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0- e�re�io Tri�unal Re�ional [leitorar.�lm' sua

sessão �e ontem, '�eferiu o pe�i�o �e registro,

;: '�." �ií.?':1»'6••�1Ií),��

[ngen�eiro U�O Oee�e.

o HAIS ANTIGO msmo DE SANTA CATARINA

trN,rI.UrlG .' D. Gerente, SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Homenageado em Canoínhas o
sr. Celso Ramos

II'an)
o visitante em

.S50
João dos

Ca,,'alheieos '8 Km. 6. Almoço de

»ongraçamento n� Restaurante
.tJuaraní.' Passeios pela' cidade e

arredores, visita ao Hospi tal, à
Matr iz Cristo Rei, aos pontos pi ..

lorescos da urbs e arredores 8

[lar fim uma churrascada da qual
:larLiCiparam os componentes do
Diretório Municipal e o represen
tante da Imprensa partidária, rea,
Iizada no patio do quartél em

eonstrução para a Policia Militae
I zlo Estado.

Coube ao Diretor do BARnlÇtA�
,'"ERDE saudar o ilustre hospede
em nome. do pessedismo muruci

pal, e ofertar.Ihe aquela f'ésta
de cordialidade em nome do. Di,
retório Municipal do Partido. AS
palavras do riõsso Diretor respcn,

Canoinhas, 12 (R) - Os pesse, deu o sr. Celso Ramos, agradeceu ..

distas canoinhenses prestaram di, I do a homenagem e dizendo de
versas manifestações 'de alto apre I seu entusiasmo por nossa terra �
Co ao sr. Celso Ramos, Presidente de sua certeza de que coêso e

rla Comissão Executiva Estadual disciplinada, o nosso partido co,
do partido. l\'�ll1eI'OS{)S prcceres, lherá a 3 de outubro mais uma

am diversos automoveis, aguarda, retumbante viLória.
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Urnas para as

etetcões
...

RIo,. 12 (V.A.) - Dando sequen,
cia ao plano de providencias par»
a remessa de material pana o pro,
ximo pleito, o Tribunal Superior

.�Ie:itoral envíou 2.810 'urnas de

lona aos Tribunais Regionais ,de
Parir, Amazonas, Piauí, Ceará, Per.
nambuco, Alagoas, Mato Grosso,
Estd. do Rio e Distrito F'cderal..
Ainda no decorrer desta semana

I) TSE deverá enviar' mais' 7.5ÜO
dessas urnas vpara. os Estados de
Bahia, Minas, São Paulo e Rio

Grande do Sul.
,

-,

Frio, que mata
P. ALEGRE, 12 (V.A.) - Conti

nua intenso o frio no Rio Grande
,lo Sul, registrando.se temperutu

,

ra abaixo de zero em vários pon
{os do Estado. O rigor da, estação
atingiu, também, esta capital onde

fá se registraram duas mortes r1(.

indigentes, que ficaram expostos ao

relento,

lIabeas-corpus a

qualquer hora
RIO, 12 (V.A.) - o desembar

gador Freder.ico Sussekind vem

de baixar portaria autorizando
us juizes criminais desta capital
mesmo após o horar.io de expe,
diente dos dias' uteis, e ainda aos

{fomingos e feriado� ia despachar
qualquer petição de �'haiheas.cor�l'pus" que lhes fôr apresentada e a

. 'solicitar da autoridade policial
coatora as devidas infor·mações.
Acrescenta o Corretor dia' .hlstica,
na portaria, 'que a petição inicial,deverá ser remetida. á Corregedo"
l'Ía para o efeito de tornal' com.
petente para o respectivo julga.
mento.

Estudantes Brasílei�
ros aa Argentina
LA PLATA, Argentina, 12 .U.P.)

- Uma delegação de estudantl;!s
brasileiros, presidida pelo dr. Li:1
joro Machado San1'Ana, que se

encontra na Argentina desde há vá
,'ios dias, realizou nova. visita ó
Universidade de La Plata, percor
J'endo suas diferentes dependên
cias. A delegação assistiu ãos feste'
jos oega nizados por moti vo das co.
..memoraç:ôcs de I} ,de julllO.

'10.896

L-

Udo Deeke, O candidatO que o
PSD recomenda para Governador

Já obteve registro no e'grégio Tribunal Regional Eleito;
ral, como candidato ao C H, -, o de Governador ·dc) J>tar!_o. n,

ilustre' engenheiro Udo Deeke. Está, potiàiit o, o nobre co •

estad u ano j uridicamení e habilitado a concorrr r ao pleito
de 3 de outubro do corrente ano, como o candidato que o

p.s.n. 'indicou aó sufrágio dos Cataríuenses. .Fóra de dú

vida, o sr. Udo Dceke, n50 apenas porque lhe recomende o

n011)e a opinião majoritária de Santa Catarina, mas tam,
mrl1l porque representa, Jneonteslávelrnente, a vontade geral
dos seus concidadãos, é o homem dest in ado a suced or, na

governança estadual, o sr. Aderbal H. da Silva. Qualidades
para tanto não n- e escasseiam, quer como técnico, para Não termlliaram os trabalhos sôbre

exploracão da Lot.,ria Federal
RIO, 12 (V.A.) - Sob a presí; Não terminaram, porém os tra-

dência do diretor das Rendas In' balhos de julgamento nessas con,
ternas, do Ministério dia' Fazenda, dições. A comissão tornará a reu,

í

esteve ontem reunida a comissão nír.se hoje, prossguíndo em seus
encarregada de julgar as Pl'OPOS. estudos. Tudo indica que será a
tas apresentadas na concorrência ceita a proposta mais vantajosa;
para exploração da Loteria Fede. apresentada pelo sr, Oscar Hibeí ,
ral, para o próximo quinquénio. 1'0 da Silva Jordão, de são Paulo.

'.
]

quem as principais causas do fenômeno econômico catm-ínen,
se não constituem segredo, quer como experiméntado admi,
nistrador dos negócios públicos, que já tem a crédito de
sua' grande operosidade numerosas realizações de sua íni
ciativa de govêrno e uma série -inoa louláve] de serviços
de sua excelente, patriótica e competente cooperação com

os udministradores que o precederam na chefia do Exeçutj
vo de Santa 'Catarina.

O registro de sua candidatura no egrégio Tribunal
Regional Eleitoral é o primeiro' passo, dentro do processo
legal de sua caminhada para a vitória das urnas, . A estas

horas, {) honrado candidato do P.S.D. já se encontra, aliás,
em plena excursão política, POl' tôda a rica região do Oes.,
te onde as populações o recebem sob expressivas demons,
trações' de entusiasmo e solídariedade e onde lama contao;
to direto com 'as aspirações dos habitantes daquelas para;
gerrs em que se situam imensas reservas da economia ca;

tarinense, O sr. Udo Deeke, quando de sua estada no Go.
vêrno, durante a qual lhe foram atribuidos os primeiros
atos do restabelecimento do município de Chapecó, teve
o;casião' ele tomar co-nhecimento dos llroblemus da r�giãJo,
os quais mmca foram desde el1tão esquecidos, como se evi'
deneiou do _Ínterêsse com que administração do sr. Ader
hal R. da Silva se voltou para o Oeste calarinense. Ag-ora.

. de novo em vista àquela e às regiõe� vizinhas, o enge
nheiro Udo Deeke aH. inicia 'a campanha eleitorar, na opor.
tunidade em que o preclaro Chefe do ,p.S.D., sr. Nerêu na·

mos, também saúda, pess6almente, as ordeiras, in[eli'gentes
e operosas populaç�e'S do Oeste. �

Por tôda parte, em todos os recantos da gleb1 de Sãn.
,tu Catarina, a palavra do engenheiro Udo Deee!;:, candida.
to de todos os Caiaril1ense-s a'o cargo ,de Govel'llador, se ·fa·
1'á ouvir com a firmeza da sinceridade e com' a superiorL
dade política e,m 'que sempre .encontrou padrão na conduta
do sr. Nerêu Ramos, ínclito Vice.Presidente da República.
Não será a palavra do cagôdo eleiloral, da promessa incon�
sequente, - mas a nala>;rfl exata do compromisso que se�
cinge ao dlwer honesto, e conciente de não bair nun·

ca os }Biérêsses do pOVG c _J terra catariuenses.
De resto a intuição l,Jopular lhe apreende imecl ir La

mente a energ'ia da fidelidade à a-eepção pre'cisa de cada

Determinada pelo Gral. Dutra
,

o expediente de sábado, hojeRIO, 12 (V. A.) - o

preSidente]
rário de sábado, funcionando só

Dutra determinou que

a,manhã
as

mente �âté às doze horas. Tamí.ém
as autarquias seguirão êsse horá..

repartições Iederajs adot�lit o 110-- rio.
.

(

expl'essãq, desarmada de cálculos e sublinhada pela singe.
leza, "f:üando daquilo de que o coração está cheio"':_ para;
usar uma luminosa fras'e sacra. Ap povo, o homem do lJO'

vo, o homem que· se pr<wõe ombrear ao povo llas a8'Pira�
ções da coletividade, diz Mm todo o calor das suas convic�
ções morais o que sabe ser preciso fazer - e por.firá por

exeeutar - 'em proveito da g;ralldeza do Estado e da felici •*_ - I

dade de sua g·ent-e'. E porque não lhe sã:o estranhas a's di.
ficuldades da hora em que os administradores dos negócios
púbIieos tiveram de mobilizar tôdas as reservas de abne�

gação, de tenacidade e de ,patriotismo para defrontar as;

com�le,xidades do reajustamento democrático, \0" sr. Udo
Deeke não Se deixará perdc1' na banalidade das tC'oriza�
ções levianas, <'contando todavía, aIçar.se pelo sacrificio,
pCiSsoal e com O' apôio dos seus corl'eligionál'ios, à altura..

do administrador realista e previdente, a quem menos ten�
tarã0 os triunfos polític'os do que a satisfação dos deveres�
cumpridos para com a ,boa espectativa ou a confiança dos:
seus concidadãos.

Cerremos, portanto, fileiras em tôrno do candidato do
P . .s.D., - o enge'l1heiro Udo Deeke, a probidade', .,0 amor

ao trubalho e 31 capacidade -téc.aica' em pessôal Votemos
em Duo Deeke para Gov-ernador d'o Estdo'!

f
, ..

t
»
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� TraóSporles" Aereos
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CalarinenseS S.I.· ;� �
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�t� Agora, sob i! orieutacão técnica da Cruzelro do Sol ..�.
T L
�t'" ESCALÁS ;'

'

..�.
� L
�. ÀS �EGUNDÂS; QUA.�TAS E .SEXTAS-FEIRAS: :�� Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba �t". �t� Floríauópolíe - Lajes e Porto -Alegre. �t+�t"+'

.

�� Visão maior email perfeitlltll
��i ÀS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: ..�. que a de uai bom biD6cul�

;1*i Porto Aiegre-Lajes-Florianópolis - Curitiba .!. alcança quem tem ,óHd.

rt= Parauaguá=-Santos e Rio de Janeiro. .:. ín.tr.uçjio.
I

�� � Bona livros, sobre todOI o.

