. Vitor PeIuso, Dr. Val{!emi' 10) jogo _ Bocaiuva x Guara-de Glavan Beirão, Manoel de Gla- 1'0 Cascaes, Dr:"'\TiClor Fontes�ê;;nl. ui.
,vam, Osny Souza, Desembarg.ador Paulo Viera da R'osa, Capitão Fortu- 2° jogo - jogo, Avai x Atléti�o.
Fontes, Dt. Henrillue Rupp, Jan· nato Gominho, (ltefi.ee), Capitão 30 jogo - Figueirense x Pau
nerson Pereira BiDse Faraco, DI'. Ivan LinhaJ'es, TenenteoLuiz Feli'pi, la Hamos.
Nunes Varel-a, Varela FO, Dr: Hui Ten:ente Ayrton CapelIa, Tenente 40 jogo _ Vencedor do 10
Feüe�s.cllUe'Lte,'-Dr. João J. Cabnil, Ary Ca.pella,"1iedro Ary Capella, Pe- jogo x Vencedor do 2° jOg,C). I
Dr. Paulo Fon>tes, Dr. Dib Mussi, dro Paulo Sanf,ord, Manoel Mel,Io, 50 jogO - Vencedor do 30 jo
Fernando Ferreir�t de Mello, Ma' Romeu La Martiniere, NeY.Hubber, go x Vencedor do 40 jOgo.
jor Américo Avila, Dr. "Valdemar Dr. üsval Baixl{), :Dr. Nêreu Ra
iRupp, Dr. Raul Schaefer, Narbal m,os FO, Alessio Nilppi, Wilson An'

-

Silva, Dr. Muniltlo Rodrigues. Dr. driani, Em:ico CouJo, DI'. Ivo Mosi
JOlié Veiga, Heládi<o Véiga, j�s� A. mann, Dr. Anibal Nunes Pires, Pli.
Beirão, Zenon Bandeira, Leod' Brau niõ ·Franzoni, José N. Sz.poganicz,
Uo Leite, Dr. José Jorg'e de So'uza Dr. Haroldo Galde.i!·a, Dr. Cruz Li
Eugenio Beirã'o, 'Walmor

.

da Silva' ma, Waldir Maclio, Mário Clima.0o
Henrique 'Ferrari, Osvaldo Cüsta, da Silva, Dr. Ant.onio Carlos K
'Osni Ortiga, Heitor Ferr,ari, Ade- Reis, Mauro Colaç'O, Jaimor Colla'ço,
'mar Gon�aga, �r..Paulo Tavares. Dr. Arno HoeschI, Hama.r 1\1onguinr. 1\1oal11r d� OlI-veIra, Albedo Fa' ·lhott, Dr. Newtoa Bruegemann
Ti�, Rodolfo Faria, lVolajl{)r Veig.a Li- Gualtter Baixo, Dr. Ernesto Ríggen�
LIma, Edgar Schnelder, Martlllho bach, João Gonçalves, Getulio B. da

'. ma, Dr. Aderbal Ramos da Silva, Silva, Nivaldo HuelJller, lconomos
Nelson Nunes, Dr. Alvaro' Millen, Atherino, ,Heitor Steiner Antonio
João Maria de Oliveira, Acelon de Salum, Walter Jorge Jos,;', Emidio
Sousa, João -Frainer, R'Oberto' de Cardoso, Virgílio D. Cardoso Gus'
�Iiveira, Paulo Ferreira" Dt. ToJew tayo Zimmer, Celso Poeto,' Ivani
tm.o de CUirv:alho, Claudio Fel'·reira, Sant,os, Neel Munel, Dr. JaÍl'o Linha
Dr. Antonio Romeu Moreira, l�ar res, Helio S. de Oliveir,a, Ari da
�l1echele, Charles E. Morihl, Cap!, SiJveira, Antonio dt;! Padua PCI"êira
ta� M�uricio Spalding, Alval'o B. (le Nelson Spoganicz, Victor Klapo;OlIveIra Gec' S'l' '�.ld V· ..

'

..

