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�mpolganté e entusiástica recepção aos excursionistas. 5000 p,es'sõ"âs��atli�,
sr, Nerêu Ramos e comitiva. Beneméritas obras realizou o sr_ Oscar Rodrigues
Nova. ,ciO'Partidil novamente 'elegerá os 'seus 'candidatos .e cumprirá um vasto pro
gr�ma de. benefícles ao. povo' na Federação, nos Estados e nos Muni�ipios» altrmeu,

sob calorosos aplausos, o Vice Presidente
'

R�O A JOAÇABA A COMITIVA. ����������������������������������._��������� fizou benem�"as obra� principa�DO VICE PRESIDENTE NAS LO_ j mente o Estádio Municipal e o camCALIDADES DE LEÃO E BARRA po de aviação, facilitando, dessa
FRIA forma, melhor e mais rápida comu,

Joaçaba, 20 (O Estado) - A 'co- ,nicação entre o município e os de-,.mitiva pessedista deixou Capinzal mais no Estado. Apresentou con-
na manhã de ontem, quarta-feira, gratulações ao 'povo nobre e altivqacompanhada do Prefeito Sílvio � em virtude do progresso da sua ter..:Santos e vários elementos prestigio. ;I

ra e afirmou que o Partido _

nova-,sos daquela localidade rumando mente elegerá os seus candidatos ellara Joaçaha, ria presente campa- cumprirá um vasto programa df:\-nha à zona do Oéste Catarinense. benefícios ao povo na Federação,

.
-

, O ILUS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
,tN,rleUrI(;i • D. Gere.tea SmNEI NOCETI \_ 'Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. BAlIOS

Ano ����� __
I Florlan6POII$- � Sexta.feira, 21 de !lIlho de 1950 'M. 10.905

De volta a esta capital, eminentes
p'róceres do Partido S. _Democrá,lico'

° sr. Hermínio Gado'[ti, Prefeito Municipill de ,Rodei'o,-"dirigiu
sr. dr. Aderbal Ramos' da Silv�, digno Governadoc do Estado, ()

Dirlge�s8 O Prefeito .. do Rodeio ao
Governador do. Estado

Em aviao da Empresa BOA chegaram, ontem, os srs. drs'lNerêu Ramos, Udo Deeke e Armando Simone Pereira

Agradecimento do Comandaot
Região Militar ao Governador d

De .regresso a Curitiba, depois de ter inspeciona o as unidades
do Exército sediadas neste Estado o sr. Gal. Alencar raripe, digna
Oomandante da 5a Região Militar 'endereçou ao sr: .dr.)Aderbal Ramos'
da Silva, preclaro Governador do' Estado; o seguinte ,tJlcgrama;

"Cur-itiba, 17 - De regresso a Curitiba venho agradecer as aten

�ões dispensadas por Va. Excia. durante a nossa estada nessa cidade.

FIUZ,Il LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

ao

telegrama, que se segue;
'"

'

"Rodeio, 20 -'- \<\gradeço a assinaLm'a da LeI n., 379, �e 7 de J�nllO
tori abertura 'de crédito espeCial para socorr er as

de 1950, que au onza a .

'

vitimas da enchent,e.,�0rdiais saudações". '

De regresso do Oéste Catarinense,
onde excursionaram sob as vibran
tes homenagens daquelas popula,
ções, retornaram, ontem, a esta ca

pítal.sàs 11,30 horas, em avião da
Emprêsa BOA, os srs. drs. Nerêu
'Ramos, eminente Vice Presidente
da República, Udo Deeke, candida
to a governador do Estado nas pró,
xímas eleições de outubro e Arman-

do Simone Pereira.
Os ilustres excursionistas tiveram

concorrida recepção no aeroporto,
'da Base Aérea, comparecendo alí
o sr. governador do Estado, dr.
Aderbal Ramos da Silva, Secretários
de Estado, altas autoridades e ínú
meros carreligionários que lhes fo,
ram apresentar votos de boas vin
das.

�audações".

Eisenhower não eere
dita DO ,emprego da
atômica Di)' :Coréia

s. FRANCISêo, 20 (O E.) - 0Jgeneral Bísenhewer <!eclarou qUe
não acredita que a bomba atomica
seja utilizada na Coréia. Acrecen,
tou .o supremo comandante aliado
durante ultima conflagraçã-o que
os Estados Unidos precisam ven
,

cer a campanha cOl'f'ana, mas que

não julga este o inicio "de uma ter,
ceíra guerra.

Partido Social Democràtico
DIRETORIO MUNICIPAL

AV IS O
CONVOCO A SUA COMISSÃO EXECUTIVA PARA UMA REUNL�O

NO DIA 23, ÀS 15 HORAS, NA SEDE DO PARTIDO•.•AFIM DE DET�I..
BERÁ,R sóBRE AS SUJESTÔES FEITAS PELOS DIRETóRIOS MUNI..

CIPAIS DE CANDIDATOS AO CONGRESS,O NACIONAL E À kSSEM..

BLf:IÁ LEGISLATIVA DO ESTADO"
FLORIANóPOLIS, 20 DE JULHO DE 1950.

CEbSO RAMOS, Presidente em exercicio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto. !le 14 d�' .iulho de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item IV, da

lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

Amaury Pacheco para exercer, interi

namente, o cargo de Professor, padrão
O, do Quadro único do Estado (Traba
lhos Manuais, Escola Normal "Pedro lI",
de Blumenau).

Portarias de 14 de julho de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
Tornar SeDI efeito:

A portaria n. 1.902, de 23 de novem

bro de 1949, que concedeu seis (6) meses

de licença-prêmio a Zoralda Osório, Pro
ressora Normalista, classe H (Grupo Es

colar "Felipe Schmldt", de São Francisco

do Sul).
A portaria n. 61, de 3 de mala de ..

1950, que concedeu 6 meses de Ileença
prêmio a Maria de Oliveira Sousa, Pro.
tessora, referência III (Escola de Rato

nes, município de Florianópolis).
A portaria n. 1.890, de 31 de outubro

de 1949, que concedeu 6· meses de ücen

ça-prêmío a Aurora Furtado Samy, Pro

fessora Normalista, classe G (Grupo Esco·

lar "Felipe Schmidt", de São Francisco
do Sul).
A portaria n. 60, de 3 de maio de 1950,

que concedeu 6 meses de lícenea-prêmío
a Teodósio Maurício Wanderley, oeupan

te do cargo da classe M da carreira de

Inspetor Escolar, com sede em São Ben
to do Sul.

'\ Portartas (le 1� de julho de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE

Conceder licença, "ex-officio",
prorrogação:

De acôrdo com o art. 150. n. I, com

binado com os arts. ns, 157 e 203,
da lei n. 249, de 12 de janeiro de
1949:

A Maria Dalva Botelho, Auxiliar de

Escritório, referência V, de mais seis (6)
meses, com venclmento integral.

Concedee Iíeençar

·,·t

De acôrdo com o aet. 162, alínea a,
combinado com o art. 164, da lei n.

249, de 12 de janeiro de 1949:

A Cornélio Bussmann, Escrivão de Co

letoria, referência V, de' noventa (90)
dias, sendo sessenta com vencimento in

tegral e o restante com desconto de um

têrço do vencimento.
-r

Portarias de 17 de julbo de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
Conceder licença:

De acôrdo com o art.-::_l;jl8, da lei ..
249, de 12 de janeil'o de 1949:

A Lídia dos Santos Aguiar, ocupante
do cargo da classe D da carreira de Ateu
dente, do Quadro único do Estado" lota
da no Centro de Saúde desta Capital,'
por noventa dias, com vencimento Illte-

gral, e a contar de 10 de julho corrente.
A Bráulia Mele Oalottr, ocupante da

função de Servente, referência IV, com

exercício no Pôs to de Puericultura de

Tijucas, por noventa dias, com venct

menta integral: e a contar de l0 de ju
lho corrente.

Conceder Iíeença, em p�orrogação:.
De acôrdo com o art. 162, alínea a, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

A Edith Troucbe �ral1tes, ocupante do

cargo da classe I da carreira de Arquí
vista, do Quadro único do Estado, lota
da na Diretoria do Interior e Justiça,
servíndo no Centro de Saúde de Joinvi

le, por trinta dias, com vencimento in

tegral, e a contar de 19 de junho p.
rpassado.

Licenciar, "ex-officlo", em prorro

gação:
De acôrdo com o art. 162" alínea b,
combinado com o art. 111, item V,
da lei n. 249, de 12 de janeiro de
1949:

Manoel Vanzúita, Oficial de Justiça; do
Juízo de mT'eito da comarca de lbirama,
por um ano, a contar de 3'0 de maio p.
passado.

'

Portarias de 27 de abril de 1950

O SECRETARIO RESOLVE
Adnlitir:

\

De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de
julho' de 1949: .

A régente de ensino primário AliCe
Olinger pa·ra, na qualidade de extranu

merário-dlarista, exercer a função de Pro·
fessor na Escola mista de Timbira, dis
trito e mup.icípio de Guaramirim, com

randublnha, distrito de Massaranduba, (
TOQUIO, 19 (V. A.) - 'I'aejan

rnunrcípío de Guaramír lm, a contar de co.Ji�inua em poder das tropas
l0 de abril de 1950. norte.americanas.I o salário diário, de Cr$ 22,40, correndo

a despesa por, conta da dotação 26-],-26

do orçamento vigente, a contar de l0

de abnrl de 1950:' Cecília Someski para, na qualidade de

A complementarlsta Lourdes Machado oxtranumerárío-dlarista, exercer a função,
Frutuoso para, na qualidade de axtranu- de Professor na Escola mista de Linha

merãrío-díartãta, exercer a função de Telegráfica, distrito de Massaranduba,
Professor na Escola mista de Ponta Com- município de Ouaramtrím, a contar de

prlda, distrito e município de Guaram!- 10' de abril de 1950.

rim, com o salário diário de Cr-$ 21,00, Mafalda Signoreli para, na qualidade
correndo a despesa por conta da dotação de extranumerárfo-díarísta, exercer a

26-1-26 do orçamento vigente, a contar função de Professor na Escola mista de

de l° de abril de 1950. Segundo Braço do Norte (Luiz Alves),
I - distrito de Massaranduba, município de

De acôrdo com a l..ei n. 277, de 18 de Guaramirim, a contar de l0 de abril de

julho de 1949 e com o salário diário 1950.
de Cr$ 19,60, correndo a despesa por Clara Zapeline Deretl para, na quall
conta da dotação. 26-1-26 do orça- dade de extranumerário-diarista, exercer

mente vigente: a. função de Professor na Escola mista

Mafalda Rossi para, na qualidade de de Ouararrí Açu, distrito de Massaran

extranumerário-diarista, exercer a fun- duba, município de Guaramrrím, a con

ção 'de Professor na Escola mista de tar de 10 de abril de 1950.

