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Encontra-se em Florianópolis nos dias de 21 até 23
de Junho no Hotel La Porta a Dna. Eleonora, técnica
da SONTONE Co.poration em Elmsford 'N.Y.U.S.A. para
,fazer demonstrações dos mais aperfei.çoados APAIlE-'
LHOS PARA SURDEZ fabricados nos Estados Unidos.

Adaptação INVISIVEr..,. Demonstrações sem com

promisso.
Aparelhos SOJIotone 'e ''J.strumentos Medicos Ltda.

São Paulo.-Rua Conce!�� '"
li 134,-10 andar.

Sala 102.-Tel. 4-8307,

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, 5ECCÇÃO DE SANTA CATARINA, REALIZARA, NOS PRóXIMOS DIAS 24 E 25, A S-UA CONVENÇÃO PARA'ESCOLHA
DO CANDIDATO À SUCESSÃOGOVERNAMENT�L no SR. ADERBAL R. D� SILVA� NA REU�IÃO DE, 25, QUE SE 'REVESTIRA DE SOLENIDAD�, SEJl!L PRO

CLAMADO.O NOME COM O QUAL, ESSA AGRE'UÇ �O PARTIDÁRIA, J� ,VITORIOSA POR/ rass VÊZES, EM T,RÊS CONSECUTIVOS PRÉhIOS, �1� .ÀS UR-

'NAS, A ,3 DE OUTUBRO� PARA ELEG�R o GOVERftHDOR DO ESTADO. DE TODOS:05 MUNIdPIOS CATARINENSES'VUUO A ESTA CAPITAl.�MERÔS.AS
E, LUZIDAS J)ELEGAÇÕES, QUE TOMARÃO PARTE NO ANUNCIADO CO�CLAVE, QUE TEM ASSEGURADO JÁ O SEU GRANI)E 2XITO E O BRIl;lIAt«iSMO

QUE TORN��_ M.�!W���y_EI�OS A.NTERIORES. "

"
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Ano XXXVI Florl.il6poUS- - Quana-feira, .21 de Junho de 1950 10 ..818
interessados em todas as visitas efe
tuadas, assistindo de perto ao de

senvolvírnent., dos .Estados Uni"
dos, nos diversos setores de ali'
vidades.
Roberto Gonzaga, do Serviço de

Informações da Embaixada dos
Estados Unidos no Rio de Janei

'1'0, Tradutor-Chefe e Assistente de
Imprensa, declarou estar satisfei
to em poder apreciar de perto um

panorama vivo da vida amarica
na. Impressionou-se particular
mente pelo sistema de transporte
na cidade de Washington. Gonza

ga espera entrevistar redatores
de vários grandes jornais, em Was

híngton e New YOJ'k.
Eurico 'Chaves, Lambem do Rio

de Janeiro, Consultor do Departa
menta Cinematográfico

.

do Ser\1L
Ço de Informações, observa com
interesse a técnica norte-ameríca
na' na produção de' filmes, tendo
já conferenciado com peritos da'

CONDECORADO

o lIAI8 ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA "

.....rletl.rlo • D. Q�n.tel SmNEI NOCETI _ Diretor Dr. RUBENS DE ÀBRUDA BlllOS
.

, Diretor de Redaçio GUSTAVO NEVES
\ ,,' -

nova
,

gorara
RIO, 19 (OE) - A Comissão de comissão terá que realizar outras

A derrota colocou os CaL! unis; Constituição e Justiça do 'Senado' reuniões extraordinár ias. Acredita"
tas como uma fôrça impotente, do realizou uma reunião extraordíná-.' se que' a rnatería estarrá em plena'
pO,nto de

.

vista politi�o. O partido ria, ,afim ,de ouvir õ parecei' do se-I rio nos ultimas dias do mês, de mo'

fOI reduzido a um simples gruuo nador \\, aldemar Pedrosa, sobre do que até o dia 5 de julho seja
d� fanáticos,

ql.le pretend:, assu

I
as 2ÔO emendas da

cano
rara dos De-' a nova lei sancionada pelo presí.,

l!ur o governo por intermédio de pulados ao projeto de Lei Eleic' dente da Republica, afim de que
,

um golpe de surpresa. toral, Como o parecer é longo.Í possa vigorar no pleito de 3 de
Nas eleições de 1947, o" Buhr apreciando as diferenles partes, a, Outubro.

te, pelo menos, é o raciociuic lõ

gico que se pode fazer ao compa
rar os resultados das eleições no

Ruhr, com as efetuadas anterior..

A lei eleítorcl vi
em 3 de outubro

-----0-_--

RIO, 20 (V. A. ) - Por. ocasião
da apresentação da Companhia
Francesa de Comédia, sob a direção
de Jean Louis Barrault, pela A, B •

L ao' povo desta Capital, em despe.,
dida, realizou-se a cerimônia de en

trega da Cruz de Mér-ito, da Cruz
Vermelha Brasileira, criada pelo
decreto' 7.928, de 3 de setembro de

.19.45, àquele artista francês.

O presidente sr. .Vívaldo Pal
ma Lima Filho, falou, manífes;
tando o reconhecimento da Cruz
'Vermelha pela perfeição em que
Jean Louis Barrault encarnou a fi_
gura de Henry Dumant, no filme
"D'Homme a Hommes", exibido pe
la primeira vez durante :;t realiza'
ção da XVIIa Conferência Interna
cional de Stocolmo e ultimamente
nesta Capital, em beneficio da

Instituição.

Estrondosa derr'ota dos comunistas
.

nas 'eleições- do Buhr,
l!'nANKFORT, 20 (V. A,) A tra

gorosa derrota nas eleições do
Ruhr : reduziu o Partido Comu,
Dista na Alemanha .Ocidental a

uma força insignificante. Es-

mente.

contríhuiu com o maior número de centagem baixou para 5%. O Par
votantes comunistas da' Alemanha tido 'Comunista não' conseguiu
Ocidental - 14%. Às eleições de eleger um UlUCO representante
hoje demonstram que essa por' pelo voto direto. '"
�•••-"'----.-_••---.._-_._-.-•••-...-_---.-_....-.-_...-.....--....--_._---�.......-_-.-•••••g..."'"",.."..

Ouvida a Guarajá em B. Horizonte
o sr. Acy Cabral Teive, gerente Aliás, neste momento estou sem

da Rádio Guarujá, acaba ·de rece., rádio, pois a pilha que eu possuía
bel' do sr. Benedito de Souza Dias, deu o que tinha. Peço até o auxí
resident.e no Leprosário Santa lio do amigo para ver se consigo
Isabel, .Estação Mário Campos, via' comprar uma nova em Belo Ho.,

Belo Horizonte, a seguinte carta: rízonte. O preço é de, Cr$ 350.00.
Prezado sr. ACY - Rádio Gela' Sr. Acy. Será para mim uma

E exame na' Comissão d,eFinaoçaslA volre do Rei
. do Senado" " Leopoldo

" RIO, 20 i». A.) - A Comissão do não o tenham completado ser BRUXELAS, 20 (U. P,) - O no,

de Finanças do Senado realizou vidores os numeres igual,' ou su vq Parlamento Belga, 'dominado
demorada (sessão especial, destine perior ao das vagas.' pelos sociais-cristãos (católicos)

ruja, - Florianópolis grande al egr ia ouvir novamente a

da excl�w�..... apreCiaçãO do - A díspensa de interstício não, . , .' Guarujá, estação que é de minha

nrt�;:''''''; e' LeI' da Camara 11.359 I" 'd
í reunir-se-a hoje para preparar a

I
.É com a maior simpatia que simpatia .

.....--u�w • se ap ica aos servi ores que em I _
.'

c

-

!ie, 19/.9, que dispõe sobre a rees, virtude das tabelas anexas, são en Fes1:jUlraçao do rei Leopoldo III, tenho ouvido sempre ã Rádio Em minhas preces diárias, pe-

truturação dos quadros do Dêpar quadrados no padrão inicial da; que atualmente se encontra no ex i, Guarujá, principalmente à noite, direi a Deus que vos conceda

tamento dos Correíos e 'I'elegrafos, carreiras reestruturadas, alem da lia. O primeiro governo belga to' quando escuto perfeitamente bem saude e paz espiritual ao lado dos
( A Conríssão iniciou o estudo pe limite previsto neste artigo. talmente católico dos ultimos 38 todos os programas dessa emis- que lhe estima e lhe amam.

Ia apreciação das emendas de au A Comissão prosseguirá na apre- anos comprometeu-se a trazer Leo- sora. Saudações Fr�teI'llais (ass.) Be-

ter-ia do relator da matéria, H.'Al, cia,ção das emendas na sessão de

I' p'õidõ;Iü
ostracismo em que vive

,É com o máximo prazer que vos nedito de Souza Dias - Leprosa ..
varo Adolpho, hoje. há seis anos,

informo ter ouvido no dia -13 de rio Santa Isabel. Via Belo Horí;
Foi rejeitada, por 5 votos con,

maio último, às 21 horas, o formí-, sorite - Estação Mário Campos.
Ira 3, a seguinte emenda: dável 'Shaw em comemoração à Minas .

.suprima'se .o § 6° do art. 7 do a Ru'sSlaa quer fechar o Ma.r Da' Itl·co passagem do 7° aniversário da Estrada Ferro Central do Bra·

substitutivo, 'I'rata.sa de supressão
Mais Popular. silo

do dispositivo que autoriza a ado MOSCOU, _20 (V. A.) - A publicação oficial do InstiLulo ele Direi.
É de admirar, não resta a me' O Leprosário fica além de Be.,

missão de funcionário.s .alem do lo da Academia de Ciências Soviética declarou ontem que o Báltico é
nor dúvida, pois a distância é lo Horizonte 64 quilornetrus e 6

limite previsto, nas classes iniciais u f
enorme e o meu rádio é de

1-éILl
ilometros da Estação Mário.

11m mar echado" e atacou as potências ocidentais ppr sustentarem.

das carreiras e, portanto, das ne pilha, . . Campos .