" <lO 1 va, hrVLl" o lle Dr. Bulcão Viana" Bento Pereira dela, AbIllO Mafra, BellO 1\11. Pere,ssoni- Oliveira, Dr. João ü. Cavalazzi, Dr.Eduardo Pedro Ivo SeII D N' Ed d P" . .
'

. � '--!. '" ICCl· mun o erClra, .oIro Mneller Ce'1a11 P de OlIveIra D A t
.

L'
'

.

..... "

' r. � OlllO IS' sal' Campos, Dr. Leopoldo Leal, Dr.boa, AI_OISIO Cal�do, AehIlles Ateri' Hamilton Hildebrand, Dr. Arman'no, Alemo CaldeIra, José Baiã.o Gp- do Simon DR' .

J1
.

_

,. 1 e, r. UbCllS amos, Wal-

Direção de PEDRO�AULO MACHADO..

Hercilio
-

Luz Futebol
.

Clube

caiXAS PftRftJ'G�a
de cimento-amianto

dir Campos, Dr. José Boabaid, Dr.
David Fontes, Carlos Bastos Gomes,
Miguel Daux, José Daux, Herminio
Daux, Helio Caldeirá, Nereu Oel'este
Ghizoni, Nelson Abreu, Reinaldo La
cerda, Dr. Carlos Loureiro da Luz,
Dr. t]3reno Sanvieenti (Anchieta),
Lauriano Almeida, NewÍ'on

_

Macu'
co, Dr. Abelardo GomE's, Dr. An1:e-

BRllSILIT
-

De 100 a 1000 litros, pare

água Fria ou qu-ente

LEVES

INOXlOAVEIS

nor Moraes, Alcides Abreu, Juce·
lia Costa, Ernesto Meyer f;'0., Cal'lüs
Z. tta1110s, Eclio F'cdrigo, Wilsón "D t • C �

T . ,..
Abraham, Jüão C. Neves, Yivald�, '" entes. omf reio e raosporles
GaI'ofallis, Hamilt011 Plinio Alves, dr' n SI .A
Carlos Krueger, Gercino Silva. Ba- 'V. KÔmOS tJJl
,tista Pereira, Dr. Henriquc! Bere
nhauser, Dr. Joã,o B. Bonas:sis, Dr.
Mário baurindo, Dr.'-l\'[anoel P. da
Silveira e Renato Ramos Silva.

Rua João Pinto n. 9 _,_ Caixa Postal, 220 _:_ FLORIANOPOLIS

Distribuidore�: Carlos Hoeucke S. A. Com, Ind.
'Caixa Postal ns. 1 e 2. - FloriaDópoli�. '.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agora, Sim!

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA -MUSSI
,-'"

e

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Medieós -

Cirurgia-Clínica Geral-Partes
-

Serviço completa e especialisado das DOENÇAS DE
. SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSqOPIA _ HISTERO '_ SALPINGOGRAFIA _ ME
TABOLISMO BASAL

. RADIOTERAPIA
,

RAIOS'X
'

. ,

Radjoterâpia ,por ondas curtas-EletrocoagulaçAo-
RaiG'S Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: 'Rua Trajano, �o 1, 10 andar - Edifielo
do Montepio.

Horário: Das 9 às 12 horas _ Dr. Musal.
Das 15 ás 18 horas - Ora. Mussi•

Besídêneía -, Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

-:.v- .,.

DR. ANTôNIO MODESTO
Ata"". diiriâlneate. DO HOIpital a. CuLlI�'

, '

........_TJ_-_-.- _'lt, _....._-_%..,.__.-.-_ -,..-_.._....-..:'& _..,.-ç&- -,•.&-�__'" & .;�.

Pedidos com Representante
Pará Santa Catarina _

DORIVAL S. LINO

"
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
.

.

Florianópolis - S. Catarina

) c

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kílometros, com..

píetamente equipado; por ".l
Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prín

cipio da reta dos Barreiros.

.