Braço do Norte de Campina, distrito de De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de

Massaranduba, município de Guararui-L julho de 1949 e com ti) salário diário

rim, a contar de, l° de abril de 1950. . de Cr�Ví6,00, correndo a despesa por
NUa Silveira para, na qualidade de ex· conta da dotação 26-1-26 11'0 orçamen-

tranumerârto-díartsta, exercer a função
de pro-fessor na Escola mista de Atto

Guaraní-Açu, distrito de Massaranduba,
munic!pio-de Guaramirim, a contar
IOde abril de 1950.

to vigente:
Amélia Pegorett para, na quatídado de

extranumerário-diarista, exercer a fun

de ção de Professor na. Escola mista de

Braço do, Norte de, Campina, distrito de

Massarahduba, município de Guara.mt

rim, a contar de l0 de abril de 1950.

'Zlta Veríssimo Pereira para, na, quali
dade de extranumerário-diarista, exercer

a função de Professor Auxlliar na Es·

cola mista de Timbé, distrito e municí-

Ollnclina Silva de Oliveira para, na

qualidade de extranumerãrío-dtartsta,
exercer, a função de Professor na E�co
la mista de João Pessoa, distrito e mu

nicípio de Guaramirim, a contar de 10
de abrll de 1950.
Paulo Flores para, na qualldade de ex- pio de Tijucas.

em tranumerârto-díartsta, exercer a função rt:ornar sem efeito:
de Professor na Escola mista, de Massa- A portaria n. 1.706, de 30 de março de

randuba Alto, distrito de Massaranduha, 1950, que removeu, a pedido, o prores
munícípío de Guaramirim, a contar de sor de Educação Física Sinval Emílio da
l0 de abril de 1950. Cruz, do Grupo Escolar "José Boiteux",
Vídal Virgini para, na qualidade de ex- do Estreito, cidade de Florianópolis, pa

tranumerárlo-díarfsta, exercer a r'unç:lo ra o Grupo Escolar "Professora Ana Gon·
de Professor na Escola mista de Massa- din", da Laguna.

,._ - -••....•.•- -••...••- - -
_ �
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TO NICARDIUM

Toníce do coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Moléstias agudas perturbações
na circulação do, sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestías dos Rins,' Reumatísmn. Nefrites.

•._-.-_-_-..-.-_w_...,._...-_.._.......-_"'\a._-_-......-.-_-_-_._-_-.-_._-_-_.•-_._-_._.�._-__..._-_-.-_. ......,.,

Nolles dá :Néve
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

de 5, 6 e 7 de' agôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio
dos corã"Çõ:es generosos de nossa'gente.' -.

.

.

I _ .....
,

' . .'

Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, "ornanientação e

iluminação profusa.
O local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem

bleia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos anxi
liem esta campanha enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.

19; ou Av. Hercilio Luz 11. 53.

Escola de Aprendizes Marinheiros
Inscrição de civis 'candidatos à matricula

Acham-se abertas, na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste

Estado, de 10 de julho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis
candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nasci;
dos entre 10 de março de 1932 a 29 de agôsto de 1934 .

\
í O exame para os candidatos inscritos será no dia 15 de agõsto
próximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San.
ta Catarina, em Barreiros.

- Todas. as informações que se fiz.erem necessárias poderão ser
,

./

o,btJdas na aludida Escola, no 50 Distrito Naval, na�Gapitania dos

Pertos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
,'c todo o Estado.

Taejon- continua COID

os omeríccncs
Jl.epjúlj,lica da Coréia .l\'�eil·edionaI",
perdas em vidas humanas extre.,
mamente pesadas.

O mesmo porta,voz aduziu que

as ;;;rdas em material dos norte.,
americanos também eram muíto-
grandes em face dos a taques ro_

petídcs e que vã-o sempre aumell_..
'

Laudo da aviação aliada.

I

Foi isso que salientou um por,

la.voz do QuarLel General Norte,
Americano, que acrescentou que
o inimigo. havia sofrido, diante
do que foi a capital provisória da
------------------------_._.:;__ _-- ..,....

_ .._--

Clube de Cinema do ACM
•

São convidados todos os antigos sócios do CLU-

'BE DE CINEMA DE FLORIANóPOLIS, bem como

as demais pessôas interessadas, para uma reunião,
no próximo sábado, dia 22 do corrente, às 14 horas,
no Cine Odeon, afim de se tratar da reorganização
do referido Clube de Cinema.

Na ocasião será exibido o filme de SAM WOOD,
"NOSSA CIDADE" (OUr Town), produção da Uni

ted Artists, contratado pelo Clube de Cinema de

Florianópolis por intermédio do Clube de Cinema de

Pôrto Alegre.
Servirá de ingresso à referida reunião cartões

convites, os quais poderão ser procurados com a srta.

Eglê Malheiros e com os senhores: Archibaldo Ca

bral Neves, Elio Ballstaedt, J. ,M. Gomes de Mattos,
João Carlos T. Neves, Salim M!guel e Walmor Car

doso da Silva.

r 1

I .. ;

é"

-----�-_..

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

�A ",sco""'�/-fII OUflAIITE TODO DIA

/ '"
.

" nos VAPCJOSI

<DJ1',��.'\,� j,'"< t'l.,
'

'"
-

»"" s:-� _

/
� � �

� � .b

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

tar pirada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

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

J. MOREIRA &- ClA.
CONCESSIONÁRIOS

LIRA . TENIS·
.

CLUBE
Comunicação

De ordem do sr. presidente, levo ao conhecimento dos
consócios em geral que, a Diretoria, tomando em consideração
protestos recebidos, por deliberação tomada em sessão de 26;'

de maio último, a fim de preservar seus direitos, comunicou:'
oficialmente'à Federação Atlética Catarínense, que dessa da-

.

ta em diante, os associados do Lira Tênis Clube teriam livre

ingresso em tôdas as competições esportivas realizadas, por).'
essa entidade na sua praça desportiva.

Florianópolis, 12 de julho de 1950.
Hélio Milton Pereira, secretário-geral.

I Rádios Atlântida
'0 N DA S

/
LO N G A S, E

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida' - 'Super' construção p�ra durar mais

VENDAS Á VI$TA E A

Atlântida - Som natural - Alta s@nsibilidade

LONGO PRAZO

� .

Grande alcance Otima seletividade

ElectrOf&� Transmissores

I Rádio
Amplifíc,adores

'C,atarinense Limitada
Rádios

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. I Rua Trajano, n." 31

"

Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Exposição Henio'nal de Gado'Leiteiro,
Equinos, Suinos e Ave·s o recionamento ,

Sob a orientação da Direloria da Produção Animal, o Governo do de fombus tiveis IEstado, em comemoração ao Cenlenário de Blumenau, fará real,j�ar •

Rio, 20 (O. E.) - Há dias corria
'naquela Cidade, no periodo de 3 a G de setembro de 1950, a 1 a EXPO_ rumores de que, em virtude do IISIÇÃO REGIO:\TAL DE GADO LETTEIHO, EQUINOS, sumos E AVES, a$ravamento A

da situação., int�rna
nara a qual as inscrições dos animais, serão 'OTatuiLas e esta.rão abet'� ClOna]" o governo estava Ja cogItan-1
�� "do de restabelecer o racionamento 1

tas até 10 de agôs Lo de 1950. da gasolina. Entretanto, no Conse_
Qualquer informação será fornecida pela Diretoria' da Produção lho. Nacional do Petroleo inforrna

Animal _ Caixa Postal, 134 - Florianópolis - ou no Pavilhão do ram hoje á imprensa que as iloticias
a respeito não procedem. No mo

Cenlenál'io;lRna 15 de NoY�mbro (ao lado do Banco Inca) Blume- mento não se pensa em racionamen�
:nau. i to de. combustiveis.

�'.'.'..
'.fl
f,

ers t.750.00
o quanto custa uma enceradeira'

ARNO
.ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edílícío Ipase -Terreo

Vida Bocial
.

AJ:ontecimento elegante
Ajustou núpcias c:@lT! data de anle.ôntern nesta 'Oap ital, com a

. ',genUlíssima e pr'endada senhorinha, Maria H'elena Ramos, ornamento
. da nossa "jeunosse dorée " e elemento de realce da nossa fina socie,
,.d.a�e, filha dileta do nosso ilustre conterrâneo, sr. Celso �lamos, pres,
tiS'lOSO Presidente do Partido Social Democralico, e de sua digntssi;
ma consorte, dona Edíth Gama Ramos' o distinto e estimado jovem,
.rsr, Cesar Bastos' Gomes, acadêmico do '20 ano da Faculdade de Diréi ,
.to de Sanla Catarina, e digno Oficial de Gabinete da �etaria da
Viação, Obras Públicas ,e Agr-icultura, filho do acatado industrial e

.inf'lu'ente politico erh Tijucas, sr. Vêú'rio Teodoro Gomes, e de sua

exma, esposa, dona Jorgelina Basto Gomes, da alta sociedade tiju,
, ·'quense,

Os jovens nubentes 'que gozam de nrereoidas e justas simpatias, ..
, �

. e .contam com um vasto circula de solidas arnisades, não só em nosso
meio social como na alta sociedade de 'I'ijucas, pelos seus altos pre,
sicados morais, por suas, virtudes de coração e pela posição de desta-

·;rque que ocupam nas altas esferas da sociedade catarinenso, têm I'C��Ç_
bido de tôda a parte, pelo feliz aconteci�'ento, as mais ínequivoeas
provas de simpatia e apreço, a cujo juhilo mui prazeirosamente nos

.associamos, com os melhores volos de perenes felicidades ao ditoso
�"par.
..ANIVERSARIOS

S1'a. Leoberto Leal
neo Cesar Bastos Gomes, Oficial
de Gabinente do Secretário da Via.
ção Obras Publicas e Agricultura
e destacada figura em nosso meios
est"udantis.
Frequentando, com raro brilho.

a nossa Faculdade de Direito, o

iovem academico por sua esmerado

educação e por seu cavalheirismo
cativante, a par de privilegiada ln.
tcligen�ia impôs_se á admiração e

Il simpati'a d'Os colegas e de s'eu:l
numerosos amigos que, aproveitan.
do,. ho}t,\ o .ensejo qué 'se lhes of('.
rece, irão homenageaJo condigna.
mente.

'Ocorre, nesta data, o aniversá,
:t"Ío natalício da e:XIlJª. sra. d. Ivone
/Bruggmalln Leal, digna C'onsort9
·do nosso distinto conterraneo sr
,sdr. Leoberto Leal, ex�.secretário
,da Viação; Obra'S Publicas oe Agri�
,-'Cultura.
I IA dama a.niversarianle que, pdlos
\-elevados predicados do espirita l'

,dotes de coração desfruta na 80.
,eiedade local de destacada posiç;êio
:s'erá alvo-pelo fcl.fz·.evento de' ex.
ipressivas homnagens de sua nurne_
,;,rosas relações de amizade, as (ju[lj�
'fpor justas, nos associamos, envi_
oandoJhe efusivos cumprimento3'.

Vva. João Kuelne
Assinala a data de hoje o aniver.

"Sario natalicio .da exma. sra. <l.
ElvirD, Kuehne, viuva do saudoso

. (conterraneo João Kuehne.
A. distinta nataliciante

O "O Estado", 'o ,f6-JiciLa com

prazer.
Sr. Zefe1'ino Carvalho l\�eto

Em Tijllcas, onde reside, ·vê pas.
sa,r, hoje, o seu aniversário nata.
lício o' sr. Zeferino Carvalho Ne.
to, operoso gerente d� conceitua .

da firma Valério Gomes e infltL
ente procer pess'edista naquele
município.
Amigos admiradores e correY.