.cessidades do serviço.
pontos de vista contráríos. Essa publicação, intitulada "O Estudo e o

'Foi aprovada, por 5 votos con-
1:;ireito do Soviet", começou a dissertação pronunciada ria Academia

tra 3 votos, a seguinte emenda: pelo jurisconsulto S. V. Moldstsov, que qualificou de "insustentavel"
Art. 15 - Os mensageiros e ser,

-ventes, que atingirem a classe final'
. -da carreira da Parte Suplementa�
serão' transferidos para a inicial
da Parte Permanente da carreira'

de guerr.a de potências que não margeiam aquele m_ar. Acrescentou

de carteiro e de continuo, respec que os países bálticos têm o "direito exclusivo" de estabelecer "um

tivamente, caso o requeiram. �egiÍl1e de .navegação nos êstreitQs do Báltico, que regulal'á seu fun_
A discussão foi suspensa quando, donamento e pr:oteCão"., .

da discussão da emenda n. 381_ _.
_

�U� d���::vadas as condiç'ões le'. AUMENT.O 04·8 PENSõES p, � POSFNT�D'ORIIS
�ais e regula�ent�res, poderão ser I RIO, 20 (V. A.) - O pl'esidente da Republica sancionou a lei que

processi}das ImedIatamente novas aUJ;nenta as aposentadorias e pensões atualmente pagas tijelas institn'

promoções, até duas, sem a exigên, t(:s e caixas de previdência social.
cia de interstício de 738 dias, quan�

ii tese de "que o Báltico é um m3,r aberto.' Moldstsov disse que os estreí,

tos do Bàltico constituem "rotas maritimas de um mar fechado, e que

'.s potências do Báltico têm dil'eito ele fechar suas entradas !l navios

.
. '

ASURO z

Bochechará chumbo
derre tido

"
Detidos
tazes de' propaganda politica_

da Secretaria da SegU!�éi;
dos nacionais registrados e geL,

respectivos candidatos. '. ,s lugares publicas, paredes"
Assim, pela portaria ,em apreço, muros, calçamentos, etc.

serão detidos os que, violando o A medída, pelo que interessa aos

dis-posto na Constituição, forem I partidOS nacionais registrados, da'
enconlrados rasgando ou aduIte_ do o seu cunho altamente dem��
cando os cartazes ou outros quais' cratic0, merece, poriss'o, Q mais.
quer meios de propaganda, �fixa decidido e franco apôio.

os que rasgarem ou �&em os car

�te 'portaria
�'Hca

.Eleições 'gerais
.. -LQNDHES, 20 (U. P.) - Uma S. PAULO, 20 (V. A.) - O cida'

Vesquisa da opinião publica pro' dão espanhol Aben EI Káddy anun'

movida pela "Daily Express" de- ciou que pretende fazer uma de

menstrou que 50% do povo brita- monstração verdadeiramente iné_

�co é favorável às eleições gerais dita, mesmo para os flJ,kire;;. ,Ten' Pela Secretaria da Segurança
,este an,o, Interrogado sobre suas CÍona ele bochechar chumbo' der· Publica foi baixada uma portaria

-Preferências, OS britanicos m�ni_ i retido, para euspir em seguida o I
no sentido de serem respeitada9

testaram'se do seguinte modo: I molde da abobóda palatina. A de' I as garan'f.ias eXJ'lressas na Consti'

47%, para os conservadores, 45% mODsh:ação será efetuada na re_ tuição, no que concerne á liberda'
para os trabalhistas e 7% para os dação dum jornal paulista, com a I de de pensamento, e, co_nsequen
l'iberais.

.

J presença de médicos e jornali.stas.
I

temente, de propaganda dos parti.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EbTADO-Quarta-feira, 21, de, Junho de Ufh)

24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO - CASAMENTO SINHô Z2 ROSA COM SINHÁ JOANA-, DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA -" DANÇA DA
RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE' UM GRANDESANFONISTA. BOITE DA COLINA -,DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES" PR:€VIAMENTE ANUNCIAD

AS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES ATRA-ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANóPOLIS - JOAQUlt,t PEREIRA. - NOTA:
- FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO - DIA 28. - PARA AS Jt:ESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA: MORITZ.

, I � IN DICATOdos Emprtgadus DO CO'"'IO ... ,me��!�ô!�tc���r!s!��'!���a��!�l�:,��f!:���
i truções baixadas com a Portaria 'Mllllstenal n. 29, de 21) de

André 'Nilo T'adasco I março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti-I' .

' I verem conhecimento que as chapas registradas concorrentes
Embora seja o hnmem, "essa enfermidarla, essa sombra, êsse às eleições a serem realizadas no dia 30 de junho próximo, nes,

átomo, êsse grão de areia, êssa góta de agua, êssa lágrima caída dos' te Sindicato, foi a seguinte: �

olhos do destino"... Para a Diretoria e Conselho Fiscal
Embora o homem "viva na perturbação e na duvida, jahendo Olivilo Amancio Pereira, Hermínío- João Bento, Manoel

vouco do dia de ôntem e nada do de amanhã, vendo no caminho o Jacques,'Moacyr José Peixoto, Alfredo Ouriques e Magno Tho-
••••••••••••••••••....•••••• ""

necessário para pousar os pés, e o rosto em trévas : trêmulo se olha mé de Borges. '

r

I})ara diante; triste, se olha para traz"...
-

-

.

'

" P�r, Suplentes da Diretori:=t e. ,",:0 Con�el.ho Fiscal,
Embora sempre esteja o homem "envolto nessas obscuridades _

.

Jerônimo B.orges, Pa�lo Jose ,VleIra, Mano AII?-anclo P_e-
" tempo espaço o ser" e nela p' dido t h

.

bí , reira, Walter Ríchter, Guilherme Anacleto de Aguiar e Joao
J, ' o �'.

- s er 1 , en a em SI um a lsmo,' . .

'

que é .a sua alma, e fóra de si 'o Céu... I Paulo de Olíveíra.
_,

,,' .

- Para Delegados no Conselho da FederaçãoEmbora o homem em certas horas se curve com uma espere 01" A'
.

P" H
..

J
-

B t'

lVlO maneio ereira e ermmio oao en o.
de horror sagrado a todos os esforços da natureza, ao' ruído (10 mar,

-: Para Suplentes
-

8-0 irradiar das estrelas,... Manoel Jacques e Alfredo Ouriques.
-Em!bóra o homem não possa levantar "a cabeça de dia sem que Florianópolis, 20 de junho de -1950.

a luz o céga, de noite sem que o infinito o perturbe, o homem que _ (a) Olivjo Amancio Pereira, presidente.

��f:' ����:;;;:�,a p:i� ���: ���,�e��e�sa�l;el�ó�:n�:r q�eVasdo�r:?;���ã, -SINt5fcAT-Õ-------do·s--'--Es-'lvatiores-Embora seja o homm "êsse sêr, timido inseto, miser-ável servo do
aeaso, 'o ludibrio do minuto que passa"... de flo'rianópolis-Edit� IEmbóra o homem "humtlde

-

verme da terra, queira destruir as De acôrdo com o disposto no art. 80, alínea "b", das Ins-tlbras de Deus ,e impugnar a religião que êle regou com o' seu sangue, ! truções baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
que êle selou com a sua morte e a qual prometeu a Sua assistência"...

março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti-,
Jamais poderá deixar jíe reconhecer haver Deus feito � sua' orea-

verem conhecimento que as chapas regístradas concorrentes
ção dentro dos fundamentos incontestáveis da Liberdade, pera es- às eleições a serem realizadas no dia 30 de junho próximo, nes,colha firme e consciente do direito de pensar, afim de sen devida- te Sindicato, foi a seguinte:mente adorado, porque embora infinito, de .sabedoria inescrutavel,- a Bí , Para a Diretoria e Conselho Fiscal

A-hlía nos revela os seus atributos! 'Tuiíbio Custódio de Farias, Dário Thomaz da Silva, Apa- 'lençaoOs prazeres do momento e as vantagens materiais que passam, rício Manoel Siqueira, Severino José Vieira, Leonel Luiz da .,.

escravizam a vontade e o "homem não -se desapega da terra e das Cunha, Laudelino Luiz Martins, Norberto Pedro da Silva e
I V,ENDE-�E um lote <te ter

suas efêmeras vantagens" afim de desferir o vôo glorioso as regiões Targino Miguel da Rosa. ra ,a .

Avemda Mauro Ramos,
,

para�Plentes
" prox�mo ao Largo General.alcandoradas, onde o espír-ito encontra a mais plena satisfação no

. . . .
'

' Ozorío. Ver e tratar com I)-
sublimar-se Com o Creadcr !ll

_

. �eraldmo FranCISCO da
A llv.a, Jordmo ventu.ra, Manoel

sr, 'Maneel Fiuza Lima, na.
Homens existem que relegam 'os problemas espirituais para pla- Fellcíano da Rosa, .Man(')e! Cândido Ve�as, Ro�almo Mancel Firma Fíüza Lima Irmãos &

':ws secundários, na ingenua supasi_Cão de (�êles constituem tropê, Cabral, Ab�lar90 R�cardo de Sousa, LUlZ Martmho dos San- Cia. Ltda. à Rua Conselbeaetos e Andre Napoleão. M � 35 FI :.
,

li{;o para a: vida de trabalhos a que estão afeitos.
Para o Conelho da Federacão arra, . 'orlanopo .s.

Outros porque, no meio em que vivem,<=-não encontram as ra- Turíbio Custódio de Farias e Leonel Ltiiz da Cunha. p��_)� •• sezões necessarras ou o estimulo que conforta, afim de se voltarem Para Suplentes 'IIiiiiõ'��-

para Cristo, mais se aproximando de 'Deus, num melhor entendímen, Aparício Manoel Siqueira e Severino José Vieira. A caderneta nO l:609 aa v
to! Florianópolis, 20 de junho de 1950. Econômica Federal, solicitan,

Mas quando o homem, num perfeito entendimento, confortado e (a) Gasparino João da Silva, presidente. quem a encontrou, entregar.
estimulado, na apreciação exata do "Livro por excelêncía", aurindo -- .......- ..,- ...--- .. --.----------..-.---------.---.-

rua Silva Jardim nO 192 fundo!;
�'I:l fulgurantes cintilações .da Criação Divina, se volta para Cristo, acei- SIN'DICATOdos Trabalbadore's na . - . - ." ' ,

tando-o como seu único Salvador, então é levado, incontestavelmente,

Industrlea, de Puo;fl· "a�a-o e' Confe.et.Q".'·8' d,e flAYlNQHUEZASOCR'E'EOMS'O'TGi�Oc cada vez mais, a "amar a Deus de�todo o seu coração, de .tôda a sua
I " \I 11'.'. IU.I

,alma, e d�do o seu entendimento"!
� I Ed· I

U S I L V E I I A "Nos aproximarmos de Deus, nao é, por. certo, abandonar os nos-· rlorianópo is- ' da ..

f.OS dev,eres profissionais, nos, isolarmos da sociedade e nos afastar-
pe ácôrdo com o disposto no art. 80, alínea "b", das Ins,mós d,0s amigos, não!

truções baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti,
verem conhecimel1to que as chapas registradas concorrentes
às eleições! a se:rem realiZladas no dia 30 de junho próximo, nes_

te Sindicato, foi a seguinte: ,

Para a Diretoria e Conselho Fiscal
Avelino Theodoro dos Santos, Tbeodoro Costa Filhq, �o$a

lino Antônio Domingues, Joãq Bento Duarte, José Antônio da
Silva e Silvio Vieira de Oliveira.'

, '

IPara Suplentes
"

,

Emídio Lopes Carvalho, Pedro Mafra, Juvêncio Alfredo Car
doso Lócio Silva, João Barges Luz e Henrique C_rinico Vieira. IFlorianópolis, 20 de junho de 1950.

(a) Avelino Theodoro dos Santos, presidente.

Medifand

',.-'

Tenhamos Deus na direeão de nossas vidas, seja :Êle o Piloto a

,lt'OS guiar no mar tormentoso da vida, e alcançaremos o porto da
salvacão sem tropêcos e sem dan�s 1

Com :ÊI,e ,enfrentaremos- os preconceitos sociais, suportaremos
10das 31S injustiças, todas as calamidades, a que estamos sujeitos!

Hoje, majs do que 'ont,em 'ou lnenos do qüe amanhã, estão os ho

:nens compreendendo que os principios do Cristianismo podelú ser

,exi)erimentados no lailJ'orátório da vida, com resultados positivos.
Já os çientistas reconhecem que o Cristianismo, integrando a

personalidade humana, soluciona satisfatoriamente os conflitos in
timos e ,daí o ser a· única religião capaz de orientar a civilização d.9
J)resente, a:meaçada em seus alicerces por ,doutrinas máterialistas e

por fal,sas demagogias ..
,

Um melhor entendijnento religi0so, a prática constante dos prin
cipios furrdame.ntais da filosofia religiOsa de .Jesus Cristo" conhecen_
{Ío, aceitando e praticando conscientamente -tais principios,. o hif
ii1E\m, "êssa enfermidade, êssa somlbra, êss,e átomo, êSise grão dr areia,
[,ssa gota de agua, êSI>:l lágrima caída dos olhos de d,estino", se trans_
formará e mais se aproximará de Deus, num perfeito sentimell.to hu'
mano!!!