�. - �t" .S8UO tOI :

�,� Tar.ifas reduzidas :!: LIVRARIA ROSA

�J �
Rua D.codora. 33 - Floriu 6 lO! S·

� I Modernos e possantes aviões Dluglas i �ASO ��o-:'f�O
�t� A escala em Joinville, Itajaí e Joacaba está dependendo da �t"

. ..

(�� conclusão das obras do a�roporto local. ,�.
. Atenção�. y

� , TRAFEGO MUTUO COM: ,�t"

�I� Cruzeiro do Sul---Rio �t"

H Sdv,ag:-POflo Alegre i
i ,.

Pluna�Montevidéo .:

..

'
, ;

� I � PASSAGENS E CARGA:
- ".__

�i:�' I c Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos· �:..
� i$ Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 .�:.. Vende-se uma Iíníssima sala-
+!. 1 �.+ de jantar, em perfeito estado-
�� CRUZEIRO DO SUL

./

:.:. d� conservão, por :preço PlO--
..*:. Agência ,

..�. dico. Ver e tratar a rua Sete'
��. Rua João Pinto 12 _ Telefone 1.500 ��. de Setembro. - Edifício Cruz;

.!. . JTAjAÍ: '.

'

,
. �i. �. S����:-:_��.��t.�����?� . �?:: .. __

:� Luiz Noceti-Bua Pedro ferreira (Bd. Bauer S. 4.) �i:
�i� Outras cidades com os sub-agentes da

.

Cruzeiro do Sul I�t"
� ?
� y
.,��
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THOMAZ CHAV'ES CABRAL e família e dr. Léo Pereira DR. FRANCISCO CAMAJl.]).,
Oliveira e família, ainda consternados com a perda de seu NETO
inolvidável pai, sôgro e avô, Advogado .,

MARCOLINO MARTINS CABRAL
Escritório: Rua Felipe Sch1m1dt
21 (sobrado) (Alto da casa uQ

convidam para a missa de 30.0 dia que, em sufr.ágio á sua al� paraiso")
ma, mandam rezar na Igreja de S. Francisco de Assis; ás 8 Residenda: Rua Al-varo de Cu
horas, sábado, dia 15, no altar-mór, e antecipadamente agra valho, 36
decem o comparecimento.

,

2 o ESTADO-Quinta-feira, '13 de Julho de 1J5J

G. 8. ·Cal�eira� lIe An�rada Confere
Diploma

'DArl LOGRAFIA

METODO.
Moderno e Eficiente

torrespon 1elld I
;-'

- Comercial

Exclusivista «flENNER»I DIREÇAol.

"méJla N Pigozzi

PBINCIPJ IS 4RTI60S - Rua General Blltenc,oure, 48
j \

.

(Esquina Albergue Noturno)

POupas-taIçados --.- ..-.----.. --�--,--.-..._--_._---_ ..--;;.--.

Feltr�s-Maquinas t MiSSa DE 30· Dlft
'de c.osturas Marcolino Marlins Cabral

Loja RElNER
Rua Tenente' SilveiréJ, 29 �

florianópoUs

Bom binóculo
Grande visã.

/

VENDE-SE um lote de ter-:
ra à Avenida Mauro Ramos.,
próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar com 9�'

sr, Manoel Fiuza Lima, na.

Firma Fiúza Lima Irmãos &c
Cia. Ltda. à Rua Conselheíro
Mafra, 35. Florianópolis.

I
.

·s�·i�·· d�" j��i·�·�·
1

I -

',�
.'

Quando &lguém. tal_ lI._
lheiro da ilWJtra.QAo a.-oima. oft.re-

.

lhe. em o.mé.vel gesto. lllD cálioe do 1
axcelente _peritlvo K 1'1 0'1'. Iem_ :'
... v. Sia. de acrescentar. ao� i-,
oe· • genw<w.a:EfTei' TAl1- ;:

BF"1'O NEli ÀPERITiVO ,:
� Pl1EIJ/l.ET(J!

'

lfjlEj ':i�(� I :
.

I U/'I PliO/)(lTO DA KI10TiA. 11m. t:0I'f. éUGUIIOI
I
� ITI..J,I.Í .

_.

..... � ... .. .. .... a....... ...... .. .. � ...... ct

Flor1anOpolll
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ANIVERSAltlOS

I Bodas de ouro
ÁS 5 e 19,45 horas

Menino Yl.mar Comemoram amanhã, suas bodas Sessões Chies -

Comemora, nesl a data, o seu 50 41e ouro o venerando casal sr \VaL - Nunca houve nada igual, nerr

::anivel'súl'io o interessante menlno ter Dornbusoh e sra. Fr-ederica na terra, nem no mar!

-'Y.Innar, dileto filho do pintor con·. Dornhusch, residentes nesta capi, - Que cançõ�s! Que, mulheres I',terraneo �\ca('Y Margnrrda e da sra.' lal, ,tt rua Duarte Bchutcl, r1. 51. e que saborosos instantes de amor

.Honortnu Margar-ida. I O casal possue os seguintes ji_' passageiro!
_ X _ ! IlLOs: OLilia, casada com o sr. Rei; I - Para cantar seus '�môres nãt

S1'(1. Adi Gurojellis Ribeiro I noldo Grarnkow, Hilda, casada com 11::1 como a briza do mar .

Natalícia.se, hoje, a exma. sra, i
o sr. Jorge Haviaras, Dagoberto Por Isso, não percam .

-d. Adi Garof'atl is ltibeivo, digna casado com a sra. d. Olga. B. Dom, ROJIANCES EM ALTO MAR

<consorte do nosso prezado conter, i uusch e Erna casada com o sr, Jo, - 'I'echnicolor -

Taneo sr. dr. Telmo Ribeiro, advo_! ,r, Vesely,
'

,

com

,,'gado e alto funcionário do LA.P.r.1 São o� seguintes os netos do ca_� DORIS DAY, JA�[� PAIGE, DON- Bogotá, 12 (UP) - Em todo o i\.POl\O DOS PAISES' VIZINHOS
-nesta capital. Ilal: �icolau, Sevasti, W�lter, JI:a_ \ DE FORE, JACh. KARSON e OS pais estão sendo organizados !TIO

As muitas felicitações que rece
; 1'0, Niref's, Mada-lena e Erico Havia, CAlt LEVANT vimentos para socorrer os flagela-

'berá pela anspiciosa efeméride, Iras; Ed ite, Ruth e Noberto Gram, e I dos dos catastróficos terremotos

:juntamos as nossas, com prazer. . row e Eliane e Leatríce Dornbu, OS REIS DO SAMBA
.., que assolaram extensa zona d�

-x _
sch e ainda, OS seguintes bisnetos : No Programa Califórnia, sábado ultimo. O go-

Sr. Mário Couto .Francisoo Meira Neto, filho do sr. 1) - Noticias da Semana - Nac verno coordena a ajuda e envia a.

Faz 1 1 o,
.

"

Má COl] Osmar Meira e da Sra. Sevasli Ha, 2) - Metro Jornal - Atualids. limentos, remedios e agazalhos ,'')a·
_ ar os, 1 Je, o sr. 1v. arJo -

ao, funclnnário do Minísíár lo da i viaras e· Regina, filQ;a do casaiNi, des - ra varías dezenas de milhares de

.Agr-icullura. O benquisto natalícf.' xilau Haviaras eTvone Bonassís Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. flagelados. O numero de niortQ� il

-ante será a]vci-;'l)elo decurso de tão [iavíaras.
" 'LIVRE" - Crianças maiores de ii ,feridos ultrapassara mil, segun)Io

,grato acontecimento, de ml1ltivlas: Em al}ão de graças pelo signífi; 'mos poderão entrar na sessão, da as ultimas noticias.

:nomenagens, as quais nos assooía. l cativo acontecimento, os filhos e [) horas. ------------------.....-------------

;mo�. demais parentes do estimado'Ca�aJI
- ODEON -

ti C,h.e.g',eu ontem a- Blumea au o
-x _

farão realizar cerimonias religío. --; Ás 19,45 hs. - d

, Sglo. Djalma Morais sas na Igreja Evangélica, à rua A VOL1'A DOS HOMENS MÁUS 'Cmle., da 5a• Reg-i'a- o' Mll't�tarA data de hoje consigna o aní.] '1erêu Ramos, com inicio és 8 horas, 1 com

-versárío natalicio do sr. Djalmn! Tratando.se de p�SSf)�1S fine :!0_ i Randolph soo'!"!', Robert RYAN, BLUMENAU, 12 (R.) - Está sen- tar, à qual está adido o 23° R. I.

1\'Iorais, 30 sargt? da no"SSa Martnha i sam das 'melhores relações na 110S ·1' Anne JEFFREYS do esperado nesta cidade, hoje, o com sede nesta cida-de. O dístínto
-de Guerra, atualmente resídíndo sa sociedade, receberão, 1)Ot' certo, ,,_. No Programa -

oficial visitará, acompanhado <13'

,;no Rio de Janeiro.
-

as homenagens que fazem jús,
-

às I 1) � Cínelandia Jornal - Nae ,

-X -'-, quais nos associamos,
.

2) _:_ Revista Espor ti via, nO 4.

FAZEM ANOS HOJE:

O
.

B'
- SHOltT -

A sra. d. Olga Valente D'Acam.! �lla O tO O sr... Preços: Cr$ 5,00 e ..?�2.0.
"1l\lP. 14 ANOS".

=pora ;
a srta. Carmem, filha, do sr Nelson Rockefeller - ROXY -

.Acácio J. da Silva; -RIO, 12 (V.A.) _ Após inspe,
- AS' 19,45 hs, -

- a sra, Cezár ia Silveira. clonar as a.tividades da "Interna� FESTIM DIABO'LICO

X·'
.' - Teehinocolor

-. - tionaI Basic Economy C_prpora'
'VIAJANTES ! tion" e da Emprêsa de Mecaniza� -.

com

Sr. Francisco Corbe_ta ção Agrícola, tendo ainda assisti.!- James STEWAR'!'

Acha_se nesta capital o sr. Fran� do à inauguração do Museu de I No Programa:

,.vi'�o Corlbieta, dign.o Igerente do Arte. de São PauIo, viajou, ontem, 1). - O Esporte em Marcha

13anco Inco em Crisciuma. em úm "dipper" da "Pau Ameri 'I
NaclOnal -

-x - can Wo'rld Airways" (vôo 202): . 2) Atualidades Warn�r 'Palhé.

Sr. Antôllio Cascais em companhia d sr. Godfrey Ro I
- JORNAL -

Vindo de Orleães, onde é vere ckef�ller, com d�stino a Nova Y Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
, ador e pessoa muito benqtüsta na. ,ork, o ,sr. Nélson Rockefellel, Pl'e:, "H.IGQltOSAMENTE Proibido

<quele municipio,' está. ,êntre nÓ's, 'o sidente da "I�tenational Basic

E_j1S
ANOS"....

.