Dr. Lins Neves
Iftntel' da Maternidade e médieo .0

Hospital de Caridade
a.INICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

J)iQnõstico, controle' 'e tratamento

,aspecllilizado da gravídês, ' Distar
.Jtio. � adolescêncía e da menopau
'. Pertubações menstruala, i'1�'"
-maç6ea e tumores do aparelho geni·
'tal feminipo.

'

,Operações do ntero, ovinos, trom
,.... apendice, hérni«s, vari.ea. etc.
·;{;trurgi. plástica do perineo (ru
;1IU'ao,)
).SSISTENCIA AO PARTO E QPE-

RAÇõES OBSTf;TRICAS
.Mn�� glandolares, tíroíde, 0"'

'fiM, hípopíse, etc.)
,fIútm'!)Íos nervosos, - Esterilidade
- Regimes.
�n.uIt6rio R. Joio Pinto, 7 - TsL
,1M1
"id. ii. 7 de Setembro - Edit.

'erV,' e SoÍlt:a ....;:. Tel. 848.

Dr. Polydoro E. S. Thiago '1IUE5!Eeem5re!ee5m§ê!iE2S�5ªea�1lll
IIMleo e ,arteu.

.. Hoapital de Caridade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade
;(lf;DÇ;a1l dos órgãos Internes, MN·

cialmente do coração e vasoa

lo-ençaa da tiroide e demais gIaD·
dulas internas

Unta e cirurgia de senhorae -

Partos
f{SIOTERAPU - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLIS�O

BASAL
tORARIO DE CONSULTAS: -
Díãríamentedas 15 às 19 ho-

�····�CÕMPANüYr&
..

t'mANçrDABm;;
..&.....&"&�·

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC.NDIOS E TRANSPOR'l�ES
Cifra. do Bala.�o de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Crf BO.900.fJOft,3o
Respensabíldadea ."'••••-....... Crf 1.978.401.755,"7
Réoeíta ' : '.. Crt 87.053,245,90

� Ativo ;. • ......•. , Crf 142.176.603,80
Sinistros pagos nos últimos 10 anOl Cl:� • 98.687.8H!,50
Responsabilidades Crf 18.7118.-W1.!06.2o

Diretores:
Dr. PamphUo d'Utra Freire de Car;'alho, Dr. Franeiseo de Si,
Anisio Mal'll!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e Jos" Abre•.

BASE AE·REA
Compare.cimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Floríanó
polis, para tratar de assunto
de seu ínteràsse os cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveir.a· Wilson
da silva. Newton Innocenclo

OO�ANIHl� � ROS CO�lllV\ Chaves de Souza; Luiz Manoel

� �CCID�NTE5 D'O
__
TRABALHO A Cardoso; todos da clasie dElI

SEDe SOC'A.' 1932· Claudio Gomes Jardim �
PO�rO ALEGRE

I
Jordelíno Vicente, ambos da •

RUA VOL()N (ÁRIOS DA PÁ-f.RlA N.o 6.9 • 1.0 ANDAR ,classe de' 1933.
.

CAIXA POSTAL. 583 • Tf:Lt;FONE 684() • TEl.EGRAMAS: oPROiECTORAo__ fEIUDA8, :REUMATISMO B.

Agencia Ger�1 -par� '8ta. Catarina·· I 'EUíirCAileSINpUoriraRua ,Fehpe Schmldt. 22-Sob. Madlcaçéio auzili4l' DO tratamen\
Caixa Postal. 69 • Tel "Plotectora". _. FLORIANOPOLIS da lUiHI

ruo
..."_"_.._-_-_._ -_._-.-,_.••,,,_-_-:�-.�....,, --.--- -J'�.--.--- --- _.•._- .-_ A·a-.. W _ .CONSULTóRIO :'

Rua Vítor Meireles a, 11
Fone manual 1.702

RESID:!NCIA:
A.-venida Trompowakl'n

Fone manual. 7.. .

}Dw Roldão Consoni
!,;!.! � , ,.., "

CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOL�8TIAS DJ$ S"

. NHORA8 - PARTOS �,
J'onudo ,ela Faeuldad. de 1I..u�

11M lia UIIi"enidade de 810 Paul.,
....de foi aeliatente por .iriol &Doe da
Serriço Cirúrgico do Prof. AlI,I.