E "sei o coração e a inteligência são os dois pólos do eixo da nOs

HI existência quem contestará. que' O Creador não podia deha;_' de es-

r-abelecer lis qM satisfizessem completJamente a.s tendências e aspi-
"

rações destas duas partes do nosso ser, pondo'as em comunicação di-
Teta o adequada com Ele?" I.

-

,

Então 'o homem qu vivia na �rturba'çã6 e na duvida, s� .tran-

forma, e pã:ssa a entender o plano vastíssimo da criação divina, e

'Jesta metamorfose passa a aceitatr Cristo como ,seu único' Salvador,

Ideixando_se levar, conscieI'ltemente, e cada vez mais, a "amar a

Deus de todo o seu coração, de tôda a sua alma, e de todo o seu en-

{endimentos"!, "

Praza a Deus que tenhamos sempre em nossas mentes -esclareci
(ias, num ,perfeiLo ,eniendimenLo cristão, seguindo os ensinamentos
.sagrados da filosofi,a (livina, afim de que, melhor nos aproxL
mando elo Trono Sagrado de Deus, ao fim da jornada terreU3, possa

lllüS repousar à s,ombra soberana da majestosa e fulgur'ante Cruz de

Cristo!! I
E nesta convicção divina, cantar,emos com ,o Iloéta sacro:

"Vai, minh'alma, em amor embebida,
entI'egar-te a teu doce Jesús;
:Êle quer ser teu bem, tua vida,
Teu esposo, teu pai, tu� lüz".

Oh! minh'alma, que dita anhelada
- Considera! - tú vais desfrutar,
Habitando na linha morada

Que Jesus te quis ir preparar.

Anuncia, anuncia,
Que esta graça só Deus póde ilar" 1

"Gôzo santo, inefavel, infinito,
,sem mais morte, nem pranto, nem

,p,az celeste entre os anjos fruindo,
na presen'ça de nosso Senhor;
SttnLo gôzo, )

Para sempre falando dó amôr!!!"

dor;

Dr. (LARNO G.
GALL.'TI

ADVOGADO
Crim. • oi.'.1

Ooaa�,ltul;6o d.' Soctedccl.
NATURALlZAC;OE8
Tftuloe,·D,.oIarct6rloe

Eeorit6rlo '. R..ichnolo
Ruo Titodent.. 41.
roNE •• 1468

A'Agonta
da lsma
AUviada em Poucos Minutos:
Em poucos minutos a nova receita,

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando 08 acessos e 08 ataquO& 1

da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possfvel dormir bem, respirando livre e

facilmente, Mendaco alivia-o, mesmo

Que o mal Beja antigo, porque dissolve e

remove o mueus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a suo. energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se:
prematuramente velho,Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alivio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peçs,
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
fa.rmácia. A nossa rrarantia é a aua maior
proteção.

,__
,

Mendaco A�"��'::.III

05_ Rins que devem, elim�ar
todos os ,traçps de substancIBI
toxicas ou impurezíiil do organis
mo, estão permitiYído que U1D

excesso de acido urico se acUo

mule e penetre em todo
or:ganismo.
A falta de cumprimento de sUl
tarefa por parte dos rim �
causa fundamenta' dãs do
na cintura,· reumatismo e irr
laridades urinarias.
Este acido urico rapidamente (61'
ma cristais agudos, que se alo
j"m nas articulações, causando

sua inflamação. e rigidez,
'�iantes dôres do reumati
utros males do sistema

'.. ') tratamento apropriado d
'az",- voltar os rins ao
, normal, afim de pod
" �do o acido urico. É
',é qs Pilulas De Witt c

, dar alivio permanen
'18 rebeldes casos.

,iaS De Witt atúam
-" sobre os rins, d

,,..,, a sua ação natUf
.'� das impurezas

, � '.,.üsmo. __

k\cham-se ã venda em todas
. farmacias. -

PU.ULAS
���
� I I

Para os Rins e a Be::dgd
EM VIDROS DE 40 E 100 PlLULA�
(i). GRANDE É .MIIlS EC0NOMIC
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Al'iIVERSAlUOS
Jor. Osvaldo Melo

-0-

Srta. Sônia Moellmann

Faz anos, hoje, a gentil e dlstín.,
senhorinha Sônia Moellmann, I

'Iela filha do sr. dr. José da Costa'
oellmann e elemento de realce
a sociedade florlanopolitana.

-"-0-

FAZEM A"i\'OS HOJE
Os srs. Lauro Vieira, hábil lino

tipista; Cid Valen tim Ferreira.
swald.;' Carpes, contador; e Aloi

sío Leon da Luz Ferreira;
- a sra. Bernard ina Filipe;
- o menino João Ricardo, filho,
o sr. Aldo Neves dos Heis e da

sra Sada Boabaid dos Reis.
-0-

NOIVADOS

Á fa01ilia enlutada' as nossas
�ondolencias. '

CLAURINICE CALDEIRA
No Hio de Janeiro, onde se

:achava em tratamento, faleceu
:sábado último a pmfessora nor

malista Claurinice Vieira Caldei.
que exercia há alguns' anos o

eu cargo e com grande eficiên
�ia, no Grupo Escolar "Feljpe Sch.
mldt, da cidade de São Francisco
fio Sul, .neste Estado.

"

,

A extinta que gozava de i-nveja.
'Ve i.nteligência a par de uni bon
-dade e ed'lcação apj'ln,orUfl:ls rlt.j.
la Ulna grar.de la3un.l n'O' p'rofes
orado cat.al'inensr
Era filha do casal Narcizo Cal�

ileira e sua espO:la Ari5totelinu
Vieira Caldeira, resirl.ll1tcs nH::jUC'
la cidade. '

As familias atingidas pelo pas
fiamento de Beguinha como era

l)?nhecida na intimüla'd;8, nosso�
'Smceros. pêsames, toranado_se ex.

tensivos ao Colégio COl�ação de Je�
5Us, oncle a mesma fez o seu C111'
::50 e lecionou posteri'Ormente. j

Cine-Diário

óDIO QUE MATA

Pl'eços:
Cl'$ 5,00 e 3,20

"Bigorosaments proibido
anos".

--

até 18

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

II

�IDADE ENCANTADA

V
CÉU A!MAHELO

com

Dennis Moore.

7? e 8° Episódios
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. 14 anos".
..........................

- CINE IM!PERIO _

(Estreito) - Ás 19% horas
TURBILHÃO DA VIDA

com

Ruth Warric
CIDADE ENCANTADA

com

James Stewart, Jane Wyaman
(Bel inda)

•••••••• • ••••••• -e ••• .............

DR. I. LOBATO 'FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Atedi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião dQ Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirutgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, D8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades
28 --- Chácara do Espanha'

+\ '�.!tt'lJ$ l\"'t) �';c;; i!'1if' 9>r'" ''f.... "''G\1.1.,�""�., },_ .'� ,_i _ A, _J. _ ._ JJ. 1id..;......J

Paiva Edf. Ipase - Te1'reo

T:Jl�l��a��d�S r��i�l�e�os I
e Telegrafas, telegramas para:
Hamira Euclides Jardim, Caroli

na Amaral, Fi ladelf'o Sanlos, Ale-,

xandríno Barreto, Mariluza San·

los, Manoel Julio, Pedro Curaio

!\,nLOnio Mafra, Heroltldes

Bicak'/Olávio Neves; Senhora Basilicia
Saco dos Limões, Rosalina Gon

calves, Francisca Pelegrlno, Mar.,

qia Silva, Jqã.o Peixoto, Mário _

Alves de Souza, Delziza de Souza,

Rua Arcipreste Paiva

os t�750.00

Ação Sõcial �Calarinense

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDJA

Den�Te as providencias tomadas na referida reunião, que esteve I
hern concorrida, ressaltam as seguintes : iniciar imediatamente, a cons

trução de um pavilhão - ambulatório nas fraldas do morro do Mocotó,

RECEITA

Coniril:)u\çêi,es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Juros de depósitos bancários Cr$

Tota.l da receita . .

,

SALDOS que passaram de 1948

Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina

25.356,90
Na Tesouraria •••• °.° •••••••••••••••• 987,20

Rl'I'Z - Ás 17 e 19% horas

I
� Um filme f espetacular, forte e

I impressionanLe!
I L I .

Ocorre, nesta data, 'o aniversá
- ln ou�o assassm-, que bus,

. natalicio do nosso brilhante
cava suas vüi�as na calada da

lo
'. nollel

Dfl'ade Osvaldo Ferreira de Me-

lal'gamente relacionado em nos- !

, mrios sociais. I com

AbraçalilO_lo afetuosamente pela' George Sanders, Merle Oberon e

Laird Gregar.
"

uspiciosa efeméride, auguran
.Ihe votos de felicidades .

No Programa:
1) - Cinalândia Jornal - Nà&
2) - Atualidades Warner P�

lhé - Jornal.

Edificío Ipase -Terreo

DESPESA
Auxílios a famílias pobres
Auxílio-enfermidade .

-

.

Auxilio para aluguel de casa
.

Auxílio para compra de utensíHos de trabalho
_

Auxílios de inverno ....... : .

52.750.30

1.370,50

5U20,80

... .:t-

26.3411,10

Cr$ 80.464,90

Auxílio para sopa operária .

Sopa do pobre , .

Abrigo S. Vicente , : .

Casa Slélla Maris
.

Total dos auxílios ................................

Fa�a em caSá -O tra
tamento do'"serabusto

.se a plástica do s'eu busto não a

satisfaz, é tão simples corrigHat
20.466,00 Quando os seios são atrofiados fa

eH é desenvolvê'los com a Pasta

80.464,90 ,

Russa. Quando aos seios�falta fir
,

i meza, a Pasta Hussa restabelece a
---

linha justa da plástica feminina
Distribuidores: Araujo Freitas &
Cia. Não encontrada no local, en
viem antecipados Cr$ 35,00 para
a Caixa Postal 1.724, Rio, que re.

meteI'errios. Não atendemos pelo
rcemibotsv.

1 _

Cr$ 31.598,10
300,00
360,00
10-0,00

2.681,20
800,00

2.188,70
12.003,QO
5.000,00

.

---I

55.031,60
-1..967,30

-0-

Prof. Antenor Cidade
ODEON - Ás 19% horas

Defrlli, hoje, o aniversário na.' • 1). - O Esporte em Marcha
.• '

I f A
' Nacional.

\ lIrlO (O sr. pro essor ntenor
'

," Wade, figura de destaque no Ma
stério CntarInense.

com

James Stewart, Jane Wyaman _
(Bel inda) Inrminação dos edificíos que se destinam a abrigo e refeitório para

III vari as dezenas de necessítados: reencetar a campanha pró termina,
,CÉU A-MAHELO ção das 'diversas construções já bem adiantadas as quais serão breve-

com
mente inauguradas e abertas a verdadeiros mendicantes de nossa Ca-'

Gregory Peck, Anne Baster ô

[l.ichnrd Widmark. pital ; colaborar justo às autoridades policiais no propósito de sele-

Cr$ 6,20 e 3,20 cionar os verdadeiros pobres, providenciando.se seu reajustamento e,

"Irnp. 1l! anos". encamínhando'to falso pobre a rumo do trabalho que lhe de ocupação
.. . ..

�..
.. .. .. .. . .. .. .. .. ...

"I
e portanto, seja retirado da falsa mendicancia pelas ruas: providenciar

HOX'Y - ÁS 19% horas 'b
. " di t ib

. -

d 'I' .", -

1) A
.

SU i-e uma reforma na IS rr uiçao e aUX110 aos que J"- sao ampara"

C til I' 1
-

. Mar-cha da Vida - Nac. .

.

. -

om a gent I sen 10rIn la Olga 2) P
. . _ c' os em suas residências: colaborar com outras associaçoes congênc.,

Dliveira dileta filha d N b I'
- aisagens Arner-icánas -

.