•
,

. '6r. Antônio Cascais, a queD;l cum, conomy Cor,pol'ation"e da Amerl
- IMPERIAL -

primentamos. can International Corporation". Fechado para. Reforma.

- X - Compareceram à/ base aérea do
� IMPERIO -

Sr. Ulduico CallalU Galeão, para d�edir o antig() I (Estreito)
Por via aérea, che'gou dia' Capi_ cdol'denador dos Assuntos Inter Ás 7% horas -

·<tal.da Republica, o sr. Ulderico Ca' a�elüoanos, do Departamento d;. VIVIANE ROMANCE

Estado dos Estados Unidos, i'nú_1 em

meras personalidades do 11,0SSO
1 OS AMORES DE CARMEM A Rádio-Guarujá lança, vitoriosamente,

mundo oficial. Amanhã - RITZ -

um novo programa. ,

Wa�ne Morris, L9is Maxwell e A 6 do corrente, às 21,15 horas, conterrâneo P.almeiro da Fontoura
Gordon Me RAYE a ZYJ_7 lançou ao ar a primeira Participaram da primira audi,.

'Faculdade de C.·e"'ncI·as E A' em audiçãà do programa "Lendas d&10ãO de "LENDAS DE TODO o-
,." '_ conomlcas PUNHOS tJOll! FE' rodo -o Mundo", inLeressante pro . �r-:,·DO. os seguintes r.fldio'atores!.

de Santa'Catar' I�na O-I__" LI,VRAM"NTO' dução do ,Serviço ltedatonal da

I
C·, '.larques Nunes, Palmeiro da

n referida emissora.. F ;",<Jura, Alíbano Lúcio, Maria

O�In.IN_AI!J
'---O aludido programa conta com I f <:, llélio Rosa e Qu.stavo Neves

, Edital p. u a ,participação do novo elenco rá. I Filho.
Afim de delberarem na indicação dos representantes desta Fa' RIO,"2 (V. A.) _ Um telegfama dio.teatral da Rádio Guãrujá, sob I Êsse novo lançamento da MAl&-

ld
.

d S- P' 1 d'
.

I .a compeLente direção do artístl.l POPULAR, que obtevé êxito sem

. "CI.J ade ao c,on.gresso Nacional de Est.,uda,ntes, a realizar_se na Ca' I'
e ao au. o IZ qu.r um magls<,.r!:\,� I,

'

_ d ct t 1 d I d preéedentes, esbará no ar tôdas a.t
'�lIlal da RepublIca, no corrente mês, flcam convocados os alunos da I

o a ea.pI a, apre�lan o o pec 1 o
I

- ---

'd" " d ) .

S t fl'l· qLlintas�.f�iras, _às 2q5, numa O

referida Faculcla.de à reunião'que para êsle fim será levada a efei Ide. surs'fs .requtcr� ?vo,r .lUI1: ,:'1-; !!Duren O COO I O
, -. rao, pro erlll es a lrlgll"!a. ueCIW.1O: U

_

ff)rta da LOJA RENNER.

40 no próximo dia 14 séxtarfeira às 19,30 horos, numa da,s salas do � O juiz deverá conceder o livramenJ em Fortaloza";t::dificio Santa Terezinha, à rua João Pinto, nesta Capital. I to cOMicional desde que o meJian_'!', .

ti,
FlorianÜ'polis, 12 .de Julho de 1950. I te se _col11?rometesse a assistir to- RIO, 12 (V.A.) - Como na :a..

________________________________
,das as mIssas

,. celebradas em de: ra,lba, tambem acaba de OCOlrer

! terminado' templo religioso duran- na cidade cearense de ,Marangua..

M
·

I
'te um "mês". O condenado aceiton pé um conflito politico, c,omo deLa

US ICa r as condições, sendo posto em 'libei'� lha o seg'uinte telegrama de Forta4
, dade. No final da p'enitência o libe teza: ' -

í '

-

I "R
.

t
..

h 'd d
Por se achar e'nformo o sr. E I P I P I .t d

rado deverá apresentar ao ma ""is- egIs rou_se na VIZIU a CI a e 30 cadá veres foram -?té a.gora re-
'" manoe au o e liSO, regen e a .

. '"
,

. . �

trado um a,testado firmado p('}o de Maranguape sangrento confh tirados das ruínas das aldeias do
.,:'Ürquestra Sinfônica" fica adiado de 14 para 26 do corrente XXVlo

-

o �

i pároco d0 aludido templo, provan- (o ,por questões politicas. A's 19 departamentu 1e Santander do NOlo-
f do que assistiu a trinta ofícios rp· horas o locutor Grijó Alves Fer te, devastado po�' um abalo sísmico

I' ligiosos. i fi'andes Reis fazia pelo microfone no domingo pi<::l.do.
li da emissora local a propaganda da Foi coniirmad.;_ noje que há Jll,lill

I M t 'l' .)( ')
, coJ.igação .PSD e PRP. De repente de mil feridos,

, . or �os na \JU!:\" ��,; ! uparee'eu no, estudio o co�andante '_, _
,

•

10; � .• : ".
,r ; do de.stacamentw local, sargento II) F. ... ."

"

,JOrna,l� U�� ;i:": ' .

Mtarrocos lteis, acompan)1ado do
I neconn0�'�UneGto a

! rhm,��ús ;':i'3�: .,�)�OS�i��ll:r��r���ra���' :��� 1 ��verS�'��1 cursos
I TóQUIO, 12 (V. }�.J "utnr pc>la p),opJ�';Il:(' c;:uc de!.en.:, RIO, 12 (V.A.) - Foi baixado de
; quartel general de �\;j.:-:. '!n'.l'l:Tf. . � '::.0:- acúloradfl! ereto concedend.o rc(�onn( cillH:nt�
i Tóquio anuncia L: troca de palaVl'Ias; segu'hdo'se, tre. ! aos Cursos de Minas � de :\rqnilt�,

I mortos no· "front" c�)!'. 'tI v ()'; dc",.
. !'no? cOllfliLo a,. faGü e Pllnhal!tura àa Escola de Engenharia ';!a-

corres]!onc1t l:'e� üe <-"'" '" 1 ern.lllwri.a. a lufa, .l",7.!.ml,mol'Los (l r))'Ivcl'si.-Iari(� di) Rio Grdndi! rI()!
I americ-aw" ,

",' sargento Mar:'o�'o:, Rp,js e, Geraldi,,: S�;. "(\ f�' ", Au�iliCll' d\' Enfcr

Rua A.rcipres1e Paiva - ,Edf. Ipase _ Terreo li Rearst, e Ernie '1"'".lff, ,.
',:, :: �:....d;:; Ih::", in, "i') 'lo l("'" "�l'mClill Br:lsilf'Í_

. ,do exércíto "Stars and St,,; . ',,'. ,).• .sul.

i

Vida eocial CiRe-Diário
- RITZ-

';l1alli, ativo e competente gerente
...da agência da Caixa Econômica elll

'Lajes.

'Sociedade··de Cultura
. ;('Qncêl'to da referida sociedade.

Flri'anopolis, 12 de julho de 1950.

ARMANDO CUNEO - Secretário

Pdn(�Jas df� Ptt?�são
fi Cr$ 5tO,00

Grelhddores

ARNO
.'

� Etétl"'ic0S
a ,Cr$ 300,00

na Ilet.rolandia
.. ;

lO
3

os ,1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N O'
EL EC-TROLANDIA

r
------------------------�_.----------------------�----

flagelallos,
Rua Arcipreste Paiva Edificío lpase.Terreo

Socorros urgentes aos

da -Colombia

Bogatá, 12 (UP) - Todos os re,

presentantes diplomaticos dos pai

ses americanos visitaram os altos

membros do governo da Colúmbia

(I fim de expressar.Jhes o pesai'

pelos catastrofícos terremotos -qua-
.

assolaram o pais. Segundo se infor

ma, todas as, republicas ameríca.

nas ofereceram ajuda para os Ila-

gelados. ...

general Tristão de Alencar Arar! sua comitiva, aquela guarníção
pe, comandante" da 5a. Região. :\1ilj. outros pontos de Blumenau.

uma firma para distribuidora de

,I .

REPRESENTANTE DISTRIBUIDORES
DE ?ERFOMES

Precisa-se de

antiga e reputada marca de perfumes, dando·se todo I�o terfitorio, do Estado. Carta com referencias para

AMERICA IN'TERCA)\1BIO LTDA. Caixa Postal 'Lapa 1

I'.".' I
RIO DE JANEIRO

------------------------------------------------,----------

Rádin
-----/

«LENDAS DE TODO O MUNDO,>

Retirados das roiDaS
mais de 300 ca�

,

dáveres
BOGOTÁ, 12 (A G.) - Mais

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenção! GAROTA=CA!
}) [N-I� EIl� t)

Atenção 1
GRANEL 1A

BALAS. MILIONARIAS OFERECEM AOS SEUS DlSllINl'OS CONSUMIDORES INÚMEROS' PR2MIOS DE VALOR, OBEDECEN-
DO OS MESMOS À'SEGUINTE DETERMINAÇÃO:

'

A - OS PR2MIOS SERÃO VARIADOS' DE BICICLETAS ATt CANETAS TINTEIROS.
10 PRÊMIO - O COLECIONADQR QUE CON&ECUlR CR$ 150.000;00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS) TERA o

DIREITO UMA BICICLETA NO VALOR DE CR$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).
2° PRÊMIO _ CR$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS) TEU DIREITO A UM RÁDIO NO VALOR DE CR$ 1.200,00 (UM

MIL E DUZENTqs CRUZEIROS).
.

3" PRÊMIO --. CR$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL. CRUZEIROS) TERA DIREITO A UMA MAQUINA FOTOGRÁFICA NO VALOR
DE CRS 500.00 (QUINHENTOS CRUZEIROS). - .

/

I

4° PIttMlOI'_· CR$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UM JOGO DE 'PINGUE.PONGUE· NO
VALOR DE CR$ 200,00 (DUZENTOS CRUZEIROS), OU ENTÃO PODERÁ ESCOLHER UM FERRO EL�TRICO OU UM PAR DE
PATINS. .

.... -, ......-.-=--.......... e'O ....'iíI.•TI" F __ ��.
'.....'1JeC..,,�.� .. ;_

5° PRÊMIO - CR$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS) 'ltRA DIREITO A UMA BOLA 'FUTEBOL N. 5 -NO VALOl Df:
CR$ 100,08 (CEM CRUZEIROS). ,_

6° P,RÊMIO - CR$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UMA BqLA DE FUTEBOL N. 2 NO VALOR -DE
CR$ 60,08 (SESSENTA CRUZEIROS). .

'

7Q PR2MlO - CR$ 6.080,00 ,(SEIS MIL CRUZEIROS) TERA BIREITO A UMA CANETA TINTEIRO NO VALOR DE',CRl 40,0.
(QUARENTA CRUZEIROS). I

AVISO
ESTES, BRINDES, UMA VEZ QUE NÃO HAJA ÁLTERAÇÃO DE PREÇqs, PODEM SER TROCADOS POI OUTROS DE ACOR

DO. COM A VONTADE IMXS CONTEMPLADOS. '

Só aceitemos ,cédulas limpas e sem rasuras
�

'

.. PEDRO ST.OFELÔ &
..CtA.... -.