CerrMi R.. -'"
Cirttrlfia do cat6mall'o • 'riU eIrealoI·
rea, Inte.tinDa dell'a"do • liwiIõ. tüiil- '

de, rinl" próltata, beltip,
�....

....rioa e trompa.. Varicocele, Jd4riio
ceie, "ari2a e hernu.

Conmlta., na. J i. 5 horaa, • riII
l'elipe Schmidt, 21 {altol da Cala

Parai.o}. Telef. 1.598
a..ldbcl., Rua Jtate•• ]uior, 111;

- Telef. M. 164
...

:
- Dr. Newton d'Avila
Ctnraia geral -. Doenças de Ses"'"

na - ProetoJogia
Eletrieidade Médica

Colllililtório: Rua Vítor Meirelel Do

• - Telefone 1.307
Consultas': ÁS 11,30 boras e • lar;
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal RamOI Do

• - Telefone 1.42.2.

Dr.'A. S.ntlel.
(Pormado pela Paculdade Ra"lo
Dal de Medicina da Universidade

.do Bras1l)
..Mico PQr concurso da Ass1st6n·
c1a • Psicopatas do Distrito

pederal '

Ib:-tnterno de Hospital Psiqw.
trlco e u:antcOm1o Judiclárto

da Oapltal Federal
Ib-tntemo da Santa Oasa de MI·
sericórd1a do Bta de Janelro
OLtNIOA Mm>IOA - DOlIINQA8

NERVOSAS
OonsultCrto, lIdlf_fcio &m6l1a

Ifeto - Bala a.
aeBldllncia "

Avenida Riu Branco, 144
Das 111 AlI UI hora'

Telefone:
oonauttõrto. - UlbJ.
Bes1d6ncia - uóa.

-------------------�

Dr. Guerrtiro da Fonseca
.Especialista .

.'dieo ...:., Efetivo do Bo.pltal ...
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
GANTA

'

Tratamento e Ope�açõel
Residência: Felipe Schmídt, 119

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospttal
J. tarde: Rua Yisconde de Ouró
Preto n. 2.
Horário: Das 14 's 17 horas.

Dr.Milton Simone Perei"
C1inica Cirurgi.ca

Bolestias ie Senhora.

CIRURGIA GERAL
fios Servi�os dos Professores Bene
.elo Montenegro e Piragibe No-

-

guelra (São Paulo)
Oouultas: Das 14 lU 17 boras
Raa Fernando Machado, 10

Dr. M. S; t:valcanti
l.lInlea ucl.ullyamente de eriutU

lIDa Saldanha KariDJlo,_ 1.
Telefone 11, 1J3

-

Dr. MárioWendh'!Jsen
jlSIaIea. médica de adulto1l • erf......
OOIlJUltóI1o - Rua JOM Pinto. 1.

Telef. M. 76$1
Ccuulta da. C " 6 lIortiÍ

llwIdbcla, J'eJj,. '8eIuaIit .. ...
-

!1"e1ef. III

,
.

-Ttan.port,8,. regulares d. carga I; de perto de

,:810 FR1NCISVO' DO SUL para NOV4 10RI
.

Informagõ.. C'Ol'ttCfI Agent••
Flori8D6pofil

'

- Carloll HoepckeS/A - CI- Teletone 1�212 (. Ead. tele".
São Franei.co do 9ul- Carlos Hoepcke S7A -e� - Telelone 6 MO:) � �MACK

"

i

·1

Dr. Paulo, Fontei
Olnlco ii�

en.."lt6rlo: RJ1ll Vitor :M:eIrêJIi. " IL
Telefone: 1.405

e.inltãi iJu. 10 li 13 • dii 14 li
U 1In._ ReIl4!ncla: Rua Bl.......

'2•.- r.reléf6ii: 1..'11

o 8ahio

"VIRCiEM rESPECIALIDADE"
CJA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVrLLE

TORAN A ROUPA BRANQUISSlMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Saudades de Brusque - Dobrado - por Edino Krieger.
Danúbio Azul - Valsa - por Jchann Strauss.
Guarani - Sinfonia op, - por A. C. Gomes.