, OI'
'. � sr. a. OI I

Short Colorido. res para maior eficiência no seus raios de ação. Neste ponto � socie-
üe lvelra, acaba de ajustar nup. . .

-eias o sr. Luiz Martinelli, pessoa
3) - Revista Esportiva n? 1. (jade espera a necessaria colaboração da população de Florianópolis,

muito estimada nesta capital. I
Short.

_ _

aí im de que cesse nas nossas ruas, o espetáculo deprimente dos nossos

, Aos noivos, os nossos cumpri, ,4) -::- Leao Fanfarrão - Desenho esmo leres.

menlos.
Color-ido,

,u Finalmente resolveu a referida sociedade mandar agradecer a

-0-

FALECFMENTOS
Da. Zenir Macedo de 'Mesqu'ila

com

F I d Gre.gory Peck, 'Ànne
a eceu omingo último, em sua

. Ilichard Widmark.
·tlllidência, nesta capital, a exma

·sra. d. Zenir Macedo de Mesquita
VI

,tspôsa elo sr, Antônio 'I'auloís de Continuação do super seriado:
O MISTERIOSO MR; "M"

_sql:ila, alto �funcionário .do.1
CorreIOs ��ó "'00. exlmta

'l'� muito relacionada e es

� �01ada nesta capital por s{ms no.
t 'bres virtudes e coração bondoso
& 'cendo o seu passamento muito seno

'Mo em todos -os circulas' sociais
D seu sepultamento se efetuou' no
dia 'imediato, no Cemitério da
[rmandade do Senhor Jesus do�
Pa�sofS, com enOl'l)lC acompanha
menta.

�

Panelas de Pressão ARNO
J

a Cr$ 5tO,09
Grelh 3dores Etétricos.

a Cr$ 300,00
/ �ii Eletrolandia-

Rua i\rciureste -

A. Diretoria da "Ação Social Catarínense", que conforme sua de,

nominação, tem por escopo interessar-se pela situação dos verdadeí

J os pobres destaCapital, esteve reunido das 20 às 22 horas do dia 15 do
I

_

. corr-ente, tratando de assuntos que dizem respeito a sua finalidade e

muito especialmente referente a mendicancia em nossa capital.

iodos os que de modo bem apreciavel doaram material para as eorrs

truções que já foram efetivadas as que estão em andamento de

Baster e- (.ons�ruç,ões e as que vão ser encetadas brevemente, cujos benfeitores

são entre outros os seguíntes senhores: Acelon Souza, Celso Ramos, Eu

lalio Andr iani, Henrique Deucher, José Araujo, Luiz, Battistotti, Meyer,
Irmão & Cia. Ltda. c Walter Meyer.

Damos 3ba1xo o Ibalanço do moviménto referente ao ano ele 1949:

Despesas administrativas ....

: ', .

59.998,90

Cr'$

Total das despesas ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••

SALDOS. que passam para 1950

Banco Nacional do Comércio ... . . ... . . 9.309,10
Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Ca-

tarina 6.714.,70
4.442,20, Na Tesouraria ; .

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1950.

JOão José de Cupertillo Medeiros, diretor

Sidnei Nocetti, 10 secretário

Heito!' Veiga de Faria, 1° tesoureiro
Benü) ÁIJ�tido l'ieú'o, 20 tesoL1reiro.

Revista «Sul»
Está circulando o numero

í.í , de maio, da revista "Sul",
publicada pelo Círculo de Ar-

te Moderna.
.

'I'rata.se dum magazine de
excelente feição, com ilustra'

ções e selecionados trabalhos
literários dos "novos", de San
ta Catarina, e que, com o nú
mero em foco, entra no seu

3° ano de atividades recun,
das que já repercutem com:

simpatia em todo o país.
Apesar da falta de compen

sadora aceitação, 'o que acon

tecê sempre com as puhlica
ções dêsse gênero em

,
meio

como ° nosso, a revista "Sul",
por sua esclarecedora orienta;
ção e louvável tenacidade, vai,
a pouco e pouco, conquistando
maior apôio do público que a

lê e que lhe deseja franco êxito
na renovação a que se propõe
no mundo das letras e das ar'
teso

Sua ânsia de exp-ansão fá-la
ter representantes no Rio,
São Paulo e até em Portugal.
Dentre as colaborações do pre- I

sente número, ressaltam His.,
'

tórias Naturais, excertos de
Jules Renard, em especial tra
dução; uni estudo de Ruy
Brand Corrêa sõbre o disou
tido teatrólogo Silveira Sam- I

paio; palavras de KoeIlreutter,
poesia de Matild� D'Espaux e

os trabalhos de Salim Miguel,
.

Walter F. Piazza, Archilbaldo
Cabral Neves, Eglê· Malheiros,
Élio Ballstaedt e 'Valmor Car_
doso da Silva.
,Saudando o 30 aniversário de

"Sul", clesejamos"ihe as maiores
prosperidades, ao mesmo te'mpo

. que agradecemos a sua visita.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..,

Falta de cimento
em 8Jumtnau
BLUMENAU, 20 - A crise de

cimento nesta. cidade ameaça pa
ralisar oito construções, algumas
delas obras públicas de grande ne'

cessidade.

-----------------------------

)
:,1

iq'asia, '.

RUS!:A
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
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, ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---------
...... � ...:.....:.... .,' .. ,.. ., ., ., ., ., ., ., � . ., ., ., ., ., ., ., '., ., -.;;:;._..:;,.. ,. ' �
:r - .."":"'•....::r.TT•..."..,•......,.•..".....•...,......� ,. ..,.,." ..".....•......,.."._..�."._�."."._·�."._�.�4f.�."."." �.�•.."......" ...- ��.�."." .."..... ..".....".·�t....
Y

,

�
,

�• 91Drs. 1Yaldemiro Cascaes .. ..
e, y �

Roberto' Lacerda �í·· ,.�
I Àdvpg�d� �t" f.

Comunicam a seus clientes e �t'. -., �t�
l3.�nigos a n1Ud�n?a de seu escrltó-

I

�t"· T A C' �t"
no de advocacia para a llua Fe' �t'+, • '. � �ij/li'pe Schmidt nO �2 - 10 andar. �t'" , �t"
."' ..... "", "'''''·:':''1 Transportes léreos, Catarinenses S.I. i

� �
�i· Agora, sob e orientação' técnica da Cruzei,ro do S�I ��
� �...
�t� ESCALAS �l�
�:..! ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: �t'•.,... Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba ...
..�. ..�.� Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. w
..�. ..�.
..�. AS TERÇ S QUINTAS E SÁBADOS: :._f...
�i. j

,
,

A ,

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis- Curitiba �f!
�� Paranaguá=-Santos e Rio de Janeiro. .,...� � .

"

:1:,: Tarifas reduzidas- �.= "�w - iJUIZO DE DIREITO DA CO· .. �

Edi�A::'::: ::JC::raro; -

i
: Mlder�os e possantes aviões Do olla ;

de trinta dias' I".� .. <.
• A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da �

O Doutor Clovis Ayres Gaua, f :�: conclusão das obras do aeroporto local. 1.........
Juiz de Direito da Comarca de Ti'

I'
:;

, · t
jucas, do Estado de Santa

-

Catarl- �t· TRAFEGO MUTUO COM:· ,�:,
na, na forma da lei, etc, " "-t", Crazeiro do �ul-'R10 �t-

FAZ SABER \�? V -�t'"
aos que o p:08sente e�ital virem ou �t� _S avaq=Porto Alegre �t�dele conhecimento tiverem expe- .... - U �l",dele conhecimento tiveram, expe ..�. pJ M t'

-

idé ��

dido nos autos de arrolamento dos ..':. '.una _... on eVI eo .;.bens que ficaram por morte de ..�.. S � GENS E CA'RGA o-
.Florentina Maria Rodrigues,' qu« : ' PA �A r �

, • " . ��
se processa perante êste Juizo .. �t·, Dlofl'80Ópolls • f.-uza LI-m.::a. & 'Irma-os '�l"
cartório do escrivão que êsle subs �:.. r·'

,
'

.' u.' �!
creve que,. atendendo. ao que dos .... Rua Conselheiro Mafra, �5,....Telerone 1,565 �f:..�.- ��autos consta, por despacho profe � :

1 d 1950 ..... ��,l'ido aos 2 de junho e , an- �:... ... nêDCI-a CRUZEIRO DO SUL Itorizou a venda, e� hasta publica �� A� �•.<]0 imovel abaixo descrito, cora +!+ ' Rua João Pinto 12 - Telefone 1,500 i
•.,_

sua respectiva avaliação" perterr .... " J1'AjAf-\' " .

. tcente ao espólio de Florentina �Ia :::/ IlNOT S. Il._�Boa 8r"I-II·0 Luz. 69 ,�-' � �','_�ria Rodrigues, que será 'levaJu a ��T- n li" ��,publico pregão de venda e arre'
..�+ Outras cidades com os �ub·agenfes, da CruzeIro do Sul '�tmatação, a quem mais der e maior
..�. �tlanço oferecer, acima da respecti "�., J

, ••�va avaliação, pelo porteiro dos .:m � �
.... ·-t-"I

, diretórios-ou qum suas vezes f'izer : f+
110 dia 21 de junho p. vindouro, ás ••� �: I

10 horas, no local e,Dl que se renli �i� ,

. ,:::zam as vendas m hasta publica de., ".'+ .

.. ., ., • ., .. ., _'. .,'., .. � ., ., • � .. ., '., .. ., • .. • � ., � � ., � ., • ri
lerminada.s por êste Juizo, á porta .:••:..:..)+:..:..:..:+(..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�.".".".�.�."."."��".�.W.".".".�.".�..�.�.".�.".".�.�.,.".�.".�...."A.�
do edifício da Pref-eitura Munici
pal. Descrição e avaliação do imo,
vel que será levado à praça: "Um

terreno, sito no Pôrto da Gale.
ra, distrifa �de Canelinha: com 4�

medos de _ frente e 220 ditos de

fundos e a área .de 9.680 melros

'(fHa�Ta,dos; ,fazendo frentes áo �or'
,le no Rio,; fundos ao Sul com Ja
'cinto Dias; extremando a Lesl,� e

.a Oeste com o mesmo Jacinto,
,mas; no valor de' Cr$ 500,OU (qui
;nhentos cruzeiros"). E para qU6
chegue ao conllecim'!nto dos inte.

,reados e ninguem possa alegar ig
norância, mandou expedir o pr!'.
sen.te -edital que será a.fixado na

sede dêste Juizo no lugar do - cos

lume, e, por cópia, publicado u'.na
'( 1) vez no jornal "O Estado", de

Florianópolis. 'Dad'o e pass!i.rb
nesta cidade de Tiju'cas, aos d:)Z(l1dias do mês de junho d'Õ ano .]f
mil novecentos e cincoenta.. En iGercy dos Anjos, Escriv·ão, o ih,

� tilogra.fei, conferi e subscrevi. (a)
;Clovis ayres Gama, Juiz de Direito
Está conforme o original, solirc
o qual me reporto e dou fé,
Data s'üpra, O Escrivão: Gercy

dos Anjos. I

ComunicaçãD

,
.

A PREFEITURA, MUNICIPAL, no sentido de escla·

recer o comércio em geral, senãó 'também de apelar para

que contribuam para o embele�amento' da Capital, publica
o seguinte àrtigo, 'do' CÓQ_igo de Pbstutàs:

"Art. 285 - Os anúncios luminosos licenciados

pela Prefeitnra estão isentos de impôsto de publica�
ção, uma vell que contribuam para a iluminaç-ãf) e

embelezamentq urbanos.