Bala� Milionárias.·
Rua Curitib», .7.4'5 �Sald lC6 Belo.Horizonte-Minas

...;..- ,
� .....

R·�·p�êse·�ta-nt·e···em·:·Fié·ri��nÓ·p�·i�s·�"'MILTÓ'N""S�"'(j'ARci'A'�'
..

I Praça 15 de Noysmbro 20••2- andar-«Tel, 1324

I

J

!.

�

.� �.

�

�
I

( ,

,
J

/
I ,

(TAC Trcmsportes Aéreos II' Calarinense SitA ..»

�8D,ócacão de Assembléia Geral
Extraordiniria

Gonvoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

�xti'aordi-nária, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na /
séde social, à rua Conselheiro Mafra, 35, iO andar, com a seguinte --------.-�

!..ordem do dia:
••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •.••.••••• ,"/-

: a) Refor?1a dos estatutos CASA
,

b) ?utrós�assuntos. de interêsse social. .

�ende:se u�a confortavel e...
" Elortanõpolís, 7 de julho de 1950. resideneíal, liItaada em ponto 111"

ITransportes Aéreos Catarínenses S. A. �ano central, eom.t quartos, sala

r OSV�DO IMACHADO _ Diretor.Pr-esidente, de visitas, sala de jantar, eopa• .,..

........ / zin_ha, além de mais um pequeno

Frutas, Refresco, gelado's :;:�:ae:a_=Z;::d:o� ::::: IMOVEI�;
. zaçao de .... quente e. frIa. - ID· �

procure POLLI s. A. Comer"l·o li .'odustrIOa formações Da Gerência desta folh.. V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no' Registro de imóveÍs'lj
ti V Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?'

PRAÇA 15 DE NOVEl\U3RO
. " .••• •••• •••• •• �. .

Si existe alguma irregularidade, procur-e hoje mesmo o Escritório Imo
{tUA CONSELHEIRO MAFRA - Editici{) Montepio TINTAS PARA IMPRESSÃO I bil:iár�o A.L.Alves, rua Deodoro 35. que está habilitado a regruariza_W;
RUA FELIPE SCHMIDT � Edifício São Jorge C O T TOM A R críteríosamente. .

I A'VISO,Dr. (LARHe' G.
GALLETTI

ADVOGADO
Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga.

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala 1·
O consnltório esta aparelhado para' atender tod os os

casos da clínica dentária. '.

-

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

Cl'lme • 0'••1

OoIUItltulllSO d. Sooledâd..
NATURALIZAC;OES

, 'fttulOlt Dealal'ot61'loe

EeGrlt6rlo _. R••ld.nola
Rua Tlaaci.at.. .1.

FONE •• 1488
'

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

QUER VESTlR;.SE COM CONFORTI E ELEGAHCIA J '

PROCURB A

allaialar�t: Mello ..

Rue lI'elippe Se,' _ 48

\
------------------------------------�-----_.----------------------------

,
'

R á d i 0'5 A ti â nt i r.
ONDAS LONGAS E CURTAS

,
,

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida _ ';

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO. PP �

,

-._ Rádios - Electro\c� - Transmissores - Amplifícadores

Atlântidá Rádio Catarinens_ Limitada

-

cnsibilidada

I
,
\

Diretor tecnico WA T/T"r;n LANGE Jr.
l

'Rua Trajano: n.131 j�59Telefo

."Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EOITA�
Atenção conscritos da classe de 32

A - É, nesta data, aberto o voluntariado PARA OS CONSCRITOS
NASCIDOS NO ANO DE 1932, afim de preencher claros existentes na

2a• turma, de incorporação dêste ano, nas seguintes Unidades:
COMPANHIA DO QUARTEL' GENEI\AL (incluindo Quartel Gene.

ral Regional e Pelotão de Policia do Q. G. R.), sediada em Curitiba;
5u• COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÃO, sediada em Curitiba:
2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, sediado em Rio Negro.
B - Condições a que deve satisfazer o candidato a voluntário:
1 - ter nascido no ano de 1932; I

2 - possuir certificado de alistamento militar fornecido por órgão
alistador do Exército;

'r
•

3 - não estar matriculado nos cursos: clássico, cientifico ou equi;
valente (industrial ou comercial técnico);

4 - ser albatizado;
5 - comprovar, finalmente, pela apresentação de uma declaração

Por Al Neto'" escrita por pessoa idônea, ott certificado de aptidão profissional, que
Está sendo iudciado, neste mo, possue uma das seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontológla e

mento, o mais -arnbicioso programa de farmáciaj, corrieircccapoteiro, carpinteiro, carpínteiro de carroceria
de desenvolvimento econômico de cozinheiro, condutor técnico.cmestre de linha (chefe de turma de topo.
(IUe o mundo tom notícia. grafia), datilógrafo (arqúivista, almoxarife, contador, estenógrafo ou

Parle dêste p;rograma acha-se 'a �crevente), encarregado de combustiveis ou de lubrificantes (empre
carg'o das Nações Unidas. A outra gados em postos de lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro (de
parle aoha.se a cargo exclusiva medicina, cirurgia ou veterinário), eletricista (instalador), estufado ..
mente dos Estados Unidos. ferreiro (simples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), balconista de ca

Mas mesmo na parte correspon sas de artigos de auto, lanterneiro, lustrador, maquinista de Iocomotí,
dente 'as Nações Unidas, os norte, vas, mecânico (de auto, de máquinas em geral, torneiro, eletricista, ele,
americauos são os maiores contrí tricísta de aU(Q, de equipamtlDt9 pesado, de equipamento de construção
buíntes, de máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de bateria), me,

.

A fim de pr�mover o de.senvoL,· tonsta: motociclista, marcin�iro, op.erador, mecân�c�, !pintor �capoteil.'o
vímento das regiões 'atrasadas, a de auto' ou de casa), pedreiro, rádio operador, rádio.telegrafista, repa

ONU resolveu
\

gastar, durante os' rader de instrumentos de auto (ou relogios), soldador (a oxigênio, bom,

próximos 18 meses, a ímportancía beiro, tlétrico ou lanterneiro), sapatelro.corrieíro, sérralheiro, típógra
d,e 20 milhões de dólares. I Co, vuleanízador.

,

Estes 20 mikrões de dólares de. 'Terá também sua apresentação aceita, �o candidato que tenha con,

vem ser completados por meio de cluido Ou que estiver matriculado no curso ginasial e, bem assim, o que

contribuições dos países membros I possuir cOlUple!xão FORTE� e8:atura superior a 1,75 e boa apresentação
E dos 20 milhões, os Estados C.-. Loeais de apresebtaçao:

Unidos contribuirão com 12 mi I 1 - Em Curitiba: - no Quartel da 5a. Cía. L. )lnt., à praça Ru!

thões, I Barbosa;
'I' ,'_.J' .• ,.,,:. ,_ .. i'"

Ao .mesmo tempo o governo nor.
.

?-,- Nos Estados do Paraná e de' Santa Catarina, nas seguintes
te-amer-icano gastará outros 23 Unidades:

milh�es ,de d�res em au:xili� di._ 1!0 R. I. -:- Em Ponta, Grossa
,

.

reter as áreas menos desenvolvidas 1. Btl, FIOUt. - em Foz do Iguaçú
durante os próximos 12 meses.

l". Esq. Ind. Cavo em' Guarapuava
Tal auxílio será, príucipalmen- 2°. Esq, Ind. Cavo - em Palmas

te, de caráter técnico. 6°. G. A. Do. 75 - em Castro

Existe consideravel otimismo l/5°. R. O. 1-05 - em Lapa
com relação ao fu'turo dêste progra,

2°. Btl. Ferv. � em Rio Negro
ma de desenvolvimento econômi

D - Épocas:
co.

1 - De apresentação - os caadídatos poderão se apresentar at�

O otimismo justifica-se pelos
o dia 29 de Julho (no horário normal de expediente).

resultados já obtídes pelas Nações
. 2 - De incorporação - os candidatos aceitos serão Incorporados.

em Setembro do corrente ano.
Unidas e pelos Estados Unidos em

programas similares, mas de base
E - Vanta-gellS proporcionadas ao çonscrito da classe de 1931' __

financeira menor.
se apresentar voluntàriamen�:

1 - prestará o serviço militar .juntamente com os convocados 118-No ano de 1949, as Nações Uui;
das gastaoam em "projetos desta

classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele que
pertencendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio deordem apenas 250 mil' dólares.
1951 ;

"Apesar dêstes fundos limitados .

2 - prestará o serviço militar, conforme sua aptidão individua-l, em
- escreve o jornalista Thomas J Curitiba (a maioria) e em Rio Negro, sem, portanto correr o risco de
Hamilton - a ONU conseguiu im- .,

púrtantes realizações para o de.
ser mandado servir em Unidades muito afastadas;

3 -:- prestará o serviço militar no desempenho da sua -prónria apti..senvolvimento de áreas atrasadas", ),'

dão civil, tendo, assira, forçosamente, suas qualidades aperfeiçoadasÉ difícil avaliar como um grupo no decorrer do tempo de prestação do serviço militar.
relativamente pequeno de técnicos F _ Apenas o transporte, com destino às Unidades, para os v(Jlll�
pode auxiliar uma nação menos ,. <,

tários mandados incorporar, correrá à conta do Estado'.
desenvolvida. .

, _ _ .

G - Em vista de ser reduzido o número de vagas a preencnerEspecíalistas em agrícultura ad· did
_. . .' -

'

" _, ..

,� avrsa.sse aos can 1 atos, que terão prioridade para mcorporaçao aqueles
n:�n!straça?, sáude púbhca_ e

edU'_1 <Iue mais cedo se apresentarem.
caçao, .envlados pelas Nações Um- Curitiba em 24 de Junho de 1950. '

das, tem feito obra extraord iná.
'

Heitor Antônio de Mendonça
ria em países tão diferentes eOILJ \ Coronel Chefe do E. T.
o _:\fganistão a Bolivia, aludia, () 'I'Ira.

Por sua vez, técnicos enviados

pelos Estados Unidos -têm COl1se�

guido Tesultados positivos nos

mais variados assuntos.
Um dêstes é a sáude pública.

o.s e.g;pec'iJalisLas norte-amoriüanos, \

em união com os Iocai.s, têm sallea�

do áreas consideraveis nú Di "siI,
no Chile, no Perú e em '; v'"

, /
-

palses.
A importancia. de 43, y

dólares, agora destinada L

grama de desenvolvimcn.f.o
mico patrocinado pell1<
Unidas e pelos Estados '

bem maior do que o fil

anterior.
Mas ain.da assim, C0

taT ;que êstes são apcd
ros passos.
Com" o correr do te'

No

,

própria saúde,
consagrado:

REGULADOR XAVIER I
N� 1 - EXCESSO N� 2 - fALTA 'ou ESCASSEZ I� REGULADOR XAVIER o'" remédio de confiança da mulher

�

interesse da sua

exijo o remédio

LIRA TENIS CLUBE
�

.

l)I'ogn..na na-a o mê- de julho
Dia 20 - Quinta feira - Boíte da Colina - Apresentan

(Illio' um notável pianista � Especializado em músicas de dan
-ças para "BOITE" - Ex-pianista do Cassino da Urca.