,

g'ionários do sr. Zeferino Carva.
lho Neto o homenagearão pe13
auspiciosa efeméride promovendo.
lhe festivas manifestações.
A .essas homenagens o "O Esta.

do" se ass'Ücia, jubilosamente.
Fazem anos hoje

O sr. Indalécio Arruda, próspero
fazendeiro· en1,Lajes;
- o sr. Dante Corradine, com.

petente reg-.ente de musica, regi.
dente em São Paulo;
- A sda. Célia Brognolli, filha

do sr. Adolfo BrogriclIi;
� .A srta. Vanda Regina, filha

do ·casal Hilda e Ed,uardo Luz.

que é
unuito relacionada nesta capital
apresentamos os nosso cumprimen.
,Jos com votos' de felicidades.

Sr. Al'i Machado
Faz, anos, hoje, o sr. ArBfacha.

�do, cirurgião�dentista nesta capi.
tal e proce1' do Partido Trabalhis.
�la.

'

----�

SI'. Anwldo Dlltra
Na,talicia_se nesta data, o sr. Ar.

_

·fflaldo Dutra, categorizaclo funcio.
,nario do Departamento dos 'Cor.
':ceios e Telegrafos e psssoa larga.
lffiente relacionada nest.a éapital.
\ Apres'entamos�lhe cordiais cum.

;primentos.
Cesal' Bastos Gomes

Deflui hOje, o aniversario nata.
licio do distinto jovem conterra.

;Iovena de N. S. do Sagrado Coração
Amanhã·, sabado, - ás 19· horas', na Capela do Asilo de Orfãs, terá

'dnicio a milagrosa· nOYena de N. S, do Sagrado 'Oo1'a('ão, correspon�
denle a omês de jnlho corrente.

FUNCIONARIO PUBLICO Cine-Diário
DO ESTADO:

Lembra Le dos teus uerdadeiros amigos e não te 'deixes
leoar pelos que, ãs vésperas de eleições, fazem promessas de
Ulna vida melhor poro: os [uncionáries, esquecendo-se de
que nada 'I:(_m feito pelos qt�e trobolliauam. nas su.as empre
sas.

Udo Deeke,' ('amo tu, -foi u.m servidor do Estado.
Como funcionário ela Diretoria. de Terras e Colonização,

da Diretoria de Bstradas de Rodagem, da Diretoru de Obras
Públicas, sem.pre se reoeloú 11m colega COJ'1'cto. e uno chefe
humano, cortés, amigo de seus subordinados justo lla miais

,

completa acepção da palavra.
. ,

Como Secretário da Viação, manteve o mesmo espirito
de Jus-liça, revelando.se tumbem 'nàql!:_ele alto posto, pela su.a

lhaneza de trato e consideração pelos subordinados, Q mesmo

bom amigo da classe.

Mas, [oi na Isueroetüoria Federal, que exe1'ceu com digo
nidade, honradez e patriotismo inoiacáoeis, que êle mais jtis
fez ao reconhecimento do funcionalismo estadual, que, !la.

quele tempo se debatia em grave.crise, decorrente da eleoor

ção do custo da vida, qwe a guerra -recem.ttnda acorretâra.
Creou êle em um ano de qocérno, 24 g,ru.pos sescolares,

25 escolas normais reqionois, 1 escola normaz., 7 cursos C01n-

r)l,[':,rwn�w�es'el 2.,., escolas isoladas, propiciando assim, além ODEON - As 7,45 horas.

da ... ,e o sucesso continua ...do pão do espirita pará as creanças nossa
_ ==. ocupa'

- ,CARl\'AVEL NO FOGOção e sustento, para grande nlÍmel'o de pi'ofessoJ'es primâ-
rios. Com: OSCARITO Grande,

Decretou. um aumento de 40 por cento nos vencimentos OTHELO - Ànselmo DUARTE·

dCI todos os servidores civis do Estado. ELIANA - MAptION
Para os militares a majoração. por éle decretada não No programa:

foi menor..' . . . . . . ..
1) - O Esporte em Marcha

I Nac.E ao passar o gOVê.rJlO ao seu su,cessor, foram estas (IS

lúltim!� palauras do seu discurso ; "A minha gratidão/é \ó'snm. 2) - Atualidades Warner Pa.-

siua aq [uncionolismo em geral, a cujo labo'l honesto e a cnja I
thé - Jornal

inteliqência o nosso Estado tombem. muito deve". Preços: ,Cr$ 6,20 e' 3,20
_...,.,.L

PaI' tlldQ ;$so/ F'unçiol1ç\riQ
. ç�tllrin�nse, é de justiça, qU'1J ',Imp. �t.� H �Q{)Sl .... :� $... 1

dês o teu voto ao aromde üdmÚii§ttiad01' ijlie ê o eii(jen.héf;:õ' . . . . . . .• . ....:." ,,', •• o' ··o-i •• '.1
.� Udo Deeke smtiço colega teu; que. serviu com dignidade o ROXY - As 7,45 horas.,
Estado S:M� jamai-s se esquecer da classe que era a .>V.U. pois Colossal Programa
que dU�'an�e cerca de 45 a!lOS dedicou S1ta oids» e sua capeei- i) - A Marcha da Vida - Nac,
,daele ao serviço público, como funciollário, Estadual. .2) - CINZAS DO PASSADO

Com: Franchot TONE - Jane'
..BLAIR

3) - O filme 100% s,ensaçãol
O CAMPEÃO DA REGATA

Com: Phil REGAN - �lys'$
KNOX, '

,

'·'.!.,:l�

Útimà casa de moradia, com quatro quarto a:gua encanada
e esgotos situada no centro de São José, possue ampla
garage, praia pr�pria e excelente cha9�ra todo plantada
com arvores frutIferas. Preço de ocaSlao. Tratar a praça
Getulio Vargas n. 23 _ Florianopolis.

Paiva

RITZ - As 5 e 7,115 horas.
Perig., na florestal - Quando'

J homem branco tenta destruir os

domínlos do IREI elas Selvas!
VINGANÇA! É o gr-ito que ecôa

cm toda a floresta sacudida pelo
l'enor!

TARZAN E A .CAÇADORA
Com: Johnny WEISSMULLER

- Breada JOYCE Johnny
SiHEFFIELD e Barton Mo LANE.

- Animais selvagens s'e arre·

rnessarn Jerozes contra os ínvaso,
res dos seus dominios!
Lutas. '. Avtnturas ... Mortes .• ,

Araições!
No programa :

1) - Cina ..,ornaI - Nac .

2) - A Voz do Mundo - Atua
lidades.
Preços: Cl'$ 5 00 e 3,20

.

t:IVRE - Cri�nças' maiores de
5 anos poderão entrar na sessão
de 5 horas.

"

. . . . . . .. . . • • . . .• o... •• o •••••

Oficina ·dEIP
Serviço Especializàdo'

AMPLO ESTOQUB DE PEÇAS 8ENUINIS
CODsêrfos em geral

FIGUERAS & HOMS, LTDA_"
DistribuidorM exclosivos ·oeste Estado

dos afamados veículos
-

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Quem
·

perdeu ?
o Sr. Emílio da Silva Júllic,l',

funcionário· da Texaco ,achou no
,

trajeto entre o Departamento de
Estatística e o Palácio, Ulllfl. cha

v:e, trazendo a a esta redação.
Quem a );>e,rdeu poderá :vir bus'

cá_la.
� .......��.; .. w,§z- zu;;e ,

NOVA LEt ELEITORAL
Rio, 20 (O. E.) - Está sendo es

perada ainda para hoje a sanção da
nova Lei Eleitoral.. Entretanto, ao

que se credita, o presidente da Re
publica vetará o artigo 27, que
manda constituir as juntas apuraw
doras de 3 juizes. Isso é considera
do completamente impossivel, so

bretudo no interior.

fLOBIANOPOLIS

Preços: Cr$ 5,0.0 e 3,20
Imp. até 14 anos.

!\

VENCE-SE

Rua A.rcipreste _ Edt IUR.se _ Terreo I

Il\fP!ERLAL.
POR ESTES DIAS

,Festiva REAB�RTURA - Com..
pk:tamente modernizadol
Na categoria de Cinema La.noa�

dor nenhum filme lançado no

CrNE IMPERIAL será- exibido em

outro cinema da. Capital!
PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA

E SELECIONADA!

IMPERIO (Estreito) - As' 7 hs.
NAVIO DO J)IABO
11/12 Eps.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Panelas de Pressão ARNO-
a Cr$ ,510,00

Gre.lhaderes Elétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Por Al Neto
.. t '........ '

d I'., ) �f Os operarios do mundo ivre

%� �:." �ondenam a agressão coanunista
• �... contra a Repuhlica da, Coréia.

,

��, T
'

A
.

C .,' .

.:. A Confederação In ternaoinna]'
:. I '

,

.' ..... dos Sindicatos Livres, íriterpre...... -----.... s- :. tando Ia opinião de trabalhadores� y

�. Transportes aéreos 'Citarinênses S.I� i :::�i:i�;:;ã::a:e��:;;�;
:� �:." democraticos, protesta com VL_:_

i��
I

b·'
-

é
·

de· d S I �:''+I
meneia contra o flagrante e nao

,� Agora, 50 'e orlentaçao t' CDI�a a rozelro o'. o '

�:... ,

provocado ataque, das �,o.rças CG_

,+'+
'

..
/ �.... munislas sobre a Bepublica da CO,;.

I!
'

, .... réia".
l ESCALAS:, �

..�. -Mais âdiante, ;-o.rganismo mun.,
l AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:

..;. diál dos operár-ios declara:

I�
Rio de Janeiro-Santos.,Paranaguâ-Curitba

..�. "A pra:nd� massa dos trabalha;
I Floríanópolle - Lajes e�'Porto Alegre.

'

..�. dores j� reconhece estas mano.,
., : :. bras pelo. que elas valem.

:'+1 AS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS: _ �:." "São uma tentativa" muito mal

:." Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba �:.'+ disfarçada, .para mobilizar a quin

:.. Paranaguâ-Santos e .Río de Janeiro. �:." 'ta: coluna em, apoio dos objetivos.
:+l c= �:.'+ de. agressão totalitàrta".

, ,

�
, T -f' d

·

d �:.. A Confederação Internacionaf
�'

'

'arI a,s re :UZ l' ,as �:." dos Sindicatos Livres foi fundada

� Modernus e possantes aviões DOlulas" I :,�"L:��:;�n�n::�, �� 3;n:'�::�
_;" '

, ..�. Ao fundar este organismo num.

A escala em Joínvílle, Itajaí .e Joaçaba est_;í dependendo da :J. dial dos trabalhadores, as nações
concluaão das obras do aeroporto, local. '�.. livres quízeram libertarse da Fe-

�, .