§ 10 -' Tratando'se de anúncio lumin:oso', os pc'

didos de licença deverão' ainda indicar': '"

a) ,,_. sistema de iluminação adotado;
b) - tipo de iluminação, se fixa, in

...

termiterite ou
.

movimentada;'
c) - discriminação das faixas luminosas e -nãt)

luminosas do anúncio e das côr,es _empregadas.
f§ 20 - Os anúncios luminosos serão' colocados :l_

uma altura mínima de 2,50 ms. acima do passeio".,

CURITIBA T�CRAMA��ROSEaRAS -

t, Tupi Oscar da Silveira
(Miss� de 7° dia)

Lidia Firmo de :Oliveira Silveira, pery Silveira e, familia.
Moacyr Iguatemy da Silveira e familia, Alci Silveira e fami
lia, Aidi SUveirra, Pedro Merizio e família, Família Firmo da .

Oliveira, cons.ternados com a inesperada' pelrda de seu sempre
'

lembrado filho, irmão, cunhado, tio e sobrinho
TUPI OSCAR DA SILVEIRA,

convidam os demais paréntes e pes.!:!ôas amigas para assistirem
à missa de 7° dia que ser'á rezada no próximo, sabado, dia 24:
ás 7,30 horas, na Igreda do Senhor dos Passos.

Antecipadamente agradecemos ,v)'; que comparecerem a
êsse pie<ioso ato.

' '

QUER VESTlR·SE COM' CONFORTO�' E (LEGAMelA 1
PROCURB A

. Alfaiataria
.

, Mello
I RUI) FehJpe Sctmidt 48
�'-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS MALES DO,

FI'GAO'O
EstÔMAGO elNTESTIHOS

,H E P A C H O L a N -

uodado em Lajes, um
. ue Cilça e Pesca

LAJES, 19 (Do Correspon- po: Armando Ramos e Mario!

.dente) - Com uma Irequên., Lucena; Conselho Fiscal: Jor Ida de admirar e um ínterêsse ge Arruda, Dante Maroto, Josê
'

digno de aplausos, reuniram- Mar ia Arruda Filho, Jacob j
�e os símpatizantes do nobre Walter, Hifino Correia, Leonti
esporte, da caça e pesca, para no Alfredo Ribeiro, Juvenal

fundar.a entidade de classe.

I
",. .

'

-

t ant d Cl b 14
Schmídt. A segurr, por propos.No res auran e o ue, . .

:����:!6�a!:daO ���:m�!:��hi��1 ��hC:�d;'r!e�t���rf:r::�o::s�: V Eá;;;;;N;;II;;;OE-SE Irmandade dos Senhor Jesus doídí t b Ih
derados SOClOS fundadores, os

para presi Ir os ra a oso. . ,

C d dPI'
.

S h ídt que assmaram a ata de Inscala Dois Iócomóvels. 150 cavalos. alta. P e' Hos'pítal de ari a esr. ,l.n�o c Aml ed paRra se-
lação do Clube e outros nomes baixa. Marca "WOLFF", AÍemA. ano ta· .assoscretano O Sr. rman o amos. brtcação 1920 com .bomba, condensador,

-'

," t. leit -. '.

di t lembrados no momento e que vapor super-aquectdo. Estado de novo,
" Dd",tal ' de oro·eClme8 O.e. 'FOI e ei a a primeira Ireo'. 'd del Idem dois geradores. alternado 230t 11'f' .

títuí
recaissem em pessoas ver a er..

d
..

t t· da Irmandade do Se-ria. que ICOU assm, cons 1 UI .' ,

volts. 50 cíelos, marca "SIMENS", 2a� De ordem da Mesa A mInIS ra iva
..

. p id t· PI' i S hmí
ramenta dedicadas ao ramo. volts próprio corrente longa dlstAnc18.

nhor Jesus dos Passos e Hospital de. Caridade, desta Caplt�'._tia. ,reSI e.n·e.p lU o C s.s,

em perfelto estado. QUtllquer lnformaçli; '"

dt; Vice-presidente: Frederico Foi marcada a posse da di Travessa 24 de Mala 18 - ltajat - SIm previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 1� �.pothas; secretário: Romeu Se retoria para o dia '27 de [unho, ta Catarina.
ras receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,

.*! stião . Neves: 20 secretário, num jantar a se efetuar no ".,aU teUeldad_ ,... IIIUIC..... propostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de .todOS,OS;4ldo Varela; tesoureiro: Mau- restaurante 14 e que contará ce d.... filial.... I
. artigos necessários ao seu consumo, durante o semestre d:"Ju-ro Nerbass; 20 tesoureiro: E· com a contribuição das mais Ma.. d. e.qa�.. , ,

lho a dezembro do corrente ano.,

,......te ••ra e ... "PIMPOLIIO'
h d 1950raldo Arruda; Ecônomo: Ulde, variadas espécies de caças e., ••• cad.....1a de ccallDft\ Consistório em Florianópolis, 5 de [un o e : :rico Caneli; Mestres' de cam pescados. .UTUO PImDUL. " ,Luiz S. B. Trindade· - aecretãno.

5

Presidêo'cia da República
T. B. G. E. - Conselho Nacional de Estatistica

SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO

Inspetoria Regional' de Estatíl;ttica Municipal
em Santa Catarma

EDITAL

Convoco o comparecimento nesta Inspetoria, até o dia 20 do cor

rente dos candidatos classificados do 1° ao 90 lugar nas, provas d: s�
leção' para � função de Agente Re«ense�.dor no Município' de Flonano-

polis. .

-

-/.
t d to .

Os candidatos devem apresentar os segum es ocumen s.

Prova de quitação com o serviço militar

'Prova de idade
Título de eleitor
Florianópolis, 15 de junho de 1950.

Arolde Caldeira, Inspetor Regional.

Prejeítueo Municipal
Florianapolis

AV,SO .,

--------'--------------------------------------------------------------------

de Satisfacão em
Blnm8080

Será feito o emprestimo com
A Pl1EFEITURA MUNICIPAL avisa, a quem interessar possa, que a Caixa Economíca Federal

está recebendo, durante o mês em curso, Independentemente da multá
legal, os impôstos, taxas e emolumentos em atrazo, de conformidade BLCMEN,A.U, '19 _: Foi recebi-
com á iei n. 42, de 22 de maio p. passado, abaixo transcrita: da com grande satisfação nesta d-I . Acabe' com as levantadas-;--'_ LEI N. 42

--..._

d d ti d' '

\ a
..

e, a n� ICl� e que a Assern.. � N turnos e Sinta-se �i,,;_ .�'" morató;ria. bléía Leg íslativa aprovar-a o pro', O
,

,�-- «) Povo t de Florianópolis, por seus representantes. decreta e leto de autoria do deputado Alf're- Muitos Anos Mais Jovemeu sanciono a seciono a seguinte Lei: d C torí d d Freqüente. levantada. 011 micções no-
O ampos, au or izan O O pO er

turnas, ardência, resíduoe esbranquiçadO!!Art. 1° - Aos devedores do Município, inscritos em DIvida Ativa Executivo a afiançar o -emprésí.i- na urina dór na base da espinha dor...I, /.

na ingu�, nas pernas; nervosismo, debi- 'ate 31 de dezembro de 1949, é assegurad., o direito de liquidarem seus mo que a Prefeitura de Blumenau lidade, perda de vigor. podem .e� eau-

débitos, ate 30 de junho do corrente ano, independentemente do pa_."a'
-

...dos por uma eníermidade na próstata.
" pretende, contrair com a Caixa E� Esta glândula é um dos maia importantesmento das multas acrescidas, cujo cancelamento será feito na ocasião, conômica Federal no valor de cin órgãos masculinos. Para controlar êstea

transtôrnos e restaurar rapidamente aautomàticamente, pela repartlção competente. co milhões de cruzeir-os. saúde e o vigor. siga o novo tratamento
A t: 2° E t L' trará

.

d t d hlícacã eient iíico chamado Rog.na. Mesmo quer .
- s a er en rara em vigor na' a a a sua pu icaçao, jj;sse empréstimo está sendo seu sofrimento seja antigo. garantimos..revogadas as disposições em contrário.

pleilado 'pelo govêrno blumenau- que Rogena o-aliviará. revigorizando sua

P Iei M'
.

FI" Ii ') glândula pros�tica e faaendo com quere eítura ' umcrpal de onanopo IS, 2. de mpio de 1950. 'ense para atender a div.ersas obras v.•e sinta mUltos anos mlllS Jovem. Peça
(As.) Adalberto Tolentino de Carvalho publicas que deverão. ficar carl �a�t�n:atl':u�U;;dh�� f;�!��. Nossa ga.

\ PREFEITO�MUNICIPAL -' cluidas antes d'os festejos come Rogena t;;'���""à� �':o!�:;, L Manuel' p'errena d,e M'elo moraLivos do centenári da cida 1 tite., uretritee e ei.tit"".
SECRETÁRIO GERAL

Id.e,.
O

Publicada a presente Lei na Diretoria de Administração, aos vinte
� dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cincoenta.

Fruta.s,-Refresco,geladosDA T I L OG RA F I A procure POLLI s. 4. ' Comercio e industria
"

"" PRAÇA 15 DE NOVEMBRO .

t(.UA· CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT EdIficio Sã-o Jorge

(orrespol1 f! HI •

Comerciai
tontere
Diplome

, .OIREÇAOI
Amélia' M Pigozzl,

METODOI
Moderno a EIlc18DI8

\ '

Rua Gene,al Blttencourl, 48 1

(Esquina Albergue Noturno)

GItÃOSDESAúDE
Dr FRANCK

__ f09
NOVA APRESENTAÇ":O EM CAIXAS ESTAMPADAS

lic.O.N.S.t\�<J LABS. PRIMÁ ex.R 1344--RIO
•

Aos· cOfações generosos
Aos cora'ções generosos ,e que nunca se ca.nsam de fazér o bem, a

''30CJEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

Prenda para a festa "NOITES DE 'NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias 1 e' 2 de julho, defroIlt.e, do Departamento de EcYucação, fm be.
'lI!efício dos 'enfermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativ'Üs podem ser enviados à Rl
''\_venida Hercilio Luz, 53.

"

An�ccjpadamenlc agradece

Yidal Ramos, 19; ou

\

.... " .

Vende-se terreu
Vende-se um terreno medin· .....

do 12x30 na Pouta do Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No-

. vembro.
_ .Tratar com o cap. 'Paulo
Samy ; na, Fôrça policial ou

nesta Redação.

Perdeu�se
I

A caderneta nO 5809, da
Caixa E;conômica Federal. Pe�

I de",se a quem qchou entre-

ga-la ao sr. Aldo Paulo Pe

reira à
,

Rua Crispim Mira,
I nr; 3i Çfundos).
DR. FRANCISCO CAMAIU,

�

P I oro-A'filas arlico. ateS Adv9ga�o
Prefessores: Pedro J. Bosco e O§valdo F. de Melo (Filho) EscJ_itórlo:.Rua,P01ipe 8chim�r''1'

Lecionam-se PORTUGUES E MATEMÁTICA ���S����dO)- fAito da casa. "fl

Preparam-se_ candidato8 á concursos

\ R
.

d i I:' A I d CTratar às 2as., 4as. e 6as., reiras das 17 -ás 18 hs. à eSl ell(�:l' _�ua _. '7aro f' l',r.

XX d S t b) valho, �.Oj _

Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade' e e em l'().
l ,��I_' ?'l;" Florlanóoollz

'

._,'.. � '_ - �..:-�_ ..� -

\SANGUENOL
contem excelentes element�s to
nicos: FosfoTo, Çalcio, Vanadato

e ATseniato de Sedio, etc..