Dia 29 - Sábado - Grande soirée de aniversário da Oro

'-questra Juvenil.
Notas: Reservas de mesas para as BOITE8: Relojoaria

�m�, •

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
(estranhas, ao quadro social. 8rs. associados, cooperem para a
..boa frequência do seu Clubeí.

Ptoqrama
Eeonõmícc

"

. !
�

\

i

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VA ..NADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, páltdo,
com moleza no corpo e olhos Sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para' o trabalho.

VANADlOL
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue CD

fraqueoido. É, de gosto delicioso e pode ser usado em todas
as idades

<Iúbe 'Doze ele Ag·osto
n'H'a () n.ê� de julho \

Dia

Dia

Dia

'U'0I!I'a til a
12 - Quarta Feira - Soírée mignon.
f 5 - Sábado - Soirée com início as 22

19 - Quarta Feira - Soirée mígnon,
horas,

9 horas.'

Dia 23 - Domingo - Soirée com início as 21 horas.

Dia 26 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 3.0 - Domingo - Cocktall dansante com início'as
As "soirées mígnon" serão das 19 ás 22 horas.

\

Capitania dos Portos do Estado de Santa
Exercicio de 1950

EDITAL
'

De acôrdo com o oficio nO 034,8 de 9/6/1950 da DIRETüRIA' DO
�ENSlNO NAVÂIj, faço saber a ·quem interessar 'possa, que se :tchar:io
-gberlas as inscrições para o concurso de admissão à matricula Da EsCQ�

; la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.
Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capitani!a,

-

vara melhores esclarecimentos.
'

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrian6polis,
. i) de julho de 1.950.

Nelson do LivramentliJ Coutinho, Escriturario da classe G Secretário.
/

;.; r..-_-.-_._- -•._..- .._-_._._._-_-_-_-.._-.-.r-.-_.•'_-_-.- -_..-_-_._-_ _-.- -.-_-_...

.MINL:,-rêRIO DA MARINHA
Catarina

TO NICARDIU�
, Tonico do coração-

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbacões
--na circulação do sangue, Arteriosclernse, Disturbios na
pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas
Mole8tias 'dos Rins, Reumatismn. Nefrites.

'

.....�--.J.....:"..."!..-•••'r...·.·.·.�.·...••••••••••••••·.-4••••••••••·.·_·'••m••..."

grama se tornará cada '.1 Mediante o incentivo á iDi(.jaT,i�
Tornar�se.á tão grande que c" /;3 va privada, com garantias para l)

miihões serão apenas ulYla parcela capital estrangeiro, o programa de
insignificante.'

,

dpsenv"- "nLo eConômico se

Nesse futuro, haverá proJetosj c " !!",,,1.Jr ilul",;,n'iYii
de repr·esas e de inrigaçãü que inLe, ,ir., (J"H<""�'_

- 13°. E. C. - em Joínvíle
- 14°. B. C. - em Ploríanópolis
- 23°. R. 1- - em Blumenau
- 611-. B.A.C. _ em S. Franc, do Sul
- 2°. EU. Rodv. - em Lajes

- SOo B. Eng. -\ em Pôrtn União.

I .P�rdeu-se
I A caderneta nO 1609 da Caixa
EconÔmica Federal, solicillando
quem ao encontrou, entregar �
rua Silva Ja'l'dim nO ,192 fundos, \

.

)
\

MAU ,TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

Coceira dos Pés
Combatida no I.o Dia

Seus -pés :coçam, doem e ardem t,a.nto
a ponto de quasi enlouquecê-to? Sua
pele ,racha, desca8C2t. ou sangro.? A ver
dadelra causa. destas afecções cutüneas
� urp. germe que .se espalhou no mundo
An.telfU e é conhecido sob diversas deno
,,,inações. tais como Pé de A tleta. Co
e','nl de Singapura, "Ohoby" coceira.
\'. ".0 pôde livrar-se dêstes sofrimentos
.3ell3.0 depois de eliminar 9 germe cause.dor�
Cma nO'l'a descoberta eb&ffi..da Ni.ccderm
Ll j',;},!'nf.a coc�i.r:a em 7 minutos. colnbate
>A gCl...""" em 24 bor..... .e torn.. a pele
f'l.:.,(,�, ma�:J. e limpa. em 3 ruas. Nboderm
C:�. tão hons resultados qne oferece .. ga
!,�r.;-l in de êliminar a. c6ceira e limpar a

�1t,1e não só dos pés. como na maioria dos
... �,�:;.s de afecções cutâneas, espinhas,.
· .....,me. frieiras e impigens do rosto ou

J!� �()rpo. Pet;'.rlO Ni'iodErm, ao f3ct� fsl'''
�l� t'-:-l.uticc"fI.i(lOje m�sl'lco. A nossa ga-
%..... d

t' <

"'''.n�P-, I";;'
..

�"".''''� '-"P.,·Q � ..

�\�)A4.��� y:;j .....
, '. 'i.!�, maior

"

,rãe aumentar a ,comida pa'
nós.
1'0 necessário para tais

·kverá sair, já não- dos

,II()�; m""s sim dos 'part.icll!a�
"

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agentes: Comercio & Trans·
,portes C. 'Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal, 220.�Florianópolis
Listribuidores Carlos Hoe:.
pc.ke S. A. Com. 8 (nd

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

••••••••••••••• e.e •••••••••

DR"-' I. LOB4TO FILHO

TUBERCULOSE

Brasileiros I Espanhóis, hoje· 00- Marac'8nã'
------------------=--- A penúltima rodada da Copa do hlicos e renda. O conjunto na...

Mundo de 1950, a realizarrse hoje, cional, segundo noticias elo Rio
terá como principal atrativo o co, provavelmente entrará em camprs
tejo Brasil x Espanha, tendo co- com a mesma formação com que
mo local o estádio do Maracanã, goleou a Suécia por 7 x 1. O in.

onde espera.se, venha' a ser supe glês Reginaltl Leaf.e dirigirá a lu'
rados Lodos os recordes de pú., la.

_______Direç_ãode PEDRO PAULO

MACBAD� .'

'. Federação Catarinense de Desportos
E

'

h 14 nova diretoria da Nota Oficial Especial n. 26-50Precisamos vencer a span a L I R' M
1° - PRESID11:NCIA: Ao deixar! dignos da adruiração dos sãos es.,

, .,.". •• a Presidência da Fedenação Cata- portistas de Plorianópolis .

Rio, 12 (V. A.) -, Os espanhóis brincar, não poderão Iacilitar, por Recebemos c agradecemos o se rinense de Desportos, o sr. Tte, Ao oficializar as expressões elo_
vão [ogar contra nós todos os seus que os espanhóis' têm "sangue ca guinte ofício: CeI. Paulo 'V. Vieira- da 'Rosa, em glosas do sr. !]_'te. CeI. Paulo Víeâ.,
trunfos, vão queimar todos os seus lieute", e darão tudo para não per, "Crcscíuma, 13 de junho de 50 carta dirigida à Vioe.Presíden, ra da 'Rosa, 'junto ainda, à seu pe-
cartuchos. Se preciso, serão capa- 'eler a partida. São capazes de S� Um", Snr, Diretlor do "ESTA cía, solicitou fosse tornado públi- elido, of> seus agradecimentots aOi

.zes de ir ao sacrifício como atou- romperem todos, mas farão até () 00" _ Florianópolis. co o seguinte: que, em certo sen- desportista Nelson Maia Machado,
,.ciro que prefere ser estraçalha, impossível. E'_me grato comunicar.vos, a tido, foi apenas o fixador do ín, pela cooperação pronta e dedicada
do pelo touro, na arena, a fu!,ir Teremos, por conseguinte, de nova Diretoria desta Entidade, e calculavel apoio que lhes deram que lhe prestou.
à lnta. Portanto, ninguém se deixe convocar tôdas as nossas fôrças leita e empossada em Assembléia os Exmos. Srs. Governador do Ao dar publicidade dessas men.,
enganar. CQm, os espanhóis no Precisamos mais do que nunca lia Geral, realizada no dia 24 de maio Estado, dr. Aderhal Ramos da Sil; ções honrosas, esta Vice�Pr,esidên�
:)Iaracanã, podemos ter "toura-' torcida, dessa torcida gloriosa, que de 1950 e que dirigirá os destinos via e Prefeito da Capital, dr. Adal- da consigna, e 'o faz com muíta
das"; _. Os nossos jogadores pre, tão bem se .tem portado nas pele 'desta Liga no bi-énio de 1950;52. berto Tolentino 9,e Carvalho, os satisfação, em nome da F. C. D, os,

-cisam estar prevenidos para tudo, ias do Brasil. O jôgo será duro. Presidente _ Dr. Olávio de A� quais faci litaram, com a sua aju, seus sinceros agradecimentos aOl

-eertos de que, desta vez, a- vitória Devemos jogar duro. Precisamos sis Sartoni, Viee.presidente _ Ro da, o seu trabaH�o, para que pu- grande Presidente demissionário sr

l����á !:ustar ,"san�ue'>" .

suor ;� est�lr 'Pre��rados. para qUal(}l1t>rj berto Béssa, 1.0 secretário _ Luiz desse realizar, notadamente, as CeI. Paulo W. Vieira da Rosa, tre'"

Iágrhnas . Quanto as Iágrimas, Jil estilo de JO�o, pOIS se perdermos a I Carpes de Carvalho 20 secretário gr-ande obras d6 Estádio, e, poris, los assinalados e Instimáveis ser.,
�

'esta��s ouvindo ."chôro": . • I pel:ia.: de am.anhã os nossos sonhos1- Jací Barbosa Caiwal, 10 tesou so, agradece por meu intermédio, viços prestados à nossa maior En_

� Jogo de dom�ngo ser�. bastante I
serao destrtl�, E agora, que tão reiro _ Lino de Bona Castelan, as referidas autoridades pelos mag- tid;de Desportiva, a. frente da,

,llel'1g0so. para .

nos. Os Jo�adores, p,:rto .

estamos da vitória final 120 tesoureiro _ Valmor Vargas. nificos serviços prestados ao des, qual não mediu esforços e nem S3',-'
do Brasil estejam convencidos de! nao deixemos que a oportunidade 'Secretário Geral _ Paulo de Pe porto catarinêhse". Além disso, crifício para atíngir os seus fins:
que só 1)ode.rão ganhar Se [cgarem '

nos fuja. Lembremo-nos da terrivel1 dro Freitas.
�

pediu fosse tornado publico "ter e elevá-Ia, cada vez mais, no COO_
-1:0111 acêrto e ardor. N,ão podt�rãu lição da Suiça,! éonselho Técnico: Valmir sido a sua tarefa facilitada, de ceito do público de nossa terra. A..