Lohengrin - Fantasia op. - por R. Wagner.
II

'I'annhauser - Murcha op. - por R. Wagner.
Ruy Blas - Ouverture - por Mendelsohn.

F t 4
- -

O
Adeus Juventude - Fantasia - por G. Petri.

es as em
.
rma�a

l
- _Sgt.

C.
alhau ,(canção do mas-lnhelre) - Dobrado ..:;- por M.

ruo Santo.

Realizar�e-ão em Armação, no Transcrevemos abaixo, a Porta- "Os livros' fiscais não podei
município de Itajaí- no próximo

'

domingo, dia 11, brilbantes fes- E J Ih 11·.

d t
-'

.

. tividades religiosas e 'esportivas, m u O O IniCIO a cons ru.e
cujo programa está assim ela-

. ,

ooraoo: "- ás 9 horas. Benzi- do predío dos Correios e Tele.
mento dI!. imagem de N. das

Graças,na resídencia do sr. JO gralos, de Ca'neinlrasão Aniceto da Costa, saindo, lo· •

gO em seguida, a procissão pa CANOINHAS, 7 (R.) - Em resposta ia um telegrama que lhe
ra a Igreja local; +s 10 horas .lirigido pelos S1'S. Prefeito Ney P. Miranda Lima, Deputado Orty
Missa solene em honra de N,S Magalhães Machado e Oliverio V. Corte, Presidente (1.0 PSD local,
das Graças, havendo ao termi sr. Senador Lucia Corr-êa, da bancada. pessedísta catarínense, lhes

nar leilão em beneficio da Igre- r;g'iu o seguinte despacho Lelegráf'ico :

ia São João Batista de Arma' "Rio - Tenho prazer informar prezados amigo'; que de min

ção ; ás 13 horas - No campo! paleatra hoje com Dr. Libero Miranda resultou sua afirmação qué
do "Beira Mar F.C. ", terá ini 'J,�'inc!'Pio está resolvido inicio construção prédio COrI eios e Tele

cio um grandíoso torneio em 1'0S tipo qualro, segundo semestre, julho do corrente ano.

disputa de duas belissimas ta Será estudada possib ilidade construção do t ipo cinco,
")as. 'justa aspiração iiustres correligionários '\

O prédio ,tipo quatro, designado, é orçâdo em seíscentos

cruzeí ros, �nql.a!llto IJ t�po' �inco pl�iU-e:adOl, custa

JO'ão Büchefe Junior cruzeiros. Como vêm os leitores, enquanto a oposição intriga e perrn

Faleceu no dia 5-do corrente uece em "vig1�iu ", ,.os adminjstradores e altos :prQCenl'lS pessedist
. -srorçaro-se pelo engrandeoimento de; nOS-5a ter-ra, .conelu-e o [orn

em sua residência, nos BarreIros
"Barr-iga Verde" desta cidade.

.

O benquisto cidadão Sr. João � _II

!:�����dO Jú�o'�es:��Ci��á�i�) fundada a «Casa daCriauva em P. Ale_ur
tado, onde CDntava com gerai PORTO AL1]:GRE, 7 (V. A.) - sição de camas, colchões, co

estima, pelos longos anos qUf Um grupo de pessoas d�ta cida tores e tudo quanto possa p
se dedicou àquela repartição I de acaba de fundar a "Casa da porcionai' confôrto aos men

pública. Criança ", destinada a recolhel
O extinto eria casado com d :l educar menores abandonados

Maria Büchele.· deixando uma A iniciativa foi bem recebida
ún'ica filha STta· Otlanliina Bü e já conta com elevado número
.::hele. je donativos d�inados à aqui
O sepultamento do corpo' sé -------'-----�--

relafizou cO)Il grande acampaF Q
-

anhamento, saindo o féretro di! tt e G a nsua residência na reta dos Bar
. • •

feiras para o Cemitériô dos Co
�

,_

.