Rápido alívio para

dores nas costas,dores
reumáticas, contusões,
lumbago, torceduras,

Emplastro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ Churrasco da saudade I C�gos pelas eXp'16�_"_.
.

.� ..... "

S���H!��!!,1�9��U.P.) _
está tomando pé a cegueira pro ..

Weudhausen e um Ex.aluno, COIU

I
vacada pelas explosões aiámicas

20,00. verificadas no Japão no curso da
Nelson Nunes, Abílio Mafra, dr.! guerra. A informação partiu da

Nunes Varela, João Eduardo Sou, 'Comiss{íO- de Bnerqio: A tõmica •.
za Varela, de. Biase Faraco, dr. Ac,rescenta qwe os eobreoioentes
J050 José de Souza .Cabral, dr.' restabeleceram'se "dos eteitos aqu ...
Antonio Dib Mussi, de. Pinto Ar- dos ou imediatos da explosão dte
ruda, dr. Ruy Feuerchuette, I bomba como queda do cabelo, es..

COi\'TRIBUIÇ.�O DOS EX-ALUNOS! tf1'ilid�de transitória e alterações
. Dr. João Ribas Ramos, CeI. Glli-I II. sangue". A. Co'rnis;{w anwlciotC
do Botl, Ex.alunos do 14° B. C ..

I q�e comprovações fora/n/ feitas pe.
Cr$

.
45,00, Romeu S. Neves. la Comissão para estudo das »iti.;

----------------"----------------;;.
mas da bomba atômica. O dito OI',

(lanismo vem trabalhando no Ja-
. pã'o desde 19,�7. O relatório sobre
tais comprovações expressa qUI!
talvez passem várias gerações até!

qioe suriam todos O§_ efeitos a Ion.

(JO prazo' da radiaçiio aiàmica. (J

tiescobrimetito de qu.e altnins sO'
...

·

oreoioentes japoneses estão [ican
rio cegos foi feito e1l'� Hiroshima.
no ano passado. Tal fato cOl'rqbo.·"
rou: a compro;)).ação já feita rno�
Estados Unidos d/e que vm'lO$

dentistas
-

detkcados a. tmb.alhot
rle enerçia nucleal' estão sofrendo
de cataratas. Em mil pessoas exa

minadas em Hiroshima, 40 apre.
sentavam cataratas causadas 'Pela
irraduiçiio ,atumica e outras em

40 não errzrn tão eoidenics as Call!'

6

Figueirense r OIímpiciI
goleado o camDeão do E�tadf) Dor 5 a O

Derrotar o campeão elo Estado lo Vidal, elementos ele primeira
",:a tarefa dificil .mas não irnpos I grandeza no soccer barr-iga-verde
sivel para um conjunto como o do Domingo. o "tcaru" de Blumenau

�igUeirenSle. m'�s; ninguém lacI;�-.llllfOU. bastante, �sforçando�se o

ditava ser possivel ao "esquadrão. máximo para evitar a derr-ota
de. aço" levar de vencida o seu mas nada conseguiu e o escore su

sério opositor pela diferença do biu. até cinco. Os melhores em

cinco tentos. No fulebol existem campo foram Dol ly, Moraci, Bráu
surpresas e anteontem não foi lio, Romeu, Geraldo, Néde e Uru
uma exceção. O Ftgueirense, com bú, no vencedor, e .Jalmo, Pache
uma eqnípe..bem orgàoizada e me- quinho, Gastão, Nicolau e "TaL
Ihor (reinada logrou-a proeza. Foi mor, no vencido, Marcaram os

um triunfo maiusculo que o con tentos: Urubú (3), Geraldo e Gil,
sagra definitivamente como um êste de .caheça. Os quadros joga'
dos melhores conjuntos destes úl. ram assim formados: FIGUEIR,EN�
limos anos. 'I'odos gostaram do SE - Dolly, Chinês e Morací; Ro
Ffguetrense e- souberam aplaudir meU-;-Br-áulio e Geraldo; Patinho,
freneticamente os seus valentes. Néde, Urubú.;Gil e Meireles (Be;
Os cinco a zéro traduzem por si Unho). OLIMPICO - Egon, Arécio
'só o alto poder defensivo e of'en, (Yeger) e Yeger (Lira) Pache-

.

.sívo da esquadra alvi-negra. O O' quinho, Honõrío (Jalmo) e Gas
Iirnpico contemplado com o título tão: 'festinha, Nicolau, Demo, )\'al
mãxím., do Estado, n50 pode' of'e., mor e René, Antônio Salum dirigiu
recer resistencía aos repetidos o préli., co.111 regular atuação. Co;
ataques do adversário, já que lhe mo preliminar. jogaram' os conjun
falHaram os {eJe!mentos. índispen, tos do Hercilio. Luz e do F'iguei
sáve ís a uma grande exibição da rense .vencendo o /primeiro por
equipe, como o guardião Oscar' o 2 a 1. A renda foi de Cr$. 14.360,00,
center Juarez e o zagueiro direi- considerada boa.

Com umatgoleada o «Bugre» deu ini ...
(tU ao Campeonato de profissionais

Reduzidíssima assístencía
, pre, cídas por Darniani. Os quadros [o.,

:sencioll na tarde de sábado O .io- garam assim formados: GUARA
go inicial do certame citadino de NÍ - Isaías, Botelho e Juca: Acio
protissionaís, jogando as equipes li, Frederico e Aníbal; Lebetinha,
do Guar-ani e do' Bocaiuva, A pe- Jaime, Moacir, Toinho e Ibio.
Jeja foi inteiramente favorável ao BOmUUVA - Damiani, Waldir e
trícolor pela contagem de cinco Getúlio; Madalena, Cuca e Pires;
tentos a um. O Bocaiuva jogou to- Enio, Alemão, Mafra e Helinho
do tempo com um jogador de me' Foí juiz da partida o sr. Sérgio
nos, o que facilitou bastante a ta- Tomazini e na preliminar venceu

refa do esquadrão "bugrino" em e-n tambem o Guarani pel'a dilatada
viar cinco bolas ás redes gllarne- contagem de 9 a 2.'
--, .--------------------------------------�----------�--

Rádio"
I ---

• Caloros ao. microfone da' Guarujã
A Rádio Guarujá vem irradian· Souza, Jorge Souza, Vaz e Verges

_, do, tôdas as qriintas ....feiras, às 2!l1 e out_r:_os surgiram através das au

horas, o programa CALOUROS AO dições CALOUROS AO MICROFO
MICROFONE. NE, o que por si só alesta o êxito
Essas auelições têm proporcion,l' absoluto dêsse- vitorioso l)rograma

do 'a granele público momentos .df- Até agora mais de 200 candidã
indescritivel entusiasmo, possibi tos já participaram dessas audi
tando ainda o ensejo de apare.cer ções, coinandadas pelo loculor am_

novos valores do n'osso meio ar mador Acy Cabral Teuve, o qUi'
tíslico. .

-

vale dízer que atingiu o seu obj�
Antônio Dutra., Ivone. Ourique�, tivo a iniciativa da "1\14-IS POPU

l\ida Lisbôa, João Bernardino LAR".

A Igreja condena' o bomba atômica
PARIS, 20 (V. A.) - Uma Cômissão Permanente composta por

cardeais e arcebispos franceses l'liJ�licou ontem uma ca�La condenando
formalmente a bóml:)a atômica. A declaração diz:

"As armas e projeteis atômicos: 'os gases rádio-ativos, e os venenos
"

hiológicos compreendeni .üma ameaça atroz que paira sôbre todos os

povos. Por nos�a parte, condenamos os mesmos com toda a nOllsa

fôrça".

,Brasil contribui
LAKE SUCCESS, 20 (V. A) -:-- o delegado bl'asileh'o

comun'icou ao Comité Executivo do Fundo Inte?'na.cional

de Emergência para as c1'ianças, qtée o B1'asil contl'ibnirá

com a quantia de doi$ milTlões de cruzeú'os, ou sejam cerca

de 108.000 dolares. O governo brasileiro passa a ser 0.430
contribuinte.

Auxiliu militar dos EE.UU. ao ],'ã
,

WASHING'fON, 20 (U�lS) - Os
Estados Unidos e o Irã chega,ram
a um acôrdo em bases de exte'l'
são do auxílio militar ao Irã, se·

gundo o Programa de A.ssistênci.=t
e Defesll. Mútuas.

O acôrdo foi

uma troca de notas diplomáticas
ellLre o g�etrrió de Estado In

terino James E. Webh e :> Enca'� ..

Embaixada
.' '1, G-holan,

regado de Negócio" "

do Ira em \-Vasl1.
oficializ�do por Ebbas Aram.

Contribuição dos inscritos, aos pobres
do' pa-lre clemente.

Miguel Daux, Herminio Daux,
José Daux, dr. Aderhal Ramos da

Silva, dr. Wilmar Dias, dr. Rubens
de A. Ramos, Edio Tonolli, HaroL
do Vilela, Batista Pere ira, dr. Leo·
iberto Leal, Zenon Bonassis, Celso
Ramos, Antonio ele Pádua Pereira,
dr. José Boabaid, dr. Celso Ramos

Filho, Cesar Gomes; dr. Armando
Simone Pereira, dr. Hamilton Hil

debrand, dr. Rubens P. Ramos, de.
Nerêu Ramos Filho, dr. Mário

MS das cataratas.

Agentes: rontercio & Triles
porte� C. Ramos S. A.
Rua João Pinto,9.-Caixa
Postal,220.-Florianópolis
Listribuidores Carlos..-floe..,
pcke S. A. Com· e Ind

Caixâ Postal, 1 2
Florianópolis

Os três volantes fem ininos da equipe B'ritsh Standard Vanguard;:
esposas de famosos automohilistas britânicos, aparecem na foto
acima quando traçavam seus planos para a competição de Monte
Carlo, realizada .recentemente. Elas escolheram a rota mais dificil pa
l'ft a prova de resistência de 3.200 quilômetros. Pa,ntinelo' de Monte

CarIo, seguiram pelos traiçoeiros p-assos la.}púlos ela Suíça e a Arden
,ues, pas.sando pela Belgica e Holanda, e por Puris rumo ao V'ale do

andano, donde r·egrei3s·aram ao ponto de partida através das monta

Ilhas. Na epoca dã éonc.urso ',(fins de' janeiro) et'a de se e.sperar mni
ta 'nev'e, gelo e neblÍ11a; ,mas as .três mocas são peritas liº-- volante e

empr,eendem a long'a viagem cheias de confiança nas qualidades de

seus carTOS britânicos. (B. N. 5.)

[Borracha bolivianl
. BERLIM, 20 (V. A.) - O vapor'
"Solimões", que deverá chegar hG�

je a este porto, conduz 350 mil

quilos de borracha boliviana, que
será transferida á'q'ui para outr<p

navio destinando-se a E,spanha.

Crédito à Alemanha
WASHINGTON, 20 (INS) - A

Administração ela Cooperação Eco� petróleo crú, na América Latina. O

nômica âutorizou ontem créditos crédito concedido á Alemanha as·

em dolares á Alemanha Ociden· -cende a 1.008.000 dolares, e o da

tal e á Grécia, para a a<Iuisição de , Grécia a 1.200.000 dolares.

Crédito MutÚD Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virt,ud-e de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos 'resultados da extração da referida loteria não esdrtO

sendo reàlizados.
. Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesn1:0s fi·

quem em dia.
I. MOREIRA & CfA.