Amante, Célio Rolim, Francisco modo prof'ioientíssimo, por auxí, história desportiva catarincnse ..

al-nda O 1·0g0·,· Brasl"l X S'ue'cl-a' w. Pedone e Lindolfo Medeiros liares da "envergadura destacada estamos certos, há de lhe faze!'"

Corrêa. de Liberato Carioni, Hélio Quint e justiça.
José Brigído, comentarista do < ciso €star sempre com a atenção Conselho Fiscal: - Manoel Pau, Agostinho Laus, cuja honestidade, Fpolis, 7�7_950.

·'Diário de Notícias, do Rio, as voltada para a b01a, e para os �_ lino Barbosa,' Honório' Burigc de propósitos, devotamento aodes_ Tte. Gel. Antônio de Lara Ribas
sim viu o jogo Brasil x Suécia" versá rios melhor colocados, Éni e Lauro Nicalazzi, porto e espírito elevado os fazem Pres'id,ente em exercício
eeaíízado domingo, 110 Maracanã: outras ocasiões, porém, a zaga se' Paulo de Pedro Freitas

..A seleção brasileira esmagou ia portou excelentemente. Não deve,' Secretário Geral, pela Liga Atlétt;
seleção suéca por uma contagem repetimos, abandonar Barbosa 80-1

ca da Região MineiraL
"

que, embora dilatada, não reflete zinho, para evitar surpresas desa, ' , . ,

com fid,elidade' a ascendência téc, gradáv,eis, uma das quais, foi a

Inica. demonstrada em campo q�le resuIto�l no tiro de. pena má,
lI'riunfou no pl'imeiro tempo por Vllna naSCIdo na cachlmônia do J
fJ x (), quando pod'eria ter feito pe. juiz inglês Ellis. A culpa' llÍnripal
lo menos o dôbro, .. se contal'mos não foi tanto dêle, mas prinCipal.
,apenas os "goals': q_pãse feitos mel1te d.a. nOSSa defesa.
que Ademir, Chico, e Jair perde.
ramo Na fase final, os jogadores
prasileir.os mostrarani-se (l'esinte�
ressados na maior parle do tem_
fiO, atitude que nos 'Parece desa,
�onselhável, mes�o em ,face de
um antagonista 'incapaz de re;.
fCuperar a va.ntag:em que 'Q "pla_
üard" demonstrava '3, nosso fa
vor. Não obstante iss-o, mais qua_
,tro ten.tos magníficos foram con.
'1uistados. -Poderia o selecionado
brasileiro ter batido, ante-ontem
() "reéord" de "goals''- estíl']Jelecido
velo Uruguai na pelê}a com a Bo�
nvja� mas a pre'Ocupação ,de dar
"baile" foi mais forte. Flávio Cos
iI'.a, que tem conduzido com segu.
rança, a representação nacional
precisa .de chamar a atenção do�
jogadores vara

-

certas facilidadés
incompr,eens,iveis. Tod'Os sabeni
que Desige na z-aga. o pon1.o vulN
!t1(;ll'ável da equipe nacional. Con.
<lua,nto domingo vissemos Augusto
if) JuV1enal atuandn-bem meJholi,
!llãq podemos deiXiar por uma

o(luestão de honestidade profissio.
'11al, de- insistir no recomendação
·de que êles não abandonem com·

pletamente o nosso campo, quan.
do o adversário está sendo dome
nado. Augusto não tem corrida
para oonier um antagonista real-' l10enças do aparêlho respiratóriomente veloz. Domingo, foi suplia.n�
'tado pelo ponta esquerda Nilsson,
numa 'avançada perigosa sôbre a
00 t Em poucos minutos a nova receitaS', eve que recorrer a recursos Cirurgia do Torax - Mendaco - começa a circular no

meta de Barbosa. Em outros lan' Jr,'orm,ado pela Fac",f,ldade Nac;o-
Bangue, aliviando os acessos e os ataquet!

L'.;. "da asma ou bronquite. Em pouco tempo
exh'emo�, por nao poder dominar l d 11.0 d" T'

.

l' é possível dormir bem, respirando livre e �

b
'

t
. \,. I

na e - IY.le �Ctna. lSW ogtsta e facilmente . .Mendaco alivia-o, mesmo
,

opGne� e maIS. rapIdo, Juvenal Tisíocirurgião do Hospital Nerêu que o mal seja antigo, porque dissolve e

dtlr··· ") fe-ta depo d t t
. remove o mucus que obstrúe as vias res�

, L" .', IS 'e eD ar 1m I Ra Cd' l' -
-

_
mos. urso e especta tzaçao piratórias, minando a sua energia.. arrui-

r,: ("r ll. avançada de Palmer, ficou pelo � N. T. Ex-;nterno e Ex-,
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se

Ã t b
• prematuramente velho. Mendaco tem tido

ue cos as para a ola. e indolen_ assist te de Cirurgia do Prof. tanto êxito que se oferece com a garantia
t t I t d de dar ao paciente respiração livr:e e fácil.

�mlen. e se vo ou, quan o o ,refe- Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). rapidamente e completo alívio do solri-

r��o� �o:wlor,. vendo a
_ bOI�: a boa Cons.: Felip,e Schmidt; 08 M�n�da�':,.ah�: ��s,:;��c�"mdi��al��:d l�L,ncJ a, CO! rel'a com pellgo pa. Consultas (diariamente

' farmá�a, A nossa " ..ranti .. é a sua maior
-y, n "''')'''0 n ". l' t B' d

' ,

I
prQteçao. ."-,,,,4 "n J' s", .lê e lzmen e, 19(1 e das 15

à,
s 18

horas., 'M 'd Acaba eóm
,conce�uj\) anular a pp", : nes.: Rua Durval Melquiades, ,

eu aeo .. asma.

"�
_. - ChnC8ra do Espanha .!_ .

Em São Paulo! UruguaiOS x Suécos
o outro coteja da 'penúltima 1 tre U ruguaios e SiJé.cos, sob as.

rodada do Campeonato Mundial de! ordens do italiano Giovanni Ga-...
Fut-eh"'l será travado no estátd;io leatti.

'

� ,

t
do Pacaembú, em .são P,aulo, e11.

Como os milhões
divididos

-

serao

, CS'{lf04CO! �.
P • l./MAO

• ABACAXI
,. LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

(ar/lio (()m IIenvelopes
de5 frulos d/ltrenft5l'� 14f10
REEMBOLSO POSTAL
PARA TO()O PAIZ
Produtos 5IJC-fRUTI

fAIXA POSTAL 1008
CURITlB# - PARANA'

Extráto de Frutas Vitamina ç
..1 Hidratos de Carbono etc.

A�Agon�a
da I{sma
Aliviada em Poucos Minutos

Nos "matchs" finais, 'Pagas t(>�

Rio, 12 (V.A.) - Em face da� das as despesas, a entidade maxi

grandes arrecadações registrada<:, é ma, dó fulebol mundial' ficará com

natural a curi6lsidade em torno da 15 %, a C. B. D., como organiza"
qivisão das rendas do Campeonatc dora do certame perceberá 30%�
Mundial de Fntepol. ficando os 55 % restantes para se-

O assunto está devidamente regI! rem di.str�blúdos proporciona�-
'lamentado pela F. I. F. A. Durante ment� pelos paises finalistas, em,

os jogos eliminatórios vigorou um razão dl!s arrecadações.
cÍ'iterio. Para as partidas finai� o A Cohfederação Brasileira d6'

sistema será diferente. Desportos, caberá um bom lllCTO�:
. Nos prelios semi·fina-is, sa:Idad03 pois, paTa fazer face aos gasto'i

todos os compromissos( 5% pp!'

I
como �atrocinadora. da. "Copa _(!(J>

tencerão à F. I. F. A., e os reslall- Mundo , recebeu amda dos pode·'
tes 95% serão divididos pelos pai. I re� �lIblicos um .auxilio de cinc�
ses concorrentes. _

nulhoes de cruzeIros .

Finais do C8�nDeonato -do Mundo_
HOJE

BRASJL
-

x ESPANHA - no Rib de Janeiro:

Arbitro, Reginald Leafe (Ing'laterra); auxilia}'es, Vieira da

Costá (Portugal)' e i\Htch:el (Escócia); delegado, Leo Fre_

dericksen (Dinamarca).
URUGUAI x SUÉCIA - e111 São Paulo

Arbitro, Giovanni Galea1lí (ILália)
,__...

(Paraguai) e Beraneck (Austria):
auxiliares D� NicQla

R. A. Kirk�delegado,
-wood (�< ('(ícia) .

DOMINGO 1
Brasil x Uruguai :..L Rio de Janeiro

Suécia x Esr> '" - São Paula

--""-r-�-�'�''''-'-----�-------''-'�---

tI-'

dados norte'americanos q:l) (:'
,

n ..�-;� iI1"'I ��.
�"'2 ':

'
•.i � 'J. "-

NA BASE NOH.TE-AMr.:',
DA CORÉIA, 12 (V.A.) _

C"

o PQ�

obrigados a se rep'··,,'· u03 {;O'1"'"

tas foram eT'"

crivados de balas de t,; "" ....,,'

perto da frente de gUf:lTa D""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I RAD10TERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atode. diàriameate. ao HOIllitaJ de Culd.*

-, ..
--- ......

Dr. Lins Neves
-iIl'In'.r d. Maternidade e mé41leo .0

Hospital de Caridado
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

'$}tapóstico, _controle'/e tratamento

.'_�zado da gravidêIJ. Di_tur·
Mo. da adolescência e da menopau·

.... Pertubações menstruaIa. 1 ,�"'.

·maç6ea e tumores do aparelho I�ni
III feminino.
Dper� do ntero, ovários. trem
-pa. apendice, 'h!rniu. varllel, ete,

OrurgÍa plhtica do períaeo [ru
JiID'U)
USISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES ,OBSTeTRICAS
tJ)oenÇ81 glandulares. tiroide, avi·

,�, hipopise, etc.)
-

DUturbios nerVQSOl - Eaterilldad.
- Regimes.
i:ouDlt6rio R Joio Pinto, 7 - Tt:L
:fMl
RuM. R. 7 de Setembro - Edif.

1'!nii e SOlha ...:._ Tel, 84iJ.

Dr. Newton d'Avila
ararcta geral - Doenças de Sealt..

ra" - ProetoJogia
Fllltricidacle Médiea

'>', Conarut6rio: Rua Vitor Meirele. n,

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11;30 horas e 1 lar·

Ih du 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. a.

• - Telefone 1.422.

-Dr, Guerreiro da Fonsece
EspeeiaHsta ...

IIIdleo - Efetivo do HospltaJ d.
Caridade

OUVIDOS ...:_ NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, "

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Ho.pital
Á tarde.: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is n horu.

Dr.Milton Simone Peieira
Clinica Cirurgica

KOlestias Ile Senhoras

CIRURGIA GERAL
Ih,. Serviços dos Professores Bene...
limo Montenegro e Piragipe No

gueira (São Paulo)
.
Con.uItas: Das 16 b 17 boru
�t!a Fernando Machado, 10

� Dr. M�_ S. Clv,lca�ti-
CJI.JIiea esdu.lulIleute d. .......