..�. .deração Mundial de Sindicatos, que
• � caiu nas mãos dos comunistas,
..�. '

':' No comunicado em que condena

�.. a ,ag:essão üom��nista contra a R�. '

I:" publica da Coreia" a Confederaçãc- '

(:'+ . internacional dos Sindicatos Li,vre�'
!.� acrescenta i.

, '�
�i.� "Este 11, evidentemente, o mais

"�,,. recente pa-SSo. num plano sistema

..... Lico para aumentar - pela forço

..�. armada si necessário --:- a esfera da,

..�. influência totalita.ria". " , ,h

..:..
":

,Final,»ente, ;Q.'. organisrno inter
I

r

I' ,nacional
dos trabalhadores decla; ,

�... ,

'� ra:

�... N'
'

t
'

t
...

os aprovamos in erramen c ::;

�:." ,.atitude firíne que, o Conselho de,

�:."I Segurança das Nações Unid�s to

�t" mOll a fim de fazer frenLe a est� '--_

�.'+ ato de agressão e para restabeleceI
..... a paz na Coréia". é

'_"

..�. Ao mesmo tempo um representan
•

'� ...:. te da 'No.ruega'chama a atençào dD�

�� "

',' '�-. ..�. operários de todo o. mundo para os'

1 j • -

•
'

...�. aco.ntecimento.s da Coréia.

�, ,
.

'

',' ;: Ali está sendo jogado, na verda-� , ��.� I / ,

� de, -o destinQ dos trabalhado.res, pOÍs,�. '/ . .... '

,

'

14 ..
- '

'��-...,- .. � -� �
'

.. � � � 't..+. � .. � �
-

� � .: a luta entre os oor-eauo.s e os co...

. ,."�."."."'."."'�.�.".".".".".'+_!."'."'.�H."."."'."."'."'."."."•...��.".�� '+"." ".".���." "." �."."."."......A�•.., mUn!stils é ,apenas parte de uma.

luta an_aior.
QueIJ- assim fala; ér:o 'embaixado!:

da No-rueg'a {!-ill Washington
WillHllm de lVIo.rgenstierne. ,-,,\
Môrgenstiene afirma que aRe.

plica da Co.réa, em sua batalhã
cOl/tra, os ,invasores comunistas,..
está lutando e do.u agora palavrM
textuais - "pelo direito dos traba_

,

1,

lhador,es de se organizarem livre
menle ".
O representante norugues diz:
"Tt'a,ta_se de uma luta. a maior.

da !lÍslória, entre o mundo. livre ,6'0

0- comunIsmo. agressor, por todaa;
as coisas que conquistamó3 atra;.
vés de secul-os de progresso"' .•

&e<�e,rindo.�se a a;titude assumi
da p·elo.s Estados Unidos, no sen_
tido de cumprir as ordens das>
Nações 9nidas e enviar tropas pa
ra a Coréia, Morgenstierne diz:
"E" a única coisa ,que se poderia)

fazer em fac,e da agressão.
Nós Já tivemos ])astante d �'st(J{

nos témpos de Hitler, 'e não pw
demos deixar que aconteça de no...

iprogl"rl1na p;.:tya O Inê.., d..- julho
Dia 20 - Quinta feira - J30ite da Colina - Apresenta,.!}

de um notável pianista - �specializado em músicas de dano
ça� para "BOITE" - Ex-piànista do Cassino da Urca .

Dia 29 - Sába.do - Gran�e soirée de aniversário da Or-
questra Juvenil.

,

"

"
,

Notas: Reservas' de mesas para as BOITES:
'

Relojoaria
·Gomes.

,

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
estranhas ao quadro social. 8rs. associados, ,cooperem para a,
boa ft:equência do seu Clube!.

Clube Doze de· Agosto
pl'ograllla palia <> Inês de ;-'jUlbo

Dia 19 - Quaet� Feira - Soirée mignon. , "
Dia 23 - Domingo - Soirée com início. a� 21 b,or-as.

"

'.
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,

.

TRA'FEGO 'MUTUO COM:

Cruzeiro do Sul-Rio
Savag->Porto,' A'legre',
Pluna-Montevidéo

,
'

, '

. PAS�AGENS E CARGA -!.,J
'

Floriá·oópolis :�ÇFiuia .Llme .&' .Irmêos.
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

CRUlEíeo, , DO" SULAgênCia
, . Rua João,Pinto 12 - Telefone 1.500 "( '.r >;,

,

/7AjAí: ' ," "c ,

,

"Luiz- Noceti-Rua, Pedro Ferreira (Ed. Baner S. j,..,)p)"
"Outras cidades com' os sub-agentes (ta CruzeIro do_Sul -

,

,

,

,
,

«TAC Transporles Aéreos
( Calarinense ' S.A.»

CODvocacão de, "ss8mblé,ia 8eral
.

Extraordinária

LIRA TENIS CLUBE

As "soiré-es mignon" serão. das 19 ás 22 horas.
"

Convoco o.s senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

extraordinária, a realizar-se no dia 25 do mês co.rrente, às 9 'horas, na

séde sooial, à rua Co.nselheiro Mafra, 35, \0 andar; com 'a segufnte.

- I.,
.

i>rdem do. dia:

a) Reforma dos estatutos'

b) Outros' assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 7 de julho de 1950,

Tean�portes Aére,os Catarinenses S.- A.

OSVALDO MACHADO - Direto.r�PresideBte.

·MINISTERIO DA MARINHA

(-ome-Atáfio:-I�te."ftK-i.o-n.t '

Coréi'a

"

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
Exercicio de '1950

EDITAL

Dia 26 ...::_ Quarta Feira _: So.irée mignon.
Dia 30 - Domingo _' Cocktail dansanfe com inicio as 9 horas.

Enquanto. isto,· as Naçõ,es Unidas<
""" ,"', A V I S O \ mantem_se firmes e,m sua rleclsãÔlDe acôrdo co.m o ofício 'no 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO /' l\.

'

dê por termo ás hoslílídad�s na Co'
ENSINO NAVAL, façOe saber a 'quem interessar po.ssa, que se :tchariio •

Aviso aos meus ami,gos e clientes que reabri meu Ga- céia,
;abertas as inscrições Ilara o'concurso de admissão à matricula pa Esco_, binete Dentário a rua Tenente Silveira, u, 29, sala l' "As Nações Unidàs - ..... diz o re

ia Naval, do di.a, ia a 30 ele' NOVEMBRO vindo-uro. O consnltório esta aparelhado para atender todos os presenLante norte_americatw \VaI"_
Os interessados Iloderão comparecer na Secretaria desta CapHani'a, casos da clínica dentária. 'I ren Austin ....:...., estão escrevendo l:m

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den- emocionante capitul-o na, históda,
tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes elas tentativas organizadas 10 110_
agrilicas:-: mem par� abolir ,a guen'a;

! ARI MACHADO "E' Ulm( ação decisiva CDufr::I. a:

Cirurg;iã6 Dintis�a . agl:ess1ío".'

para melhores esclarecimentos.
I

Capitania dos Portos do Esbado de S�nta Catarina, Fltianópolis,
15 de julho de 19,50.

'

lllebson do Li'l)!'ame71to Continha, Escrituraria da classe-G Secretário.

vo" . , ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!

�rroibi40 O USO de· emblema·s com
. .

as cores naCionaiS.
não poderão ser-ccolocados ernble
mas de instituições particulares, '1'Parágrafo único - Nos veícu'os
par-ticulares ou de repartições pú "
blicas, em que, para efeito de ser.

viços peculiares às mesmas, hou,
ver necessidade de distintivos es

.!

Exportação

é

José Lerro'
EXPORTAÇ"O' -- IMPORTAÇÃO -- COMPENSAÇÕES

TEM NEGOCIOS PARA:
de :-Couros bovinos e suinos de todas as qualidade�, Caroei,

Castanha do Pará, Cêra de-Carnauba, Cacau, Oleos ve

getais, madeiras convpensadas e serradas.

Importação 'de:-Materias primas para Industrias; Ferro� Aço, Metais,
.

Arame farpado, Breu, Soda, Chapas, Tnlhos, Produtos
paTa Lavoura, Tratores, Superfosfato", etc.

Rua São Bento; 389-3°. andar - Salas 28, 39 e 30

TELEFONES: 3-7061 e 3-7920

End. Te/egr!ifico: eJOSLERRlJ» - São Pau/o-Brasil

.""

--

(O REGULADQH VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS C6LICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para

r

.
combater as Flores.Brancas, Cóli

-

cas Uterinas, Menstruaes e ap "s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula- I.

dor por excelência.
t;'LUXO SEDATINA, pela sua com- !
l,rovsda eíícacía é receitada por l'médicos ilustres. ." ,

FLUXO SEDATINA encontra-se em I \ . .. . . .. .. .. . .. .. �
,

toda parte.
_------ -------------------�..

' Dural\te
- F'" '�-o;t::-� ;t!-r�.;� ,,:- :-::; �. ;-1 � :: .�.<- t'�rr: ��. ;·:}l;t�.-!�:·� �·���'�·i:j \���:.G7J:f{ �

o

..... _-,=.-. �=--=-'='-...,__------------- :�: :,!��j�.
,«Exército inferior, frDoo em efetivos ., NÃO SAI1HUNCA
leQuipameutos P, sübretudo. f�. mor I,) / 'PÀeSY"';LHÃS

YALDA

RIO, 19 (O. E.) - O diretor do
:;Serviço de Trânsito, assinou, on

,;tem, a seguinte recomendação:
"Recomenda.se aos motor-istas

-de carros particulares em geral a

imediata retirada de placas que
:infrin.gem o disposto no art. 9.5 e

. .seu parúgrato único do Código peciaíq, serão êstes, ohrígutorda,
. Nacional de TrânsiLo (Deoreto.Ie) mente, fixados no interior dos veí,.

n. 3.651, de 25 de' setembro d� eulos",
,.j 94'1)· abaixo transcrito:

�

.

"Art. 95 - É proibido o uso de A partir de 10 de agósto próxi;
�emblemas, escudos ou distintivoe mo "vindouro os veiculos infra to.
.:com as côres da bandeira nacional res ficam sujeitos, além de multa
"ou iniciais indicativas de serviçr; i1 apreensão, para retirada das.
público, bem assim, qualquer s placas que contiverem às côres

_

-nal ou inscrição que ·possa asse

I
verde amarelo, sinais ou inseri

;:melhar o veículo aos de uso oficio ções que possam assemelhá.Ios aos

,cal. Junto aos bordos tlas placas de uso -oficial". Curiosidades do
recenseamento

RIO , 19 (.v. A.) - Informam
da Bahia que certa .solteirona res •

pendendo ao quesito numero 12 do

boletim de recen.seamento sobre o

seu estado civil, escreveu: "hones.
ta". ,

Outro despacho de capital baia'

na informa ainda que no recensea,

mento está confirmando o feno.

meno de fecundidade -nas classes

desprotegidas. ,

Naquezi capital já foram regis
iradas dois casais' com 29 filhos

cada um.