CONCESSIONARIOS

Novo comando
da zona militar

OPREGEITO DO DIA
o ufiho único" fica com a per

sonalidade' muito apagaçla quando
é .criado fora 'do convivia de ou

tras crianças. Em vez de pensar /RIO, 20 (V. A.) _ O general A�
é proceder como os de sua ida'

nor Teixeira dos Santos assu!lIil'á
de, passa � i.mita� os adul,tos e

hoje o cúgo de COmanO!lLlte da
as consequencIas sao desastI osas

'I Zona Militar do C�ntro.
Os pais 'devem procurar educá_lo

.

no meio de 'outras crianças, no --------------------

jardin: de infância, na escola e Crédito nara bospe-n50 somente em casa. . I!
,_Edllque sleu filho único �)a' d.àgem de perS008 I-

ra a vida de t.odos os dzas, • .

dando_!he bons. companhei- dades estrangeiras
ros, afzm de qlle ele desenvol_
va o gy5.s)to, os interesse's, a

inteUg,ência, a comp1'eensão
do. mllndo, enfim, (l pe1'sOiW,-

lidade. - SNES.

I GARAPERIA
Commotor eletrico de 1HP

.

I VENDE-SE
.

Tratar desta redação com

,. o Sr. Domingos ou em Itajai
'

com o Sr. Luiz N@ceti.

CASA
Vende-ge uma confortaveI casa

---0'---

RIO .20 (V.A.) - O presidente
da Re{�bJica assinou decreto aut,,

l'izando a" abertura dum cl'ediL"

de seiscentos mil cruzeiros para ú

Ministédo da Fazenda, �ara dó

pesa de hospedagem, tra'lsportt',
etc. de altas personalidades estran_
geiras em yisita ao Brasil.

residencial, situada em ponto .lI!'

bano _s:e.ntral, com 4, quartos, sala
de visitas, sala de jantar, copa. �
zinha, além de mais um pequenct
quarto para empregada e "amplas
instalações sanitárias com cauali

zação de agua quente e fria. - lu

formações na Gerência desta folha..

. . . .. . ' �

CASA MISCELANEA -"'di.trl
buidorll dOI Rádio.'�R,�CI t\

if tor. Válvula, e!'DiICOI
:Rue Comeli-eiro

'

Ma!u

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

• o" ••••••••••••••• ,. "0
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cu .... ·

RADIOTERAPIA'
RAIOS X

DR. ANTONIO MODESTO-
Ateade, diàriuaeDte, ao Ho.pital íJ� CuIU...

Dr. Polydoro E. S. Thiago
.antor: da Maternidade e mé.Ueo .0 IIMlco • ,arteb.

CLoo�18�;1 s�i:���· _ CI-
.. =::iS�e�=�:ed� FIo-, ;'--�éÓMPXNmr""�1i1ANÇA�DA"liAJiiÃ"W&%%?'_RURGIA PARTOS Maternidade)

,Ptapóatico, controle- 'e tratarnentõ
.

i)oençall dos órgiios Internoa, e.

jIe!'
Fundada em 1878 -:- Séde: BAlDA ,

'

..peclalizado da gravidê!. matur- c1almente do coração e vaao. IN�NDlOS E TRANSPOR'J'ES

lâo. da adolescência e da menopau- 'cençaa da tíroíde e demais ale- Cifra. do Balan�o de ).i.4
... Pertubações menstruals, 1"211'" dulas interna. CAPITAL E RESERVAS ;............. Crt 10.900.806,10
eaç&a e tumores do aparelho lIew- UnIca e cirurgia de .enhórali _ � Responsabildadea .. . . . . . • . . . . . Crt i.978.401.755,97
,fiai feminlno.

, Partos f
Receita - - , , . - ' - - -'. Crt 17.053,245,30

Operações do ntero, ovários', trom- '[SIOTER\PIA ._ ELECTROCAR. \
Ativo ". ..•..•.•. Cr' 142.176.608.80

tJMUI••pendíce, hérnias, varina, ete, OlOGRAFIA·_ META.BOLIS',MO

I
Sinistros' pag�� nos ó.1timoll 10 8001 .•••. Cc� 98.687.81t1�0

Cirurgia pl'stica do 'perineo (ru- ""BASAL Reepousabilídades _ .... _

.

...• .••..•.•• CrI 7fi.7Stl.401.306,2o

..,...) " tORARIO DE CONSULTAS: _
"

Diretores: . ...

,t.SSISTENCIA AO PARTO E DeR- D1àriamente das 15 às 19 no- Dr. PampbUo- d'Utra Freire de Canalho, Dr. "r.nel.eo d. Si,
RAÇõES OBSTJl:TRlCAS ru� t Anisio MaSl!!Orra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e J08' Abrell.

�lhlenÇll8 glandu1are�. tiroide, OT'- CONSULTóRIO: _.."'.."',..._ -,... "' • ·,.._· ·_"' w"""' • • •.._ -- .. _ ...

,not. hipopise, etc.)
ilttsturbioll nervosoa - Esterilidade
- Regimell.
;Conmltório R. Joio Pinto,-'Í - l's).

'lMl ,:'". .

"

R.uM. Ik 7 de Setembro - Edil.

{'.iras oi �ouct:·a.- Tel., 846.";:,:' ._

:.:..' Df;�eWton êPAvil.
Oraqia geral - Doe'n�as d. SeDItO�

ra. - ProdoJogia
E' lltricidaéle

.

Médica
�natlltório: Rua Vitor Meirelel n,

• - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e • tsr

Ih das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramol D.

II - Telefone 1.4:2.

Dr. Lin. Neves

Dr. Guerreiro da Fonsec�
lO

Espéeialista
Médico - Efetivo do ,Ho!!lpital d.

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt, 119
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no HospU.al
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

, Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milton Simone Peieire
'Clíníca Cirurgica

Molestiu de Senhoras

, 'CIRURGIA ,GERAL
lia. Serviços dos Professores Bene
íIleto Montenegro e, Piragibe NÜi

gueira (São Paulo)
Oontultas: Das U ás 17 horaa
Bo Fernando Machado, 10

'_

Roa Vítor Meireles-h. 11

FOp'e manuafí.70'
RESm:tNCIA:

IA.vertida- Trompowekí n
Fone manual 7"1

z;Or.. RO,ldão Conson�
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
aURGA - MOUtSTIAS D. ...

NHORAS - PARTOS ",

ronudo pe1a lI'acu1dad8 de II....
.... da UIlfYenidade de SIo Paul.,
on<le foi "•• istente por virios DoS de
8erTiço C,r6rg;c9 do Prof. AlIJi.

Cerrlla Neti ,

Ctnuci& do est6DJ&1fo '. Tia. 1IIreaJa·
"", intestinos delrado e ,reiIÕ, II1'II.

de, rln., prÓlb.ta, beDp, atara,
eririoe e trompas. Varicoce� lIJ4nI.

ceie, variz." e bern.aa.
C(I"onlt>l.: Dao 3 lo 3 bOTaI, I ru
Yelilli' Sclunldt, 21 (alto. da Caae

PlU'lOiao). Telet. 1.5911
Iluld�.,cla: Rua E.teve. ]1IIÚor, 170,

Teblt. M. 164

Dr. A. Santaela--
(l'Ormado, pela - Paculdade Ra,'!1o-'
nal de Medicina da trníversidade

do Brru;U)
,

M6dlco por concurso da .l.!!alsten,
c1a a Psicopatas do DIstr1to

Pederal
h·interno de Hospital P91Q�'
tríco e Manicômio JudlclArio

da Oaplw.! Federal
h-interno da Santa Oasa de 111·
serlcórdla do Rio d� Janefl'o
OL!NIOA iU:DICA - DODQM,

-lII'1!:RVOSAS
OonsultCr1o: Ed1flcl0 &.m6lta

.eto - 8al& 3.
Residência :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 as la Iloru

Telefone:
Oonsultórlo - 1.21>....
Resid6ncia - UOll.

BASE AEREA
Vompa're.cimento

de c'ivis'
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea De Floríanõ

polis', para tratar de assunto
de seu tnterêsse- OS cidadãos

'l-abaíxo: Walmor Gomes Soares,
Osvaldo Joãõ Silveira, Wilson;
da Silva, Newton mnocencíe

roMl?ANIHI� � �OS COINlT� Chaves de. Souza, Luiz Manoel
� �CClQENTES D'O TRABALHO � Cardcso; todos da clasie de

s e o e SOC'A" 1932· Claudio Gomes Jardim e

po�ro ALEGRE I Jordelíno Vicente. ambos da

RUA VOLON .'ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR I classe de 19�3.
.

CAIXA POSTAL, 683 - TELt;FONE 664Q • TaEGRAMAS: .PROTECTORAI fEl< JDAB. REUMATlSMO E.
·

.

'

..
'

I"
� PL.ACAS SIFILITICAS

.
AlleDCI�ua6�!u�! P.�!�I. �2taSOb�atarma !!!!� .!!L����!!'!

Caixa Postal,.69 - Te' "P:t'otectora" - FLORIANOPOLIS da dfilill

, ..

.

,
I iélí'@ê@t#I§í#lêi#Jêélj#lêêr§lélr:

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSl

Dr. MárioWendhausen
Ollaia ..Mica de adulto. e eria_
�tór10 - Rua João Pinto. l'

Telet. .M. 16'
Co�ta d.aa 4 ii II lIona

IIuilllDcla: J"eI!" 8eIIaU1 .. II.
!!'def. III

o 81hão

e

DR. ANTONIO nrs MUSSl

Médicos

Cirorgia-CUnica Geral-Partos

Serviço compjeto e espeeíalísadc "das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
CQLPOSCOPlA - HISTERO,..,. SALPINGOGRAFIA - ME

TABOL�SMO -BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Bletroeosgutação
Raios Ultra Violela e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1� {O andar - Edific�o
do Montepio. '

Horárió: ,Das 9 ás 12 horas - Dr; Mus8i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Resídênr.ià - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

---�--_.

� .. .,n'1\ Ia tU d. carga

"Agor�, Sim!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
fi' DORIVAL S. LINO
Edifício' IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

NEGOCiO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kílometros, com
pletameate, equipado, por .. o)

Cr$ 90.000,,90•. ,

Tratar com,Delambert, prín
cípío da reta dos Barreiros.

�� '�,

r� .

lufol't't,
Flori8D6po!it = ....

São Francilco do Sul �.
"

<'�J DO SUL para NOVA JORI
I'

o. Aqant.. ,
.

t.:cS/A - Ol- Teletone 1.212 ( !toj. telel.
'(C S/A -eI - Telelune, 5 'd:l) � �MACK

' ..

I

"VIRGEM iESPE(IALIUADEIk.
elA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOIN.V LLL �

.

TORAN 'A ROUPA BRANQUISSiMA

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pvotestam as países .lafine-amen
canos centr-a a velatóvia �illete

.
.

WASHINGTON, 20 (V. A.) - Os representanles de

-quatorze pa;sies latina-americanos iniormarani o Secretâri.,
de Estado, Dean AcheSon, de que a proposta do subcomité

(10 Senado dos Estados Unidos, referente ao controle dos

preços do café, constitui uma séria, ameaça, d economia da

América Latina.
r:

Onze embaixadores e ires enciirreçados de negocias,

em conferencia efetuada no gabinete do Secretário de Es:

ttuio, combateram e criticaram energicamente o oiobenio
relatório do subcomit�p1'esidtdo pelo' 'senador Gillete.

O protesto [ornuü apresentado pelos representantes
dos ·países latina.americanos ,acentua primeiramente que
postas em execução as recomendações do relatorio Gillete
elas constituiriam um periqo para a vida econmn;ca do

'continente e {ep/:fsentavaTri, a/em disto, uma intel'fel'e
cia direta nos negocias internos. dos poises latino'a;ner;

----

mos· D'iz mais o rejerido protesto: o ueiauuio Gil/ele'
uma séria ameaça !Í economia ds países lal1llO.mneric
nos, pois concede ossistencia técnica as nações cõmpeti
ras e põe, tombem, em' periço a politica da boa vi

nlumça.