11:1111 Salduha lbrilllle.,"
Telefo2le M, 7Jj

Dr. Polydoro E. S. Thiago
IIHlco e ,arte...

Ie Hoapltal de Caridade de Fio
riaDópo!is; Assiatente da·

Maternidade
,'<lenço dos órgãos Internos,

'

...
claJmente do cora

�

SOl

I()fllÇll8 da tiroide
..

(lemai. alu·
dulaa Internae

,Uniea e cirurgia _ de lenhor., -

Partos
'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLIS'MO

. lJASAL
fORARIO DE CONSULTAS: -

DiAriamente das 15 às 19 no-

Dois íocomõveís, 150 cavalos. alta •

baíxa. Miarca "WOLFF". Alemã. ano ta·

brlcação 192.m bomba. condensador,
vapor super-aquecido. Estado de nOTO.

Idem dois geradores. alternado 23M

volts. 50 ciclos. marca "SIMENS", 23M
volts próprio corrente longa dístãnete,

'

em perfeito estado. Qualquer lnformaçlo

I
Travessa 24 de Maio 18 - naja! - SaDo

RUA VOLON .ARIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR ta Catarina. j.

CAIXA POSJAI..1i8S - TELI;FONE 664(1 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA- FERIDAS, REUMATISMO E
·

8
·

I
PLACAS SIFILITICAS

IgeUClt �!�! R�!�,. '2taSObCatarlDa ..�!!!� .��..N!{�!�!
Caixa Postal. 69 � Tel "P,otectara n

- FLORIANOPOLIS da ,lfUi.
•

. --_ .._ --<

I

ruo
CONSULTóRIO:

Rna Vitor Meirele. a, II
Fone manual 1.702
<, RES.ID:ltNCIA:

á:9'enida TrompowskJ n
Fone manual 711

. ';0,. Roldão Consoni
CIRURGIA GJ.tRAL - ALTA' CI·
.URGA - MOLaSTIAS ·D. •..

NHORAS - PARTOS
Wanudo pela l'aeulclade de •••
...... Ual\'enidade de 810 Paul••
onde foi a.aistente por ,.iriol UOI do
8erriço Cir6rgico do Prof. AI1t1.

Curllã 11_
Clrurl(ia do estl>1II8Il0 • 1'faI> tfreeJa·

ru. b,teltiDOS delpdo • ar-. tini·
de. rin.. pró.tata, bexi,., 1Ituo,

l"'riOl e trompal. Varieocele, �
ceie. ....riu. e henlu.

c-...ltn: Pu J J.. 5 horu, a ....

Welipe Schmidt, �1 laltol da caaa
ParailO). Tele!. 1.598

ll..id<!lIcla: Rua .l!;ateYH Juier. 171;
Telef; M. 164

Dr. A. SantaeJa
(P<irmado pela Paculdade Naet�
Da) de Medicina da U1l11:er81dade

,do Brasil) .

Iüd1co PQr concurso da Asstst&D·
c1a • Psicopatas do Distrito

pederal
h-Interno <k HospItal Pslqult.
trlco e Man1cOml0 Judic1#.r1o

da Oapital Pederal
_.- ax-interno da 5anta Oasa de 111-

aer1córdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA IIlI:DIOA - DOIINQA.8

NERVOSAS
OonsulUb-to: -1Ed1f!cio Am6Ua

.eto - 8ala a.
Resld&ncla :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 .. li hora
Telefone:

Oonsultóriô - Ulb ...
&esld6ncta - 1.�1I.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA ·MUSSI
e

DR. 'ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e espeeíalísado das DOENÇAS DE

SENHORA.S, com modernos métodos 11e diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA -- BISTERO - SALPINGÓGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtu-Eletrocoagulaolo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho,

Consultório; Rua Trajano, nO -{. 10 andar. - Edifieio
do Montepio. I

Horário: Das 9 ás 12 horaa - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Drs, Musl!i.

Resídêncía - Rua Santos Dumont. 8, Apto. !.

Dr. Mário Wendh,usen
�- ..6dica de adulto. • eri__
OoUUltório - Rua Joio PInto, 1.

TeJef. M. 76'
o:::DuuJta da. t to. 6 ....

.'_"neIa: WeIf" 8eIualtt .. ...
!l'.w. 111

- .......- • - ••• - ............- ......- .__",_...... - ...�-....,_••••,......J_....-_..._.....__:.._�

l -- COMPANIDA "AUANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1878 - Séde: BAHIA

IN�NDIOS E TRANSPOR'l'ES

Cifra. do Balaa�o .e '1'"
CAPITAL E RESERVAS Crt
Responsabildades ...... Cr'
Receita ,.. .....• . ...•.•.••••• .'... Crt
Ativo _..... •.•...... Cr'
Sinistros pagol Dali óltimos 10 anOl .:.. Cc�
Responsabilidades ... _ .. ..•. •.......• Crt

/ Diretores:

Dr.. PamphUo d'Utra Freire .e Car....lho. Dr. FraDeI.co de 8t.,
Aafsio Mall'l!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de AraAjo e J08' Abre•.

. Dr. Paulo Fontes
.

ClInIco • operador
C._ltórlo: Rua Vit9r 1Il.u.lal. I..

Telef01le: t.405

.t:.nJtu, ... tO AI 12 - .... U II
• ..... RetI4&lcia: Rúa Bl"_

H. - T.'_ UI'l'I

80.900. fIOfl,So
1.978.401.755,97

fl7.053,245,80
1"2.176.60�.80

BU87.816,So
7&.7IUI.401..S0ft,20

I

;,..JP..""""""""._""�IoII'._.,.._W' , W',._..\i'••\i'••\i','\oI_..'W••'\oI'W_
..

'W_-'W.-��.1'10••1'10••"" """"-."""""".._.,..._ _�..W'.-W'W'ww_..'W.'W,'W..w
- -� ....,.,_

s s o e SOCU�L.:

PORTO ALEGRE

-,

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêío

49, com 9.500 kilometros, com..

píetaniénte equípado, por .. OI

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prín

cipio da reta dos Barreiros.

Agora, SJm!
I

Pedidos com Representante'
Para Santa Catarina

-

DORIVAL S. LINO

I
EdHicio IPASE - 2. andar

.

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

I _

VENDE-SE
./

'1

I

I
:1

carga , o ( r-fí to de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 fOII
Infol'magõ•• como.' Agent••

Florien6pólil - Carloa HoepckeS/4. - 0(- Teletooc 1.212 ( Eni. tciCI·
São Frenei.co do Sul- Carla, Hoepckc S/A -Cf - -'l'elelooe 6 MO:lR � MAC K

f.L�
.....

\

o 8ahio

._._-�-- -----_-------

(
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Inauguração da
.

Martenidade
-

«Rute
-

Expressivos cumprimentos 'ao candidato
_

Udo Dee�
H k d S·I S F'·

Ao sr. dr. Udo Dceke, candidato jnhilam com o ausprcioso acontc, Fazolan, Joao Cosia, LUIz Ba,re

oepc e a I va» eu) ranClsco do Parl idn Social Democrático á cimento. Leopoldo Freitas, Fl?ria_ Cid Ll"baJ�i\forais, "\�TallTl�r .B
.

•
govcmanca do Estado nas e lei )10 Bender, Rubem Huno, Arruin R. uardcs, dr. ltrnaldo ]< avorito, ':Marc�da par". domingo prõx;mo ii �o.'_enÍda.dq.. ções de outubro. vindouro, Joram Maf.er, Valentin ROI)!) Eilho, Leo, bastião Aj1meida, Helrnuth Hat'S,,\O FRA:'lCISCO, 12 (R). - Es,

I
:'la mesma ocasrao seru Jeito o dirighlos os seguintes telegramas: pnldo Eitelveín, Laércio Pires, mann, Raimundo Bord in,tá marcada para o próximo domin ! lançame.nt� da pedra fundamental Eduardo Bento Osório, Edmundo Brancher, Ernesto Picinalo, Se,go, às 9 horas, a solene

inallgnra.\ do. �a:rlhao de Isolamento, outra Fpo!.is. - Meus parabens com a

Mllllt'.I" o�valdo. Augusto Alaide, r ino Bareta, Jacob Macstrí, hD l�.ção dia, maternidade "Ruth Hoe ini ciat iva de alto alcance social. expressão d e gl'a.u{le satisfação pe, Djalrna Silva, José Báií.ala, F'rcde; Bozzo, João Reich SobrInho, Anipeck da Silva" e da respectiva en, la indicação seu nome BA"RREJ. rico Hodolf'o, Walter Deisse, H. 'I'onicto, Alcides Spjlman, Gum,rormarta geral, que recebeu o no I As referidas solenidades devê. ROS
Ramos. Edgar Freitas e João Pin- cindo Calrlart, Hic ier i Caldati, Jme de "Cora Medeiros", as quais 1'50 contar com a presença do sr. Fpolis. - Pela acertada escolha lo de Souza. ró :\Iorosini, Eugônio de Soupassarão a funcionar anexas ao Ad erbal Ramos da Silva, governa; de seu nome ao governo do Esta. Capinzal _ Empolgados pelo Claudino Siviei-o, Osvaldo Gamli�hospit�l .de cari�,ade desta cidade li d.or do Estado e outras altas lauto. do meus sinceros e leais cumprt; magno acontecimento d'a Indicação \Yaldomiro Malas, Etelvina Goliem prédio próprio. ridades ,

.

mentes. Agenor Alves. do nome do ilustre oorrelígíonárro Aleixo Dplagustino, Reínaklo Th------- Fpolís. - Or'gu lha-se Santa ç_a •. a candidato ao governo do Estado, tra da Silva, Guilherme Jufeltarina. por ter o �)SD eSCO�lido o I entnsiastica convenção realizada Floriano Coell, Vitório Bernards�1(}J1)e .

de voss�nCla. pa:a tdO. alta I onl.em, transmitimos respeitosos Alexandre 'I'omaz.ini,
-

C!nudin�nVeSl;ldl1ra. �'Ilp�teco irresulta e cunrprimentos, hipotecando irres,' Stringl1im, Hélio Malas, Lac1islalI:wbalavel sohclal'ledade a vosspn_1 trita solidariedade. Saudações. Luiz Dezka, Eduardo Kerber, A tilio Bera. Avahy Alves. .

G. Bonissoni, Edgar Laneíni, Ro ríson, Palmiro Germani, ManoelI Fpnlis. - Apresenlo felicitações lindo Oasagrande, Carlos Nora, Brum, José Nilo Kerber, 'I'eotônísua candidatura ao govêrno do Es, Carlos Bronze Junior, Manoel R Richer, Albino Rech, Herminio Viotado. João Regis. Matos, Hirane Zocoli, Anuncio SVa. celi, José Maios" Francisco AlrnelFpolís. - Com o 'meu abraço de d iui,' Silvio Daloglio, Reinaldo da Filho, Otavelino Ferreira, Acongratulações, os protestos da Flan ía, Luiz Dutra, Sebastião FO-I tõnío Pel.iiza�o.mais
.

irresu-ita solidariedade. Teu. zolai-i, Belarrr�l1o Cozer, Holdão
.