I
queiros. Como ia ontem contando; a- turma de bo,lão do Praia
"O E'stado'" envia sentidos pê' Clube ganhou e perd,eu em Blumienau. A nossa vitória. _foi

sames à família enlutada. d.eco,rrência nalural da' classe. Cumpre-nosl todavia, justific,ar
a derrota. Duas cansas, ambas ponderosas, decretaram o revés.

A primeira foi o excesso çle amabilidades d'os blume,nauenses.
que, cercando-nos do prim8liro ao quinto, nos puseram em

tremenda coação moral. Vencê-los, no caso, s'eria fei'a ingra
tidão noss,a. Seria mais: seria falta de 'educação espo:r,HvaI
A segunda causa do noSiSO fracasso, na primei'ra partida, re
sidiu no fato, aliás Ü'omum, de os vencedores cnnquistarem.
ma,is pontos do que os vencidos! Ora, bolas! - dirâo o Alberto'

e o vuvô Chrbo. Mas. a verdade deve ser dita, custe o que cus

tal': Se o nos·so grupo joga,ss·e muito mais e a ,equipe de Blu- ..

menau jogasse mui,to menos, a vitória indiscutlvelmente serí3!
nossa.

.

_ �_
,sabemos que esp'ortivqmente é condenáv,el lançar's'e ,a culpa:'

das derrotas sôbre êste ou aquêle, pois a regra manda que to-'

dos se esforcem pelo triunfo consa,grador de suas côres. j).

Praia 'Clt�be, todaVlia, caiu por culpa individua.l de apenas -al-

guns bolonis(as, entr'e os quais Keller e Schur,temi,tz, "amibos
Fritz, BaLtistotti, Rudi, Hering - (salve êle!) - Cr,euz, Ott6'

da Panliria, Bahr 'e outros tantos. Êsses, ao largo Oe quallquer
con;testação, os gr,andes responsáveis pela fragor.osa, que reti-·

rou do peito de autênticos campeões como Garcia (d&í's zeros)
'Faria (mais dois zeros) e ,Maneca (ainda dois zeros), pretio-
sas medalhas. Ninguem, em sã razão, concebe que tl'ê� craques

como o g'aucho Garcia, o catarinense Maneca e o paranáense·
Faria perpebr'em zeros. AneLas experimentados e de fino senso>

.

estél!iéo, aquêles rosários foram ,tecidos por motivos meramen-

te ornamentais. Da mesma· forma o Navarro que, por coerên-

cia,
-

em mtíia dú�i.a de bolas fez duas dúzias de pontos. En

quanto isso, o OUo, com mêd'o da Paulina, fazia 69 ...

Além disso, um outro motivo deve ser actuzido para dis- .

farç(w a queda dos visitantes. Mal acabáv'amos de ser muito

bem recebidos, já nos faziam devorar um esplendido e lauto

j-âiltar. O menu, 'entretanto, era imprópI'io para :1 oc,asião e

'própll'io para a: gtLCI"1'a fria! Atletas comia nós, que s'aiam de

uma concentração e iam para o campo da lula., r·equeriam bi

fes sangrentos, pimenta malagueta, pickles, mostarda e sobre

tudo muito 'espinaf1"e a'a môlho de Popeye. O Afonw, sem qüe

percelJessemos a ursada, fez-nos servir um notável pMo assa

do. Daí a derrota, que poleil'o de pato ti no chão.... Se pato

não era, el'a g>anso, E nós fomos .na corrida .. ,

r
�.j"�.:� ..

-'
..

r7�
S"
i-

-

Benzimento de N. S. das Graças FERlftDÓ. HOJE
Proc.eder·s·e-á, hoje, quinta-f'eira de Oonpus Christi, antes da mis- .

/

-a festiva que será ce!lebrada às 8 horas, na igreja de São Selbasti�o,
à Praia de Fora, o sQ:lene benzimento da imagem da Nossa 8"nho]'['
das Gra'ças, a mifagrosa santa do venerando padre Antônio de Uruca
flia.