I
I

FLORIAMOPOLlS -21' de Junho de \950

.-

NUNC� EXISTIU IGU�L

rartido Social··Democrático
·(Sec�ão de ,·'Saota Catarina) /

Convençã� Esfadual

S�rá cO:Dstroido o'
submarino atômlu
W..\SHINGTON, 20 (JNS) �

Estados Unidos vão construir p
importaneia de quarenta milh'
de dólares o primeiro submas
movido a energia atômica do m

do. Um suh.comíté de Servi

I
Armados do Senado autorizou,
Livamente o, projeto, já aprov."

. 12.ela Camara, para a constru'
da referida \inidàde naval. O m

mo projeto habilita a importa '

de 350 milhões de dolares para
construção naval. Alem 'do subm
rino atômico autoriza o projeto
construção de três submarinos, d
combate, ao preço de 15:600.0
de dolares, cada um, e-de-um c

zador.

TINIAS PARA PINTURA
C' O T TOM A R

Assembléia';'Legislaliva
,

Sessão de 19.6.950 L cão do projeto de lei nO' 136/49,
Presidêncía - Sr. José Boabaid. flue dispõe sôbre a construção da
'Secretaria - 81's.' Protógenes Vi. estrada Maratá - Matos Costa, no

eira e Pinto de Arruda. Municipio de .Porto União.
À hora regimental, teve inicio O sr. presidente declarou que

a sessão, com a presença de nume- iria pôr em discussão' o parecer
1'0 legal. da Comissão de Finanças, Orça
Lida a ata da reunião anterior, menta e Contas do Estado, relativo

foi a mesma aprovada sem retif'i- ao projeto 136/4.9.'
cação. O sr. Ramiro Emerenciano, por
Procedeu.se, a seguir, à leitura uma questão de ordem, pergun-

do expediente. tau à Mesa se devia prevalecer o
Está sendo lançado em tôda F'lorjanópolts o delicioso,Não houve orador na hora parecer da Comissão de Obras PÚ_ I} t

·

h
.. ".

ddo expediente. hlicas que adota o projeto 'ou o
SUC-FRUTI

I
n�1 afia omlSI!.l n.

saboroso e nutrttívo alimento à base de Extrato de Frutas, Vi. _' li U'
Livre a palavra, solicitou-a o parecer da Comissão de Finanças, '--1

.,., II II
sr, Biase Faraco. Inicialmente, fêz Orçamento e Contas do Estado,

tamina C, Hidratos de carbono etc.
, DO� [tlj U UCada envelope dá R�ra 5 copos de deliciosissima bebida. l. • •

um confronto entre as especi.rli� que transforma o projeto em indi- - ROMA, 20 (V.A.) - O bandid
d d d di

.

bl
- Abacaxi, Laranja, Limâo, Framboesa, Morango e Cereja. Giuliano teria id f

'.a es a me rema e os pro e caçao. consegui o
.
ugn

mas sociais, declarando que tan, Em seguida, falou 'o sr, Cardoso N t
II II

h- t'· d I dad doara os Estados Unidos, refugian
to uns como outros não poderiam, da Veiga, que se referiu ao assun- O leia IS orlca

.

a rman aue e do-se em Boston, na casa -de su
ser encarados com compartimen- to em discussão. . irmã Mariannina, atualmente pl'ê.
tos estanques. Alegando que cada Novamente com a 'palavra, o sr. N .. S, do Rosario "e

.

S .. Benedito sa na Itália.
desajuste tinha sua característíca Ramiro Emerenciano falou sôbre Foi essa a noticia divulgada por I

,

Em cornemoracão ao bl-centenário da "Irmandade de Nossa S'el1ho'própria, . exalçou o papel imp'or.. as Estradas de Rodagem nomuni,· "11 Momento", em ' corresponda;
tante que desempenharia o ser. cipio de Porto União, que' se ra do Rosário e São Benedito, suá Mesa Administrativa mandou írn, .cia de Palermo.

•

viço social, exercido por todos, in adial; em mau estado. 1i!'imir uma Noticia Histórica, de autoria do sr, Oswaldo R: Cabral, des-
disLintamente, e para o qual ao Po; A seguir, 'o sr, 'Valdemar Rupp de a fundação da Irmandade no ano de 1150 até aos dias atuais.
der Executivo �aberia, apenas. um teceu considerações respeito ao' A Notícia é um documentário precioso para as estantes dos os tu-
papel Incentívador. Por fim colo- projeto 136/4.9.

d iosos, particularmente católicos, que, sem dúvida, encontrarão no
cou o problema da maternidade Encerrandas as discussões, foi o

dentro do conjunto dos problemas projeto submetido à votação do trabalho do sr. Oswaldo R. Cabral um relato fiel da existência de--200.

sociais, discorrendo sôbre o modo
I
plenário, sendo aprovada por anos daquela Irmandade.

de prover o nosso Estado, sobre� maioria a disposição da Comissão O proprietário dêste jornal agradece o exemplar que lhe foi en-

tudo o interior, de enfermêíras � de Finanças. dereçado, felicitando ao mesmo tempo o autor.
obstétras habilitadas e em nume, .0 sr. presidente declarou que se

1'0 adequado. achava na Mesa um requerímento
Continuando livre a palavra, pe_, pedindo inserção nos Anais da

díu.a o sr. Pinto de Arruda, que! Casa, de telegramas lidos na ses·

se referiu ao problema do muni, I são do dia 16, respeito a protes
eípalísmo no Brasil. tos oriundos de Orleães, sôhre a

Em seguida, ocu,pou a tribuna' criação do Municipio de Braoo do
() sr. Nunes Val'el!!t, que pediu à I Norte. O requerimento é de auto'
Mesa encaminhasse, ao órgão té!> I ria do srs. deputados Nunes VareI,
nico competente, um projeto, que la e Jóão José de Souza Cabral.
visa doar área de terras, do Esta. I Como ninguém mais solicitasse
do, em PôrtQ União, para a Pre' a palavra, o sr. presidente encero
feitura daquela cidade. rou a sessão marcando outra para
Prosseguindo o sr. presidente o dia 20, à hora regimental.

disse que se achava na Mesa um

reqUerimento do sr. Waldemar Esteve na Assembléia Legislati·
Rupp, pedindó constasse em ata va {) dr. João David Ferreira Li
voto de pesar pelo falecimento do ma, que agradeceu a visita dos

ti:'. Sebastião Figueiró, em Campos

I
parlamentares à ,sua residência,

Novos. quando se achava, enfermo.
Não havendo mais matéria a .

-

fel' discutida, passou-se á Ordem I Visitou a Assemliléia o Dr. Ivo
do Dia. I d'Aquino, que palestrüU com vá-

10) Vota�ã0 da redação fin.al rios deputados.
olada ao pro j 'li f) de lei nO 2/ 50, qu�

I PrC9j.eto de lei no 2/50.
isenta'-do p[l;"�H1ento do impôsto I Isenta Impo.sto.
de transmiss� de propriedade li � Art. 1° - Ficam, a Federação
Federação cl

'

.;sociao.ões RU'I
das Associações -Rurais e as Asso'

cais e as Asso\"" les Rurais. ciações Rurai5, isentas do paga'
Em últin18 ri ''''ão, foi apro_ menta do imp'osto de transmissão

vado por l.UH" f:.de. I de propriedade intervivos, que in'

20) Prill! "us.'3ao e vota' cidir só];)re prédios que '-adquiri'

Devendo realizar-se no dia 8 de outubro do corrente ano.
à eleição para o cargo de Governador do Estado, convoco, na
formo, do artigo 2,/ dos Estatutos, os representantes federais
e estaduais pertencentes ao Partido 'e (YS· diretórios munici-
pais para, em convenção, nesta Capital, nos dias 24 e 25
do corrente, escolherem Q candidato do Partido àquele

junho próximo, escolherem o candidato do Partido àquele
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alia relevância
partidária.

Florianópolis, 3 de junho de 1950.
Celso Ramos - Presidente da Comissão Executiva.

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

tlltirila hora

jprovado , Reg:ul ,-

mento protllSorltt-.
RIO, 20 (V. A.) - O ph�si

dente da Bepublica assinou..

ato que aprova a Regulamen
to Provisório pa1'q; o Estudo
MaiOI; do Exéreito,

nos qBe comprarem para a cons'

truOão das mesmas.
Art. 2° - Esta lei entra em vi,

gpr, na. data da sua publicação, re

vogadas as disposições em contrá' \'rio.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

faleceu com
120 ennsFV0GQanaO

Artur Azevedo, entre sua obra literária, deíxou.nos uma hre-

jeira comédia sob o ,título de "Os "'provéI'bios do .Isaias". Atual-

mente, nos programas de rádio, estão os provérbios muito elU

voga. E, rio Diário de ante'ontem, o jovem 'e futuroso cronista.- da-'

quele jornal citou, por duas vezes, ainda, um provérbio: "Bocl$.
, >

fechada não entra mosea".

A propósito da comédia de Artur Azevedo;, süg'l'ríamos aof'

,nos,sos amadores de bom teatro encená_la . .o sucesso seria tl,:bsolu-

to!

A respeiLo dos l'lrovél1bios dos. programas radiofônicos, aqui
,

vão dois, do Manduca. 1°, - Um sujeito entrou nu'ma padaria e'

vendo dois queijos l1.a pr.ateleira, sacou do revóIver e, pan! panl'
Logo, pão, pão, que;;'jo" qtteijo. 2° - 'Qm mendig'o, certa fe,Ita, re
cebeu d� um médico a dádiva.. de um .:velha .calca ... Alguns dias de-

pois o médico, dirig'indo seu automóvel, ,sofr,eu, fei.a del'l'apagem�,
�t'icando o veículo vaí.-não·vai à beira de, um. pl'ecip�rio
Albyssus abyssulll invocat! Por me,ra coincidência, e proYideu
cialmente, nessa h.ora -crucian.te·, àpal',ecei'o mendigo que recebera

a calça, trazendo às costas um gros,so mourão, com o' qual caloa .o cãr�..

1'0 e salva o médico., L9go" um dia é da calça e OHtJ'O do calçador.
No tocante ao provérbio do jornalista - Boca fechada nãe

entI'a mosca - estamos sem direção. Qual o sujeito? Boca fechar
ou moSca? O seu çiLador aconselha o deputado Cid Ribas .1 tome;

um compêndio de Filosofia e demorar'se' na LÓ'GICA. Quer êll'.

pois, que o nobre representanH�" de "Cliapecó tenha lógica firosofalw
De nossa parte, e por simples curiosidade, desejll.ríamoS' 0Onl1ecel·

a análise LóGICA do adágio: Boca fechada não entra mosca.

,Como se vê, estamos apenas propondo uma troca: lógica dEI"

filosofia por lógica de gramática.
E, pa�'a fim dêste mas'mas sôbi'e anexins, um dito: Pl'imllIR.'

estudare, deill(�e philosophal'e. '

GUILHER�1E TAL

PORTO ALEGRE, 20 (V. A.) -

Infol'maÇ-Ões procedentes de S. Ni_
colau, neste Estado, dizem ter fa'

lecido em uma localidade �roxi'
ma a sra. Elvirges Dutra MJ;\an
da, qué contava 120 anos de ida_
tIe. ' ,

Despertou depois de I
dormir 159 dias I
IMADRID, 20 (V. A.) - Depois'

. I
de 159 dIas dE) sono profundo, "à
mulher adormecida" Victoria Ve Ilasco Campos despertou ontem,
subitamente, e começou ,a falar

IIlormal'mente. Ocorre lembrar que I
a doente caiu em estado letárgiCO
a 5 de janeiro ultimo. \ I
rem para RS suas sedes ou terre' j

F R R A 5,E
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