(Continua na edi<.:ão de amanhãPi.raguahy.
.

. _

Fpolis. - Ao prezado e eminen ,

te arn igo as minhas congratular
ções pelo lançamento sua candida
tura ao governo da nossa l�rra.
Milton Leite da Costa.

chado e Altino Arantes, respecti,
vemente para candidatos aos caro

O'os de presidente e vice..p residen,� d R bli 1 it d 3 d
pela escolha de seu nnmo vara canote ,jj. epu .lca no p el o e e
'I'd

.

O -b .

d " (J ato a govel·nadm:.... do. nosso Esulu ro "ln ouro • I'
.

lado. RespeItosamente. Tte. Guida
Nunes.

.

l'ijl1cas - Prazerosmnenle e com
viva emoção J'�icilo insig·J.le cata.
rinense pela abençoada escolha' do
nosso Partido de s'eu impoluto no.
me para gO\'ernador de Santa Cata'

• rina. Atenciosas s'3udações. Do.
ming'os Teodoro dos Santos.
Cresciuma - Peço venia para

apresentar a vossência votos de l'e
lfcidades pela feliz escolhia de se�
non"1é par'a o Goyerno do Estado.
!lamar Fortkanip.
Fpolis. - Santa Catarina ,está de

pal'abens. Os ,nossos sinceros votos
para mais uma dinamica e fecunda
adl11inistraçfío. Milton Sullivan.
Lajes - Meu abor'aço solidario

escolha governador. Carrilho.
FpoJis - Ao pr��ado e distinto

contien'aneo cordiais CUlui}Jrimen
tos. liuilherrnina Abl'Y.
Fpolis - Ainda sob a magnifi.

ca impressão seu brilhante e opor'
tuna discurso el1"io ao prezado a.
migo cordial abraço. Osvaldo Ma'
chado.
Bom ReUro - Pelo feliz 1'esulta

do da convenção pessedisia ontem
realizâda que sn tl'agou o nome -de
v. excia. lhe en"io um abraço e mi.
nhas congrat�lla<.:ões. Enio Ezequiel
Oliveira.
·Fpolis. - Honrosa, jus,ta e mere.

cida escolha. In.teiramente solidá.
rio, pois alem admú'ar nobres qua.
lidades ilus�re candidato, conside_
ro-me devedor pellas atenções dis�
pensadas a nossa querida Policia
Milit.,lr. Imensamente satisfeito en.
via cO:rdi'al abraço e cumprimen.
los. Hui SLoekler de Souza.
Fpolis - Minha solidari.edade

pela brilhante escolha do Partido.
dr. Antônio Batista.
Laguna - _�presento vossêneia

inteira solidariedade pela acerta
da escolha do nosso glorioso Padi.:
do de seu nome para. tão alto pos
to no governo do Estado. Topázio
Silveira.
Piratuba - O lan'lamento da'

candidatura de v. exia .. ao cargo de
governado;r do Estado, �efetivatla
ontem na convenção do nosso Par
tido; trouxe-nos maiores garantias
pela vitoria nas ,ele-ições de outu.

bro. Pessedislas de Pir_atuba se re_

,

FLORIAKOPOUS -'3 de Julho de 1950
�. ,

P .8. marcharáo com
Indicado o sr. Altino Arantes para Vice-Presidente

RIO, 12 (V.A.) - o Partido Repu
hlicano tomou, na manhã de on

tem, por intermedlo do seu Dire;
torio uma resolução no tocante ao

problema da. sucessão presiden.
.

cial dia' nepubl,ica, resolyendo in.
dicar como seus candidatos àque'
les postos iOS ,deputados Cristiano
Machado, pa.ra ·,pr.es.idente, e Alti_

. no Arantes !para vice�presidente
Esta resolução foi consubstanci.a.
da na seguinte indicação, subme
ti dia. no plenario - da Convenção,
na manhã de hoje: "Os abaixos
assinados, membros da ,Qonvençào
..Naciona� do Partido Republicano
julgando interpretar o pensamento
deste egregio' plenario poli fico,
indica aos sttfr<ag;ios dos dig'nos
convenciona,is os nomes dos emi'
nentes brasileiros Cristiano Ma.

tendas de Todo
o Mundo

Escute hoje - e tôdas às
quinta_feiras, às 21,30 horas, o

sugesti \'0 programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco
radio·teatral da Rádio Guarn

já.
�

Uma oferta da, LOJA REN.,
NER - A Casa dos artigos Je
qualidade!Reallza�ão de tou-

������L&�t!�t����! Exposicao canina
tendimentos com um empresúrio RIO, 12 (V.A.) - No próx.imo
madrilE'liho para a realização de dila 23, sÜ'b o patrocínio do ,Santos
uma temporada de touradas posta Kennel Clube, será realizi:lda em

capital. Em virtude da intervenç!lQ Santos, uma exposição internado.
da, Sociedade Protetora de Animais nal de cães. A êsse certame con

-os es�petáculos serão reaJizado� correrão expm,�to�'es �Io Distrito
.) .

sob a condição de não serem ')1 Federal; Sao Paulo, Sant.os, Rio
touros sacrificados no final do!' Grande do Sul, Minas e ainda dO'
mesmos. '

, '�.�, Uruguai e da Argentina.

Neve nos camuos de san Joaqnim
SÃO JOA.QUIM, 12 (n.) - Esta dos por um vento co.rtante que

bela cidade "barriga verde" está castiga tôda uma vasta região da
a,travessando, como, aliás, tôda a Santa Catarina, atingindo o Rio
região serrana,- do Estado, U1u'fil. Grande do Sul, com la, mesma in.
verno dos mais' rigorosos, eOIl! a tensidade, pelos l11UlllClplOS (�e
tempeTatura a muitos graus abai Vacaria e Lagoa Vermelha.
)(0 de �ro e sob intensa ne,;ac.a.
Situada' a 1.300 metros de aI Litude,
no p}a·nalto, com temperatura va.

riáv·eis entre 9 e 11 gaus �baixo dI'!

lU.o, .são Joaquim apresenta a)

forasteiro uma visão hibernal de
rara beleza. Também. em Lages a

temperatura é, nestes dioas, muito
haixa sem, entl'etanto, se igualar
com a desta cidade Oferecem 11m

Il�pecto desolador os campos de
pastagens de São Joaquim, coberroi>
por um lellçól de nevc interminável
Em busca de alimentação, <Y �ada
V'acum caminh'a dias fi dias pelos
imensos e desertos campos dêste

Biciclelas
Inglezas

Acabam de receber

OSNI 8414 & elA.

município empurra.

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

catarinense,

Bom Refiro - .l<"'elicito vossência

ITIDlllR
!MIIRI[DII
.... -_..--" -- --_.

COURA casrl.
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
-1

AfECCOES DO

COURO CABElUDO.
J'l))IIICQ ("PJlAR

'p'��:lR"EXàd�<',o"

,

Saiu o primeiro prêmio das, Bala
Milionárias, nesta Capital

Garcia fez entrega de uma belíssi
ma caueta.Linteiro ao sr. Ivo Becz

Estão .Lendo grande aceitação
nesta capital. as. "Balas Mil ioná
ri·ns", distribuidas pela firma
Ppdl'o Stofeld & Cia., de BE'lo Hori_
zonte, tendo' comp seu represen.

"!"h-J.1.�l;pe nós o sr. Milton S. Gal'
eia, e�elecitlo à Praça 15 de No.
vembro. "20- 2°' andar - 'fel. n.

proprietário da cigarraria anexa a

Bar Rosa, contemplado pelas "Ba
las l\1iJional'ias".
Muitos outros prêmios serão clis.

tl'lbuidos ·nesla cidade àqueles que
wnsul11irem tão deliciosas balas

:1324.. (llle', dia a dia, mais se impõe à.
À l1etizad; que der prefcrênci� I [ll:etérêncla do� que apreciam os;

às populares balas estão 1'e8e,rva.' bons produtos.
tios valiosos brindes, cOnJo sejam: I �

_

bicicletas, rádios, máquinas foto.

p
..

t
.

g'I'áficas, cane�as tintejro etc. e Ixe -mons ro
Ainda ante.ontem o sr. Milton

SALVADOn, 12 (V. A.) _ Vol_
tOll apresBadamen.te um dos bar�.
cos de pesca da secretaria de Agri_
cultura, que tinhq saido com des
tino aos ,Abrolhos. Seus tripulantes

. informam que naquela zona sur!:{iu:

I um peixe enorme, nunca visto, e'

I que quase fazia sossobrar seu bnr_ ..

,

co. :\.g'ora estão com receio de voI_.
I lal' aos Abrolhos. .

Suc-Fru'i
o complemento alimen�
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Resposta -de Mos'cou
MOSCOU, 12 (U.P.) - A UnUio contra o povo cor.eano. em respos·'.

Soviética, afirmou que a Intel·vcIJ. ta à decisão do Conselho de SOgl:t
ção na Coréia é ilegal e repreS(,I1" rança da ONU de enviar auxilio �,
ta apoio direto à agressão armada. Coréi� do Sul.

.APOIO DE PRESTES AOS INVASORES
'da Coréia do �ul

RIO, 12 (V.A.) - O chefe comunista Luif Carlos Presfcs, em d'e..-;
"laracão onte� feita ao -orgão vermelho, revelou o que se l)r·2via, e'

�in:l;en: por isso mssmo 'se sur,preendeu, a disposiç_ão de seus adep_ -

�

los, de irrestrito apoio aos inVasores da Coré.ia do Sul, co,n�itando·

'o mes'mo tempo á resistência contra qualquer movimento de soli-�_

dariedade no Brasil no que delineou de :programa da quinta coluna-.

,'ussa. O ministro CanrO'bert Costa, em faC'e do pronunCiamento sub_

\ ershas de _ .Prestes,· déclarou aos jornalistas: "Lutar pela é. déver:

precipuo de Lodo cidadão. Mas por uma paz duradoura e efetíva, ('W

l,ão por uma paz coin a qual pretendern os demagogicos sovietes doN,

fJ]inar o mundo.

Fp0GQanõo:
Os espanhoes e os brasileiros disputam hoje uma par

tida 00 eampeonatü mundial.
A propósito o dr .. Otan d'Eça, surpreendendo.me com

o seu interesse pelo eSPo1:te bretão, dizia, ontem:

- Os brasileil'os eslão tinindo. E os espanhoes confiantes._ ..

* *

Estão anunciadas .para breve touradas madrilenas no

Rio.

Será que não começar1'4:> ijoje?'

A última dos� provérbios: Um ilustre brasile_iro ia pas_

.,ndo por uma calçada, quaÍldo (lo 5°' andar' lhe cái uma

enorme mala na cabeça, matando--ü. Hd' mabis que vêm p(II'a'

belJt.!1 GUILHERME<;TAI�,
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