Essa imagem .rnede 1,50 m. foi adquirida, pela cornlssãn ))1'0-
motra da festivjdades de Sã10 Sebastião, sob a presidência de exma .

•sra, d. Rosemira C. Carreirão ,

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

Não funcionarão as repar
tições públicas, o comércio
e a índústría.

Hoie, dia. consaqrado pela re

ligião católica ao Corpo de Deus,
é. [eritulo municipoJ. A Prefeitura
não dará !expediente nem será

permitido o trabalho nos estabeleci
mentos comerciais e industriais.

; Nas repartições [ederais c en

tidades autãrouicas I: paraestatais
o ponto �e1'á facultativo. Os. ban

cos 11ão tuncionarão.

FLORIANOPOLlS - 8 de Junho de 1950

'Assembléia L-egislativa
SESSÃO, DO DIA 6 - 6 - 950 : [o Ramos e Dib Mussi,
Presídêncía - Sr. Rui cesarl· Foi apresentada à consideração

Feuerschüette, da mesma uma indi-cação ao Po

Secretaria - Srs. Alfredo Cam-' tler Executívo, 110 sentido de se

pos e' Pinto Arruda, I tem ins-critos numa das autarquias
/Com a presença de numero [e- os extranumerarios, que lidan

gal, teve início a sessão, à hora i com portadores dr, I moléstias in

Iregi;mental. . I fecto - contagiosas nos Hospitais
LIda a ata da reunião anterior, e Serviços do Estado.

foi a mesma aprovada, sem reli- Esta indicação' :!'oi diserthuids
ficações, 0.0 Dep, Saulo Ramos para ser rela
A seguir, procedeu-se à leitura tada.

(lo Comissão de Leis Cornplqmenta
EXPEDlENTE res à Constituição do Estado

1°) Oficio do sr. Governador
I Reuniu-se ontem a Comissão aci

�o Estado,. acoll1p�nhado dE'

pro-, ma,
sob a presidência do sr. Lo

Jeto ,pe lei que visa reestruturar pes Vieira.
6 a.izar o antigo Regulamento í Foi encaminhado, pelo deputadç
da Junta Oomereial, baixado pe-. nerrepista sr. Cardoso da Veiga
lo decreto nO 943, de iOde junho

I

um projeto de lei que fixa em 39
de 194·6;

. . I b numero de deputados para 3

2°) OfICIO do sr, Governador
I próxima Iegislatura.

do Estado, encaminhando projeto O sr. Antenal' Tavares pediu vis
de lei que autoriza a Fazenda, do ta do citado projeto.
Estado adquirir terreno de Acari
Silva e· si mnlher, ne�ta capital.
destinado à 3Jl11pliação do. Es-

\,
táidio da, Polícia MIlitar,

Comissão de Finanças 07'ÇO
menta e Contas do Estado

Sob a presidência d'Ü sr. Armando

Calil, 'reuniu·s'e, ontem, essa Co

missão, ap:rcc,iando� os seguil1te�
projetos de lei:

10) Projeto de le; Ique visa auto

rizar o Estado a adquirir 'lum

área -de terra no distrito de Ribei

rão, lllunic!í(pío de Floi,r1a:nópotis
para ser doado à Base Aé.rea.

Foi relai:or o Dep. Raul Schaefel
cujo par,ecer mer,eceu ,aprovaçãCJ
anaThÍme da Comissão.

2°) Projeto de lei que procur�
abrir cr,édito para pagamento (�t

Iluotas a funcionários, relatarlb

pelo Dep. Rui FeueschüeHe, me

[·ecendo aprovação unanime.

3°) Projetos de lei que visal�i
autorizar o Estado a a.fiançar m

empréstimos das' Prefeituras de

Blumenau, Joaçaba, e Brusque
Foi relator da matéria o De-p. Os
waldo Cabral. Os referidos proje
tos

__
não foram votados na pre·

sente s,essão,. devendo sê-.1o na

sessão ,extraordinária de hoje, com
inicio às 13,30 horas.