I

-Como eram considerados os norte-coreanos pelos militares
.amerscanos, segundo o «Washington Star». acenselhando
cima revisão nas opiniões sôbre os exércitos «satélites»

SALVADOR, 19 (V.A.) - COlÍ)
. o mais' completo êxito prossegum
.os trabalhos do 40 Congresso Bra,
"sileiro de Farmácia, instalad'o sába,
do último, nesta capital. Ante on

ntern, continuaram as reuruoes

'Jendo
.

funcionado' as onze Comíssõ.

es S'ecionais, que discutiram e re,
Iatararn várias testes'. A noite, reali,
zou.se a sessão plenária" no salão
nobre da Faculdade de Medicina,
sob à presidência do sr. Candido
Fontoura, que pronunciou elo.
quente saudação aos congressistas.

. . .. .."- ;-;

'QUER' . VESIIR;.SE COM CONfORTO E ELEGAK(IA 1
,PROCURE A

Alfaíataria· . Mello
Rua, Felippe Schmidt 48

-
.

;CONCURSO' 00-' 0.A.8.P.
Aviso aos candidatos

A prova de Legislàção Aduaneira e Prática de Serviço do
C. 2

..�9 - Fiscal Aduaneiro do Ministério da Fazenda, será rea
lizada no próximo domingo (dia 23), às 8 horas na Escola In·

. ,

dustrial de Florianópolis.

FERIDA B. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Blixir de Nf'uneira
'l\4adlOOQao cnuillcS!' no b"ltoment

da tllme

<

Como aiudar o fígado, êsse filtro de toxinas! �

3
HEPATINA N. S. DA PENHA, que contém C'!
extrato de fígado integral concen1:cado e w

extratos de vegetais, normaliza as funções z

hepáticns. Basta tomar uma colher das de chá. :de HEPATINA N. S. DA PENHA, em ;::

pequena porção d'agua, três vezes ao �dia. Efeitos positivos são logo notados. fi

1
Quando o fígado não
funciona a contento. per
turbações de origens apa·
rentemente diversas. ge ..

ram mal·estar e indisposições
constantes. Boca am.,rga. intolerância para certos
alimentos, torrteii'as, etc .. são sintomas comuns de
mau funcioJ;\amento do figado.

2 Se as toxinas que caem no sangue não são �
t��r;/d����I� �f��j�dgi;a���oisi�i���;��:: ���� "'n'S"lluIUmlD PF�Ro:AuCGtBoIOdlOoGICD �para a sau e, que o 'ga o esteja trabalhando bem. • 01

�
HEUTINA N. S. DA PENHA-,· HEPIITlNA. N. S. DA PS:NHA .. "EPA.TINA N. S. DA. pe;tlHA • HEPATlNA N. S. DA PENHA .. HEPATlNA H. S. DA P.ENHA .. HEPATlNA N. s� OA PENHA

Elimine,as
Esp.inh-asA causa

_

Combatida no 1.° Dia
Logo l pript'a aplicação, NItA!d«�

começa a eliminar as espinhas como. 81
fosse por mágica, Use Nlloderm , n�)lte
e V. verâ sua pele tornar-se lisa. rnaeie e

limpa. Nbod.rm ê uma nova descoberta
que combate 08 germes e parwut'!'8.. da.
pele causadores das e8pinb�s. ,frleJfM.
manchas. vermelhas, acne, rmprgene e

erupçõe.. V. não poderá libertar-se de

RUas afecções cutAneas a menos que
.

elimine os germes que se escondem nos

mínúsculos poros de sua. pele. Por ..

tanto, peça Nitoderm. ao seu farma
I
cêutico. hoie

"

mesmo. A � ga

U. d rantla lo a

nlXO er.. sua maior

r.r. IS Ilecçlll Cutan... proteção,

Acõrdo entre o·Bra
sll e a Italia em
prol dft 08Z

'

RIO, 19� (Via Aérea) - O pre..
sidente da Repuhlica assinou um

decreto, promulgando um acõrdo
entre ;0 Brasil e Itália, assinado no

Rio .de Janeiro a 8 de outubro' do

ano fírido. Esse "modus vivendi"
I visa incentivar as relações entre
I os dois países' e resolver as ques,
i t es atinentes ao tratado de paz.

\ .; 'ri���' ��;;ei�'�:�; ., _ .... ,-
.

De modo <,
lacil "elegeI

�aiei ho e uma' inacriçã,o
Credito Mutuo Predia

1
I V A � Y º !: � $_ I�
.-h41·4,* .

� MAIOR ESTOQUE,
Atlântida Rádio Cal Lda.

Rua Trajano, 31

/

(orrespon iud I

. (omerclel .

CURITIBA

Rua Marec".! D•..".,o, J�t, l.· .n"�, �./;e; )0"1<:1
FON.f.S;. J.Z5Z 4%18 �t«. P.,f.f. 545 ...

rEfLUA".: P"OSESRAS PARAN4 �

IMOV,EI�
/

DA·TI LOGRAFIA
(onfere
Dlplom,

ME'l'OOOI
Moderno 8 EUchnUe

DIFêEÇAol
!mélia M PigOz2i

Rua Gene,ral Bltlel!'lcourt, 48
(Esquina Albergue Noturnõ)

.

.""

V. S. construiu um prédio? Não o legalizoo no Registro de imóveis?,
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo' com as leis em vigor'?
Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo4

biliário A.L.Alves, rua peodoro 35, que está habilitado· a regularizaJot
criteri�samente.

Balão que voou
700 quUometros .

·

COB_RURG 49 (V.A.) - Na. flo� Vendedores - Intenor
.

restaZl,nha de F:I/C,enlaU, perto' deI Precisam-se em todas as cidades para vender BíjouteríasCobrua g_! uma
.

tt ans.ennte achou
a base de otíma comissão, exclusivamente pelo Reembolso

u� balao, que tl��a SIdo posto /em
ostal: preferem-se vendedores e yiajantes'bem relaciona

vW$�m por ocaswo de uma festa �os nas lojas de armarinhos: tecidos, miudezas, j.oalherias, .

escolar em Roanne, nas marge�s etc Escrever a «Atacadista» aixa postal 130 Agencia da .

do Loire, em. França. No balao La' a-Rio de Janeiro D. F.
.

que tinha feIto um .percurso de :,:,;p..:;.. -.--.----------------:------
700 quilômetros estava afixado

'

.c, .

mn cartão, em
'

que .se-. pedia a

quem o achasse,. comunicar o lll�
gar da sua aterNsagemL

", Fab:loa�t. 1ft

� �:!�!�buldore. d,ClI afamlldal "o:�. If.ogo.. DISTIl'lTA· e RIVET•. PO'IU. um g"'Cln� i Id••ol'tlm.�to .

de Gaumtralle ,lI0aclc:ul.' b,l'lzal i �
. bORa • bCl!'ato.' algodõ.. , 1mo�lnl " c::nlam,ntoJJ 1 '.!

para aUelat8111 que) .eoeb. di1'8i:ament. dCk! t. IA Caac "''' CAPIT/U.a- e!h�mQ í'I 'o4ihft1}e\o do! S�r!!l� Com••al••t•• do illt.l'l�u' ilO un:;ldo dt�lh. fllU1'8!X1. ;nu
ozt,'�!fia dlll af3ltcc.i'� imas l'JoR\pralJ� MlTRIZ �m FIOE'Scu6p@lilll !I,FIL!AIS em Blu:tnenau�" Lajell. \..

'1
mu �.stffllJ.�-:!l:Prr!fII:e�..J:._RLW"'l.ii�1l2�:II§.!:_!ilm:4••Glll!illlõ!lia!!!\!lI__jll!!!lllll!l!lilllllll_1II!;1lIl"rill'3-IilJ--�!i'i:i911 e Ati ,.u:ss-a:i!liiíti3iiMia:�l@iíi&'f�

/ .

MClI'lutilli
vill!i'{:t\l

iiWip"lttmer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o U E L O
-

SEM P O L 8
�

A N -T E S
Vibra� a torcida �om a's exibição que realizará amanhã e domingo no 'estádio da F .C.D.
o ((onze» do NaCIOnal de Porto Alegre, enfrentando o 'vaí eu Figueirense ros_petivamenle

O presidente:da FIFA e a ,derroto+do Brasil
, brasileiro. Antes, em 1938, vi aque.;

Rio. - O sr. Jules Rimet, presí; la partida de tço trágica memória'
ríeute da FIFA, falando aos repor., para. os meus velhos amigos e on

tcs que o foram entrevistar sobre a "em voltei a assistir mais um es

derrota do "onze" brasileiro, de, peláculo tipico de tristeza e deso
clarou o seguinte:

,
lação. Senti' imensamente porque

"Foi pena o Brasil perder. Assis. I)S brasileiros bem'mereciam see

Torne!o dos cam...
[i outro dia negro para o FuLebol .;ampeão do mundo".

peões modiais os28.386.t40.50, DO MaracanÃ
Mario Freysleben RIO, 2Ô (V.A.)- A idéia da rea efetuados no Estádio

-

Municipal
O Brasil inteiro, desde o norle gia aos nossos cálculos, jal1!ai�' Ió, Iização de um Campeonato com ;, RIO, 20 (V.A.)" - O êoronel Her Maracanã.

".�ú o sul desde o leste ao oeste, ra previsto, estava enquadrado na participação das 'equipes campeãsj culano Gomes ,pre,sidente da 'A estímativa da renda bruta COIl_

com seus quarenta e cinco milhões categor ía das. "coísas Impo<;�i.l!
nacionais está ganhando terreno. I ADEM, eomuniciu a,o prefeito

Men� seguida nos Estados que deram
dt' hanítantes, 'está encoberto pe, veís., das' "raridades 1;)1)<10 raras" A 'possa reportagem, procurando. des de Morais que a importância campo para o Campeonato 'Mun.,

!(. véu negro da tristeza está' 50; Mas o impos-avel aconteceu e, o
l obter detalhes sôbre a realização I arrecadada nos jôgos do Campeo, dial de FuteiboI vai a •..... " •

f- €ndo dolorosamente, me ljJ_a.-: de Brasil, com seu f'uten ..l Famoso I do propalado certame, veio a apu,
1
nato Mundial atingiu a .......• Cr$ 8.qOO.O�O;00, o que permite:

I: mpreender a crueldade 111 Des, com seus jogadores perfeitus c"II1! rar serem vários os dirigentes de Cr$ 28.386.140,50. �, se avaleie em cêrca de ........•.• '

uno, êste Irônico e perverso lea. sua torcida enlusiástic�. 3 nume.l· del-egações e numeroso� os dele�l Preciso se torna frisar que essa Cr$ 36.000.000,00 a renda globaf
,{ltlogo máximo da vida. rosa, com o seu nota b"i . suuo es, gados de países que nao concor, cifra é apenas relativa aos jôgos do grande certame.

Perdemos uma chance de «u,
tádio no Maracanã, presenciou a' reram, ao Campeonato Mundial Ia,

'1'0, talvez-a única em cada cem fuga Iamentavel d» cetro múxil1101
voráveis à sua efetivação: <'Levamos o, Brasil o'os nos'sos

,t111nS, 'ao deixar f'tigir dê nossas
do esporte..rei" em torto este írnen, APOIARIA A C.B.D. -

rnãos,' a arr-hlcíonada
'

e tradicio, so globo; foi dúr',!·'r)o' P01' um t Falando à nossa reportagem Q. . Icora"oes»
IJJl taça Jules Rirnet, cuja couquts; umco tento por U (Ir. bola dentro sr. Mário Pollo disse ter sido real. V

t t. representaria a gIorifi""'I.�!,"') .;'1'1" das redes;' pela ponlar ia Pl'{'eisa! mente ventilada a questão, duran, RIO, 20 (V.A.) - A.; deixar mos nenhum elemento contundido
_,.. u

'

I
-

.

t
.

t I lV t
.

d
.

-

L' rova da I ald d
•

xima do futebol brasileiro (Li) re:. e eficaz de um atacante uruguaio, te 'o Campeonato Mundial Os de., es a capi a rumo a aon e;1 eu, o;" e, a e_ c�m que &0

.(lúio esportivo mundial, o que.
"heroi dentre O", hel'lu"l I ,talhes; porém, não foram estuda.] �elegado. urugu.alO falou a repor; ��l]pregara�� os brastlelros

.. P�l'a:
vr-r dade seja dita, seria um feio Falta.nos palavi J'i para descre, dos.

. I ,a��m, :d�zende :
r

• • I .cru a torcida, � nossa graudão.,

te mer-cído, haja vista, 1) preste. ver a derrota bra.s+leira, elas nos! _

"CreIO que a C.B:D. estará tão; _,Obrlg(!dO a voces
. .tod:�� b�a���1 �e':.amos_o_ Brasll �os ,nos,>of. co.

;io consagrador e, o poderí I in,: fogem a mente, como a bríza leve, interessada em apoiar o
_

Carnpeo, � 10I_OS. Levamos a mais grala sutis, i:' .to�s. Cr.mam,. se ja eraruos seus

discl,!!ivel que o "Associatíon, na, mensageir-a fiél C!,) poeta, tnlll)
é

•

nato dos CamPt1<1$, õomo qual.' raçao. de nos�a estada nesta terr.a, HI�l�adOl. es, ainda
.

nos to,munes.

cional desr-uta no seio da te 'l-a,
tão nebuloso tão íncorupreensi I quer outro país pois será, certa. i querida.. A�� 1m como no� S,:lntl� \ [, i11S _aml�o", depOIS desh reg,:",

�rpd'enciando_se como "O melhor vel...
"

,

'

·1 mente, um Cam'p'eonato, Mundial. m�s satisfe\tos com 'a gra.Ull,� con_ L··pol'lIva. l\té breve, Brasli'·.

l;l'ntr� os melho,res". Mas, o d�esj)I�:'(), eita tI·;skl.ê.I embora ,em miniatura. Trata�se,! !I�lsta, tamnem nos sentlmos ad�

.Mas, quis o Destino p::,egal'�lléJs insuportavel que c,,·.'l'ai os cor" i por'ém, de uma questão muito' I!urados e {'ontentes em ,sab8J' qllC

uma de su,as irrisorias peças a ções destes. ,quar,;Il',I e ciuc'o mi'! complexa e que terá de ser ü<;(.u.ll1á um POV? �ãO leal e d;(into co.

o lHo,r peça destes últim',3 anos thões de brasilelrds, homens, D111.1 dada e debatida cuidadosamente, o,)liO o braSileiro, que me�mí; no

t:eç� quas� idêntica a qUl: s'Jfl'p. Iheres e criancas, at.estil wbeju que exigirá algum t�mpo. Entre. i �omento �o .amargor, sa�e se por.

, f: .

•

• t Ot
. . Lar com dl�hldade, reconnl� �end,) ::iIm'os em 38 nos verdes e longin. men"e o que OI (I ahab sofrido ,an o, como o sr. onno Barassl, .

- ". d d' ',' N;- r t
I B '1 ')' 'd t d F"�

-

't 1-
.1Iona O seu a ver sano.• <I) c�

t;llOS gramados da velha EUl'opa pe o raSI, no enc-:,ntl") inr·sque I t le�I en e a elKOraçao 1 a Iana

que encheu de desolação os cOl:a� cível de dominl5) llU MaracanCt,
I e membro da F. I. F. �., deverá

T
·

cGes brasÍileIros, enb:istect'J o pró� Il:nte os olhares de duzen.tos mil permanecer a',gum tempc- ainda O'pl·COS'prio e ir;ahalavel torrl'.o auri� 'espectadores, pessôd'; 'ávidas pelo' cntI:e nós, creio qlCf) êle se encaJ.'l·e�
-

verde, des a futurosa nàçã.) do n()�
triunfo do Brasil que" infelizmen-; g:1.l'a dos .entendimentos iniciaís, "Nenhum povo, na his'tória do
t
_. .

I
- ConcluIU.

"0 continel�Le. e nao veI�, a con�ctlt.'Z.ll·�se.· esporte mundial, conheceu diante

S6 que, f',m 1950, � peça foi Todos foram <l';-.ngldl)� pc!' es-.I DR I LOR ITO FIL80 de uma competição, dtante de um
I

traior, muitc profunda-e muito ta tremenda ca,tl<>t: A". todos clIo_1 •• fi resultado, a tragedia que couhe.1
!ucis irônica ... ,

raram, lodos la'llenL.l·,�;n profun I D d 'lh
CeI�am os brasileirüs, ante�ontem,!

Neste ano s'anto, espel'avamos,
damente este everito inflC;'éd! la,;eÍ. I oenças o apare o ,,:espiratório cm l\Nfacanã!" I

fit'ndo o no"so pais, a sede da Ccr. IE' .triste este [ws5o,luto, muito TUBERCULOSE'
" O Brasil jogou fóra o título

pu do Mundo; um resultadc, com�
triste esta nossa desilusão. ,cluando não havia mais uma únL!

prnsador, cpm por cent.o compen�
Mas apeI.emos çcU:l o ,)timismo Cirurgia do Torax ca oJ?inião, aqui e lá fóra, que nos i

f;ador a t�)l'os os nossos e1:lforç,os vamos' pa,ra outr<i em 1 !J;,4, temia Formado pela Fci.ct'.ldade Nacio- negasse o direito e a justiça da

r.esenvolvidos pal�a qUB o "�crta� por palco noV,all1l�H("; a velha Eu. I n�l_ d� Me�Jcina. Tisi?logista. e sua conquista,.. i
n,eo" patrücinado pela ClJufc lCl'à rapa; talvez lá, !Otlgc da Pátria, TtstOctrurgtao do Hospttal Nereu (" A Gazeta Esportiva", de

tão Brasilpira de Despori0s e w.
realizemos () impo5.úvcl'e nos CGn. Ralmo�. �ur;o Ede especialização S. Paulo). I

[,fi visionaQ_o pela Federauão J;n� ;;agremos
- "Campeõe" do Mundo" IPe? . . . �x-int_erno e Ex- "O IV Campeonato Mundial de

IrrnacionaJ de Futebol, tó�,� re.
mulo honroso que enobreceu o aSStste1!'te �e Ctr�rgw!do Prof. Futebol foi uma caixa de Panda.'

"üstido de especial brilhall(:smJ, Uruguai, elevando o clJneeito dL'jl.!gO Ptn:hetro. Gutmarae�. (R_io). ra. Touxe muilas surpresal), a

(;(]mo de filto o foi. futebol sul�amerkaIll) na tena. Con�.. FelIpe. S�hmldt,;j8 maior das' quais a que nos feriu

Tudo seria resolvido em a(j�<;a 'M�s, não terá sid) isto um'
Consultas" dIarIamente, tão fundamente na pa,rtida 'de en�

r:'opria 'casª e ·todos os vrognó:L sonho, um amar;o sonho de in I das 15 as 18 horas. cerramento. A primeira mostrou

litws faziam prever a con.�, ctiza verno, qual sejun, os desolador�;! R;:.: RUCah �urval Melquiades, a queda da Itália ante a Suécia; na

các daquele ditado 'muito pOl)ula� 2 xi? .
,--- acara do Espanha s·�gunda, a Sui'ça "aferrolhou" o

Extrato de Frutas Vitamina �

E
.... , Hidratos de Carbono etc.'

.

.los naci011ais, que, beIlí d�.�inia � stejam certos leitores preferi '"...... ••••.•. Bra�il num empate desolador; a
!li!

"iluação dn. Bras'i! no m:üo� cam. mos acreditar, ter sido u;n sonho, - C t d terceira foi'o susto dü 'empate que O PR "j'''lTO DO' DIfNmato de todos os tempos' "TG. D jog� de dorn_ngo, a inesperada i 00 a oura o Paraguai impôs à .suécia; a se. nUI) A
ae' galo capta em seu tert'�'ro". .. derrocada sofrid<t pelos brns'j;ci.! PrecÍza-se de uma contadora' gunda grande surpresa e a qua,r� OS 4 DENTES DOS ii ANOS

Mas (sempre e x i s t e Ulll ro-s, derrota que asspberbon c s.!r.· para trabalhar �o escl'itorio ta' da série, assinalou a derrot-a Os dentes ternporál'ios c:)Jnoç:Jtn

"mas" ... ), a vida está repleta de preen?eu a todos, inclusive ao de u.ma Emprê'sa de Cons- da .Tnglatena diante dos Estados a fioar ahalados aos soeis uno:,. Nes_

\imprevistos, de dramas que ca pr��no rr:undo. trução. Não se exige muita U.mdos; a derrota dos Ingles'es sa idade aparecem, atr!ts dos "rno_

minham junto a nossos' passos, _

'::;uu, fOl tudo ,mn sonho, um pr.s.
-

prática. Edifício I p ase. 50 dlan te dos espanhóis foi a quintá. lares de leite", quaLro queixais.

coisas ingratas que, 'qualldo acon� SImo pesadelo qua lerrn:nurá, andar. Falar com o Snr_ A maior de tôdas, ,entretanto,. es� per_Juanent·zs, que são os mais im_

�ecidas, nos fazem sofrer em dc.� . quando despertam]:; df:ste transe Guerra, das 8 às 11 e das 1 ti ta,va guardada para o Brasil, na portantes de todos os dentes. O

sespero, que atormentam n(lSSos que começou as 15 horas de um às 18 horas. pugna com o Uruguai. .. Nesse alinhamento da denbrllli"3 definÍ_

corações, que nos abalam a pró. domingo de 5'01, 111),111 estádio co.:
.•

.. campeonato que as�inaIou tantos tiva está subor-dinado a êsses mo_

pria 'existência, fazendo,.n.(}s des �

losso, ante a eSPiJcL:tl.iv3. de t1u i TINTAS PARA PINTURA "records", deve�se 1.evar em conta,' lares que, presidindo 3. <lrrUlllaçãOt

,crentes de tudo e _de tQd� zentas mil; alma�. , . C O T TOM A R
o "record" das surpres'as descon� dos demais dentes nas arcadas,.