E. TONóLLI

_ Prossegui,ndo, o sr. presidente
conce-c1eu a palavra ao sr. Biase
Faraco, orador inscrito n'l hora
do expediente, que se referiu ao

bi-'Centenário da fnndação chi 11'

mandad!3 de N. S. do Rosário e S.
Benedito, congrat!llando-se com a

,casa 1P0r essa auspiciosa efemé
ride.

Invocou a figura ·apostola'r de
Monsenhor Francil'co Topp, que,

,consoante lhe declarara em vida,
(VQtava acendr,ado amor àquele
Tmhplo. Recordou ainda os pres
:timo.�os serviços daquele sodali
cio em mat,éria de :assÍl�têneia soo

cia.! e reli-gi-osa.
Continuando livre a palavra,

lIls!ou-a o S1". Kondf,T -Reis par,a es

.darecer à M,esa ° seu" compareci
mento naS' soa'enidades prestadas
aos alunos do Curso de Aprendi
zag'em üomercial, confo'rme fôr-a
designado pelo sr. presidente, na
reunião anterior.
Não hav'end'O mais quem se qui

s·esse manH'estar, encerrou-se, a ho
ra do expedi-ente, Pllls'sando-se à
Ordem do Dia.

O sr. presidente dilsse que não
'havia matéria a se,' discutida nem

votada.
Livre a palavra e como ninguem

IR solicitasse, foi tmcérrada a ses

são mareando·se outra para hoje,
á -!Jora regulamenlar.

Pelas Comissões da Assembléia
Comissão de Saclde Pública e

Assistêncic: Social

Realizou-se, ontem, uma reumao

desta Comissão, sob a presidência
rlo Dep. Biase Faraco e estandú'
'-rresentes ainda os deputados Sau

Rádio

Os Mapinguarís
Êste é o nome do grande con

junto de rítmos que animará. a�

audições de 'PITT.'CADAS O mai�

movimentado programa de audi·

tório c!o Rádio Gatarinense. PI
rUCAlDAS terá a sua audição dti

estréia, na próxima sexta,feira, à�
,20 horas, pela 'on13 da Z. Y. J.í
Rádio 'Guarujá.
PI'I'UCADAS distribuüá ,aos

ouvi�tes e ao audHório Gr$ 300,oQ
ile prêmios em dinheiro, além de

uma grande quanti.<.lade de brindef
em mercadorias. Pl1lUCADAS, 12

Il.legr,es e d,ivertida 5 secções. Sex
�a-feira às 20 horas pela Rádiu
Duarujá de Florianópolis.

Portos e rios
catarinenses

o Plano Salte prevê para a

parelhamento do porto de Im
bituba a importância de

-

....

Cr$ 16.750.000,00 e para o de

Laguna - '22.750.000,00 e mais

Sêlos'
_
do VI Re"eo-melhoramentos dos rios Ita- \I ....

jaí-açu, I1aj-aí d'o Oes,te, Cacho' r" seamentoeira, Tubarão, Araranguá e ou-
.

tros alem da Lagoa Saguaçu, e

I
RIO, 7 (V. A.) - Serão postos

m�is 6 milhões para- prosse�
_

em circulação, dentro em breve
gmmento do canal Laguna· Os selos comemorativos do sex
Ar,aranguá. . to recenseamento geral.

TÓNicO CAí"ILÁR

'pIO'� ÉlC_C�.�tNCIÀ

:'ITIDLI·IR
(liNlltal.

,

CONTRA CASPA;
QUEDA lOS CA-

BELOS t DEMAIS !
j;
,

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

i

Home!lagem da Policia M�lit3r
Estado à Marinha Nacional:

Homenageando a Marinha Nacional pela passagem -de mais
aniversário da Batalha do Riachuelo, a Policia Milbtar do -ÉsLadq
r'á r-ealizar pela sua Banda de Música uma Ir.etl'eLa no Jardim 01
ra Belo, no dia 11 do corrente, dás 19 às 21 horas, com o seguinte
grama: •

I

..

res desamparadoS. A testa

organização encontra-se o d

/\.dolfo Silva Machado,
direito·

.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