Como poderia o Brasil, o feno. certantes" . . .
constituell1

__c:omo que a chave da!

:�n:�p!�a�!�' s� !���:�:0 aBt��;� ftdeml";r O arllalhel"r'O ",

d M d· �r NoiíC:::':, ��i��oO;. no "Diário de a.rticl1la�ao dentáI'�� .. " -,

,os seus.'0ategoriz:ados adversários, NU
,

' O' UO Ia
'

ti Deio Horizonte
��_�:!�,'::':/�o':u:�o:u��o�,:: 19 teotos ClllIQDis tOIl n comaodante IIlItnulo i

Nasctmento
'ar-lobafesta esportIva do século, cxceção I Ademir o experime1üado centro' sora da E I l\1:'

•
I ALDO SAGAZ e EURYDICE sem J!l.

:feita tão somente' a representação avante da' seleçãódo Brasil foi l)rO�
i
9'

_ ,span la e .Iguez, do Uru� I MONTEIRO SAGAZ partici- BELO HORIZONTE, 20 (V..\..}.
"" -.

I '�l A ,-

I
(, "naI, amDOS com CIJ1CO tentos O I

.

p... t,.. N d' .

ue um mlllUSCU o paI" c a 1l1llrlCa clamado artilheiro mór da COI)a do 30 I -1',
'

d' 'd"
-

. : pam aos a l eu es e pessoas
- U!IlerOSB8 pa arIas da capita�

'..lo Sul' U
.

'I
-' ugar �01 ' IV1 Ido entre ChICO! de s � . 1

- .' .

d
M • o ruguaI. :Vlundo de 1950 assinalando 9 ten d B -I G- l' .'1 ua;, I e açoes, o naSCl- mmelra suspen eram suas ativl-

EsLe abscuro aconL�c;mento fu; tus. O segundo' lagar coube a Bas�
o :a�I �, Igg lla,;do Urug'ual, ,i ment� de sua �ilbiuhaMOEMA daues, ontem, por ter se csg;úda.

com en o". ocorrIdo no dIa.11:) deste. o estoque de furlilha.
�'

Direçio de PEDRO PAllLO MACHADO

-Para ler no ÔIIÜHIS

, s'-

J.i.copo .

Para �
• L.IMÃO

• ABA&AXI
.I.ARANJA

- MORANGO
• FRAMBOE�A

(ar/tio CIJIII fien_II,/()pn
de51rulllJ d"tl'etde$t'�/1l1IJ
QfEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Pr()dutos $/)& -FRUTI

CAIXA POSTAI. '(008
CURIT:8J - PIHUlNIl'
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G•. IDr. (LARNO
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ci••l

Ooaitltulglio li. ,áocl.dad.. ,

NATURALIZAçOES
Titulo. D.clarQt6rl�

E.crlt6�lc I R••ld,nola
Rua Tltad.ate. 47.

FONE 00 1468

- I,

ORA. WLAD-YSLAWA WOLOWSKA MtJSSI
/

e

DR. ANTóNIO DID MUSSI

Médicos

Oírurgta-Clínica Geral-Parto. Agora, Sim!
Serviço completo e espeeíalísado' das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos método-a de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSOOPU - HISTERO - SALPINGOGII,AFIA - ME

TABOLISMO BASAL
..... ..,....

RADIOTERAPIA
RAIOS x

DR. �õNIO MODESTO '

Ateade, diãriameDte, ao HOIPital ti. CuN.tI.

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulaç&oo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio
da MontepiiJ.

Horário: Das 9 ás 12 boras - Dr. MusSi .
Das 15 ás 18 boras - Dra. Mussi.

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

.
, �

.. tJ#'.&TJ_- _..,.&-.-..-.., -.-.-� -.-",...-.- _._..__ =;_ &__1l_ .....,.....--� .....

Dr. Lins Neves
......a.r d� Maternidade e mé.Ueo do

Hospital de Caridade
rCLI.NICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

�lIDóltico, controle-e tratamento
iJttI)eClalizado da gravidêa.' DI,.tur
,ido. da adole!e�ncia e da menopau
.. Pertubações 'menstruais, 1 'l�''''

,anaç&a e tumores do aparelho gr.ni�
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
JIIU, çendice, hérnias, varlse.l1, etc.

Cirurgia plástica do períneo (ru
araa)
USISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇOES OBSTRT1UCAS
1)oençll8 glandulares, tíroíde, ová·

,nOl, hípopíse, etc.)
'�rbi05 nervosos - Esterilidade
.- Regim�."'-
�rultlItório R. Joio �to 7 -- hL
<tAl

'

R••íd. R. 7 de Setembro -- EdU.

� e Souu-..::.. Tcl: 848.-- ' -

Dr. Polydoro E. S. Thiago
l16dJco '. .arteli'.

.. Hoapital -de Caridade de l'lo
rfanópoli.. Assistente d.

Maternidade
loenças dos órgãos Internos, teN'
clalmente do coração e vaso.

-'cenÇU da Uroide e demab alQ·
dulaa internal

;Uflica e cirurgia de lenhor.. -

Partos
'ISIDTERAPIA - ELECTROCAR·
OIOGRAFIA - METNJOLISMO

BASAL
.f01UR1O DE CONSULTAS: -

Diàr1amente das 15 às 19 no
ruo

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC.NDIOS E TRANSPOR'J.'ES
Cifra. do Balan�o tle' UI••

CAPITAL E RESERVAS Crt
Responsabildader. ...... .• • • •• CrI
Receita ...... o..... _......... • • • . • • CrI

/Ativo < •••••••• ,. o o o, ... o... ••••..••. CrI
Sinistros pagos nos liltimos 10 anOl •••• Cc�
Responsabilidades ... o ., ...• • • • • . . . • • CrI

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvallló, Dr. P'ranelseo d. Si,
Anisio Mal'llMJua. Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e Jos' Abreu.

80.900. ftOfl,So
5.978.401.755,97

67.053,245,80
142.176.608,80
98.687�81ft,!o

_ 78.736.401.306,20

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2., andar

ICaixa' Postal 260
Florianópolis - S. Catarina.

I __

'

__

,Malta.. lelieldaclea ,ele ..ael"""R:
t� ti, "B filllinhe J ,

lia.. aio ••que"a. ,.. • ••1...,

,r...n" ,ara,... '"PDlPOLBO�
, .mli eaderaeta ., CUDIH
IIUTUO PRBDüL.

ttt--,.w_-_-_._-_._-_-_'_._-...
- ...-.-_._._-_,....._.J_

...

_-.-.-_............orA-....... _ a'.......
-

__..._ • !li

CONSULTóRIO:
!._ • __ - :. _l..Rua Vitor Meirele1l D. 18,

"Fone manual 1.702

RESID:ftNCIA:
Avenida Trompowstd n
, Fone manoai 781

...

')Of. Ro'ldão Consoni
"-CIRURGIA GERAL � ALTA CI·
IIURGA - MOL�5TIA5 nll S"

NHORA5 - PARTOS
ro�o pe1a Facaldade d. Jil....

!lia clã UIIi'l'eraldade de 510 Paale,
IIIIde foi a.li.tente por ,,'rioa IUIOI da
Serviço CirllrgicII do Prof. All,••

Cln'êlii KIIIi
Clr11Trla do estlltnllgo • "'ai elreula·
lU, IIItelt!nOl dellado , lf'1IiIõ. tini·

de, rinl, próstata. bH:l,o, atera.
",,'rio. e trompaa. Varleocela, �

eele, 'farizea e benl&l.
eo".".Jtal: PaI J 'I 5 boraa, I na
I'ellpe 5chmidt, 21 (&Itol da Cala

• ParailO). Telef. 1.5"
lle&ld�neb: Rua E.tenll Juier. 171;

Telef. M. 764

.. ..

Dr. Newton d'Avila
Pn�ia geral - Doenças d. 8eallo.

,�
r.s - ProdoJogia
Eletricidade Médica

,Conanltório: Rua Vitor Meirelea no

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e • taro

Ih das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramos n.

• - Telefone 1.422.

• • •• • ,. : •• 0,0 ."

roMIPAN�� [) �O� CO!Nl1'�
= ACCIDENTES D'O TRABALH�

SEDe SOCI<olIo,I..:

POlRl'O ALEGRE

FRAQUEZAS EM GEIAL
VINHO-, CREOSOTADO
"SIL-YEIIA"

I
.'0.. •••• • < •• • ..

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • t.· ANDAR ,... ••••• ••• •••• •••••••• .•

CAIXA P,OSTAL. 683 • TEl.!;FONE 6640 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA.
CASAS • T1ilBUllOl

,Agencia 6eral para '8t8. Catarina Ive�:��:nc:�:� ::ra:or�enoe
tare

, Ruã Felipe Schmidt. 22-Sob.
Entregue ao E.scr1t6rio lmoltlllta'Sll

Caixa Postal. 69 - Tel "Pi'otectora" - FLOR!ANOPOLIS "·ar;;.� II.Dr. A. Santaet,
(Pormado pela PBculdade Racto
Dal de Medicina da Universldade

,do Brallfl)
l16d!co PQr concurso d. .&Bs1:lteD·
c1a a Psicopatas' do Dtstrtto

pederal '

h-interno de Bosp!tal Pslquij,.
trico e Kan!cômlo Judtc16.r1o

da Oapital Pederal
h-interno da &anta oaaa <1e MI·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLlNIOA IU:DIOA - DOBNQAIJ

NERVOSAS
Oonsu1tl5rio: ,<aditício ÁlD.éUa

.eto - 8ala I.
Bes1d6ncla :

Avenida Rio Branco, 144
Das 1lI .. II hor..

Telefone:
Oonsultório - 1.a,,
&esldenc1a - UU.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Espeeialista

.'dipo' - Efetivo dlJ ,Hospital 41.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Bestdêneía: Felipe Schmídt, Vi

'.._,
Telefone: ,1.560 -

"_ Consl!Jtas: Pela manhã no HospitAl
J.. tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horaa.

-----

�

I
- ---- ---------

Dr.Milton Simone Peleir.,
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhora.

CIRURGIA GERAL
fi. Serviços dos Professores Bene.
&ieto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
,

{louultas: Das U ú 17 horu
'lUA Fernando Machado, 10

I Dr. M. S. Clvalc�nti
CIIstlca excluai'l'lUllellte ele iIriutU

Rua SaIcIuJIa llarlllb. "II
Tllef_ K. 711

Dr. MárioWendhausen
.... 1li6dica de adaltoe • eri.....
OoIUIultório - Rua Joio Pinto. 1.

Telef. M. 70
<:oualta dai C ii, 6 ....

'_'bcIa: :reli,. SeJu.tit
-

L ...
11'''' 111

,
T:an.porte. regulares d•...-c.arga

slo FBANCISÇO DO SUL para NOVA 1011
fnfoJ.'mag,õe. oo'moia AiJent••

Florian6polil .

- Carlos HoepckeS/A -Ct- Tetetoae li2U ( Ead. telel.
São Pr.nci.co do Sul -Cados Hoepcke SIA -Cl - Teleloae 6 MOJR3!MAClt

Dr. Paulo Fontes
Cltllloo e operadpr

-' OoauItório: Rua Vitor M� li.
_

Te1ef01ll: 1.405
'

I:eíInIUIii... 10 ji 11 , ... 14 ..
.... Raldàcla: Itua Bl-.
... - TeIefGnI!. 1,11'-

, O 81iio

"VIRGEM . ESPEéIALlDADE" da
elA,WETZEL IN[)USl'RIA.L-IOr'V[LL � (MarQ>! 'UI!:

TOR 'lA A ROUPA BRANQUISSI �A
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Govêrno B'rasileiro
no

�.-.-•._._..._-_-.. -_-_-_.•._-_._-_._._._.•.•._�.-_-.·_·.-_-_·_-_-.-_·..-_-_-...·_·_..-.·_-_·_v'

,

respondeu
conflit·o

,
ii ONU sôb,e

.'

.

- ,I·
'.

o auxiue

coreano

,

,

Presente solenidade a homenageada. - Fez-se
o Governador. do

-

Estado

'-.....

representar

I
Frizou

.

a seguir, os beneficios que nidade, recebendo, na ocasião os, sas cuja reportagem damos na

a mate'rnidade trará, sob o ponto cumpr-ímentos de grande J1Jai�l'ia i ed/ção presente.

I de vista da .assistencia social, aos das pessoas presenles. I /0 'pOYO de São Fr.a,ncisco viveu; ..
municipios de São Francisco e· �alou; �)or fim, o deputado RO •. , domíngo� grande dia, sendo
Araquarf.

_ f gerro
VIelT'a congr-atulando.se, em, grand� o :ontentamento de todo�

Terminada a oraçao, a sra, Ruth' nome do governador do Estado e II [>31a importante obra de que fo!,
,

I

Hoepeck =da Silva, sob aplausos, I dotada, a sua cidade".

JOINVILE) 20 - A propósi to da

Inauguração da maternidad� "Bu,
th Hoepcke da Silva", em São

Erancisco, noticia o "Jor-nal di!

Joinville", de ontem, o seguinte :

"Teve logar domingo ultimo,
em São Francisco, a. solene. ínau,
guração do edifício da nraternida,
de "Ruth Hoepcke da -imval' pe,
rante- autoridades civis e avu'ttada
massa, popular. F,az_s'e repr�§,tW-tar
no ato pelo deputado federal Ro,

geria Vieira, o sr. Aderbal Ramos
. da Silva, governador d9. Estado.

USOH da palavra, na qualidade
de orador oficial, o sr, Frederico

Correa Leni, que ressaltou .Q tia,
. balho desenvolvido pela comissão

p'roJlll{iternitlade, sobretudo os es,

forças dispehdidos pelo juiz da

comarca da vis inha cidade, ·sr.
Marcído João da Silva Medeiros. descerrou a placa alusiva. [I sole.

1

de sua esposa, com o povo francis.
quens':""'Dor uma. .aspiração qus

acabava de conoretízar.se. A se.

guir teve lagar a benção, do' edifí,
cio. feita pelo vigario, frei Eraldo
Maria.

Logo a seguir procedeu.se a

inauguração da enfermai-ia geral
que r-ecebeu a denominação de
"Cora Medeiros", em vh ornenagem I"

"a esposa do
_ desembargador João

da Silva Medeiros, discursando H{)

ato, o sr. Sa111i que, em breves pa,

la�as,' enaite�eu as _SIualidar{es:
cívicas, morais e domesticas, da

homenâgéada, fazendo o elogio ele
sua ação em pról do maior incre;
mento da assistencia social .

Ainda no domingo tev'e lagar ,a

solenidade do lm1Ç-ament,o "da pe;
dra fundamental, do Pavilhão de
Isolamento de moléstias contagio;

êuc-Frutt
O complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

FLORIAliIOPOtlS -21 de Júlho de 1950

Voluntilrios: 'brasileiros dis
postos -a lutar na Coréia
t1.IO, 20.,(V. A.) - o sr. Hoyp Wae, adido de 'im_

prensa na Embaixada dos Estados UnÍl�os, ouvido pelai re

portagem sóbre a apresentação de voluntários brasileiros

dispostos a lutar contra os comunistas na Coréia, decla,
r

rou :

"Beálrnente têm.se apresentado vários jovens brasi'

leiros. Diáriamente eles vem prncurar.nos espontaneamen
te, desejosos de combater ao lado das nossas forças, ou

seja, das forças das Nações Unidas. O mesmo movimento

espontane., ocorreu, aliás, quando os comunístas .come,

çaram a dominar a China, Naquela ocasião, até aviadores

ibrasHeir08, antigos pilotos, compareceram à Embaixada·

Americana para ser oferecerem. Cumpre-nos agradecer a
, .

gesto ,tão significativo, e que diz tão bem dos -sentínren-

tos democráticos dos' brasileiros. Mas apenas isto, ,pois
não há nenhuma instrução. de nosso govêrno sôbre o as,

sunto".

Mióisterio PnbUco
Federal

RIO, 20 (O E.) - Em reunião
extraordinaria, a Comissão 'de
Constituição e Justiça da Camara

apreciou o parecer do ST. Lameira
Bitencourt as 115 emendas formu
Iadas pelo plenario ao. projeto. de
lei que organiza o niniterio pubJ.i
Co federal.

_-

I
Convocadas os re-

.

,

•

servas .rcmques
WASHINGTON, 20 (V. A.) - O Departamento da

Defesa anunciou, que o exército e Jil, Fôrça Aérea come"

çaram íníediatamente a convocar um numero limitado. de

reservistas p:::::'a o serviço ativo, A marinha, também, co,
meçará a chamar reservistas selecionados.

Esta decisão foi tomada em' virtude das instruções
do presidente 'I'ruman à respeito. da, luta na Coréia.

violento incêndio na Casa
, '

Hoepcke ante-ontem

NUNCR EXISTIU IGURL

o

N()fji�ando>, ontem, () p-avaroso
incendío na secção "Auto_Sh�n:'
da casa' Carlos Hoepcke S. A,:-
COln.ercio

_

e Indústria, nesta capital,
com brevidade, aliá�, em virtud,e
de 'à hora não termos obtido deta-

, Ainda durante todo o dia de on,

tem, grande massa popular acor.
reu .à rua Conselheiro Mafra, I)Iíde
e�tav. localizada a:q:uela secção.,
paTa, ver a enormidade do. sinistro.
d'esconhecendo-se no entanto, o

tot'al dos prejuizos.

lhes mais se,guros de tã'o lamentá.
vel'" oc'orrência, não ressaltamos
devidamente naquela nota, como

FE1(IDAS,
E M A S.,

INFLAMA/COES,
COCEIRAS,
F - R I E 1- R AS,
ESPINHAS, ETC.

PARA

E C Z

Para as exposições agro
Pecuárias de lajes

o Governador Aderbal Ramos da Siwa enviou á Assembleia Le»

gislativa um projéto de lei autorizando o Executivo a ceder gratuita.;
mente á Associação Rurul de Lajes uma área de terra dest inadn á(Jl>
parque das exposições-feiras 'agro pecuár-ias, que se realizam a�

anualmente,

Instalado o VI COD
gres'so�Brasileiro .

de Ouimica
.

BELO HOHIZ9NTE, 20 (OE)
Instalou.se, ante.ontem; na sede
da Sociedade Míneíra de Engen,
herros, 'o VII Congresso Brasileiro

de Ouimiea, que se reune pela prí;
meira vez nesta capit.a?, sob opa.
trocínio da Associação Química do
Brasil.

Ru�Jeronimo Coelho, 24 A t·,Florianópolis '�'
.'.:

--- .,--� :.: r
, c I

Ação coniunta e· brava do c.�:o e:�n::�::�.�lÍa;��idades militues. e populares XVII Expesíçãe Nacional dê A.3i:;':
prias vidas, tudo. fizeram ,para I Não menos produtivo, O trabalho mais e Produtos Derivados

.e,debelar as chamas que ameaçavam dos popular,es' mais próximos ao

destruir total.rnente não só aquele pr,édio àuxiliando, como [Jodiam,
A DIRETORL!\ DA PRODUÇAO ANIMAL, leva ao conhecimento dos::

prédIo, mas' os vizinhos, e também as autoridades que �uperintendiam çriadores e interessados, que a inauguração da xvna Exposição Na�
I

.

S- F
. cional de Animais e Produtos Derivados, á l;ealiiaLse na cida.d"e dwa greJa' ao r,anClSCO. os serviços de salvaJIlento. -

Nesse templo religioso, sob a •
'Belo Horizonte, 'capital, do ]i!s(.à.do de Minas Gerais', foi transferida de:'

.

t
-

d
. 16 de Setembro para 21 de Outubro próximo futuro.

orIen açao 'O mll1istro dr.. Osval Continuam desconhecidas, até o

'd'o Rodrigues 'Cabral, retiraram.se momento dêste registo, as causa$
as imag,ens dos altares e um sacer. que origina'ram o incêndio qUé des
dote removeu o. San\Íssimo �acra- truiu a secção "Au�She1.l" COIU

devêramos fazê-lo, o trabalho in. menta..
. vultoso estoque de peças, 3CCSSÓ'

gente do nosso Corp') de Bonlbei· Ao local comp,a,reeeram os co' rios e variaDa quantidade de Ilro-
1'os, das autoridade,5 militares, mandantes do 140 B. C. e da PolL dutos "Shell,.
tanto do 140 B. C. coino da Fôrça cia militar, S1'S. -Gel. Paulo;;�,Vebcr
Policial e dos populares na extin- da Rosa e CeI. Lara Hibas, respec
ção do fogo qúe, gnll'·lS às suas tivamente ,que det�rminaralll com

atividades, se limitou aI) 'inev itá., acêrto pr�vidências eficazes para
vel. a extinção do fogo, inClusive o en-

Ardua e perigosa foi, sem. dúvÍ'"j via de patrulhas para auxili.ari�nl
da" a ação"'-Qos valen1 es soldados o isolamento e a manutenção' da
do fogo que, com o rÍ,)e.J das p;:ó- I

ordem.

Biciclefas
tngteias

4.

Acabam de -receber

. OSNYohu & GlL�

Os iojelectuais do mundo de�"
BODeiam a invasão comunisfa·
BERLIM, 20 (USIS)- A invasão, O tisico aus�rb::lo U q IlS Jhja!ng�.

da 'Coréia' do Sul pelas iÚl'ças ('0_1 especilista <'in e.l·:rg'ia alumiea;
munistas fo.i denunciada po,:, famo, cancelou �� 1 d 'iCL:rSO para decla�-

�

"

rar que a·iú, asà" d"mom'; ava qult·
sos cientistas e

i�tet�c. tuai�,
.

nn

I
o co.munis n) não 1}!'dia mais ser

Congreso 'D�:'a a ,LiberdarIe de Cu!. conslllerado uma força em prol
{,:I."a realh Ido em B'êrJim. da paz.

,

FV0'GQ'anao,
Nos cochichos de mesa de çafé e no diz_queAiz'que das

esquinas, começam ,de aparecer as primeiras ,expIo,rações po_
líticas em tôrno dos que aspiram a� siJ.1lpatias dQs comunis':
,tas.

A 'Posição do P. S. D. Já
condqtor em Santa Ga,tarina: "Onde estiverem os que 11egam

.

Deus, não estaremos· nós".
-

/'

j

pelo seu grande

GUILHERME TAL
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