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E' ii maior torre de
petróleo DO Br.8Sil
, BÉLEM, 24 (V.A.) - Depois de
vários' meses de intensas pesquí
sas em todo o Vale Amazônlco . o

,

Conselho Na.cional do Petróleo ini-
ciou, finalmente, 'a perfuração no

Iocal considerado mais satísfatõ
-río. Os trabalhos de' �e-rfuI"aç'lo
tiveram inicio no lugar denomina
do Joana Coeli, município de Ca
melá, e durarão meses, trahalhan
do dia 'e noite, pois a camada sedi

·

mentária tem a profundidade de
2 mifmelros. A Iórre tem 50 nie

tros de altura sendo a maior em
,

funcionamento no Brasil, e pesan,
do 55 toneladas. Indicios premis
seres de petróleo têm sido nota.

· ,OOB t::ulll?2m na região dos Perús,
em Anjás, e em outros pont.os da.

iIh� de Marajó.

Crise de farinha de
'.

trigo em Minas
BELO HORIZONTE, 24 (V.A.) �

A respeito da crise ele farinha de
trigo em Belo Horizonte e das me'

didas tomadas para a debelá-la, o

gabinete do secretário da Agi-i,
cultura forneceu a imprensa o se'

guinte. "Informamos aos interes
sados que os moinhos do Rio de
Janeirü puseram à disposição (la
Sindicato da Indústrias da Panifi
ca<.:,ão desta cidade 1,200 sacos do

produto.
-----------------

Emprestimo à Com-
panhia Siderorgíca
do Brasil
WASHINGTON, 24 (U.P.) _ O

Banco de Exportação e Iml)ortaçi1o
· anunciou ter aprüvado a conces'

são do crédito de 25 milhões de
dólares à Companhia Siderutgica
do Brasil, para a expansão das
instalações de Volta Redonda.
Em conferência conjunta de

imprensa, Herbert GasLon, presi.
dente do Banco e o general Rau'
lino de Oliveira, p.residenLe, da

ICompanhia Siderúgica de Volta

Hedonda, revelaram as
- negoCia� .

ções do acôrdo. O dinheiro Se des�
tina a ajudar essa emprêsa :brasi'
leira na compra de maquinários,
equipamento, suprimentos e ser.

viços nos Estados Unidos e no
s·eu transporte paJ'a o Brasil.

O reembolso deverá começ.ar
dentro de dois anos e estender-se'
U por um período de. 18 anos, a

Pa1.·til' de 'entã6, ren()IYndo juros
(le 4 por cento ao ano. O crédito
é garantido pelo govêrno brasilei'
ro e pelo Banco do Brasil.

faleceu Togo
TóQUIO, 24 (U.P.) _ Shigenori

Togo, ministro do Exterior por
'ocasião do ataque japonês a Pearl

lIarbor, morreu na prisão de Su

gamo, onde cumpria pena de vin,
W !l,nos de reclusão.

.
'

O técnico e o candidato

Retornam' ao Senado e à Câmara
ilustres 'pa�lamentares

caíarínenses
Via aérea, regressarum, ontem. à Ca'Pita I da Repúb lica. os séna ..

dores drs, Ivo de Aquino, eminente, líder da maioria e Francisco

Gallol i e deputado Aristides Largura, figuras de realce na políí.ica
nacional que, coFt'Í desvelada dedicação e inexcedivel brilho, ínte

grarri, a representação de nosso Estado no Senado � na Câmara.

Ao hota-Iora dos destacados coestaduanos, na Base Aérea compa

"receram a II as autoridades e illÚ'1�1Cl'OS correligionários .que Ih�s forarr:j>

a;flrese�tar votos de boa viagem aos quais nos solidarizamos.
------

.\
O ilustre candldato do P.S.D. ao cargo de Governador

do Estado, engenheiro Gelo Deeke enunciou, num substan,
cioso discurso que prof'eriu em J�açaba, recentemente, aso·
Iução que convém a diversos problemas que virão a Ímpar'
se ao sucessor do sr, Aderbal R. da Silva. Desde logo, a ques
-tão da energia elétr-ica, assunto a cujo respeito tão leviana'
mente se aventam soluções por aí em Jói-a mereceu referên
cias precisas, de alto sentido técnicoTacio�al que reprodu'

,
,

zrrnos 'em a nossa última edição.
Nesse tópico de sua notável oração, o digno candidato

do P.S.D. demonstrou um conhecimento exalo das parl.icu
Iarídades que a questão da energf a elétrica, imperativo sem'
dúvida de uma modema planificação administrativa
visando o desenvolvimento econômíco do Estndo envolve na

aparente simplicidade com que costumam discut'Ua '01 que
apenas Ih0 estudam as superfioia lidarles. Sem desejar í'azer
desse' problema, o US(l que qualquer demagogo faria, afetando
um acurado estudo de todos os aspectos que se apresentam ao

técnico, o engenheiro Ud'O Deeke em admirável síntese disse da
, ,

complexidade da questão, mas pôs em evidência o que se torna
necessário para uma bôa e segura concretização das saiu'
ções reclamadas pelos

í

nterêsses da coletividade,
Descortinando as realidades calarlnenses no tocante

" às 'l)ossibilidades do aproveitamento da ener-gia hidrn-elé,..
trica, fugiu O • .sr. Udo Deeke ,à estreiteza dos regionalismos,
para abranger, ''ll\.H11U .proposição ampla' e total ao enconlro
das necessidades de Saüfa Catarina; tqdo quanto convergis
se para. uma solução estadual, n.U!!} planejamenlo de conjun
to.

Começar-se-Ia pelo' levantamento e cadastro das nossas

reservas de potencial elétrico. T'er'se'ia em vista ai conve·

niência da. inter'ligação do.s divers'os sistemas d-e pl'odução
'e dstribuição de energia, onde ó critério econóniico Ó RCO!I"

selhe. Viria ainda a 00.nsiderar,se a associação da ener ..

gia térmica à hidráuhca, num razoável aprov'ei,tamento do

potencial de'_.. que 'deLerminadas regiôes do hlstado melhor

disponham.
Como se vê, não. se trata de apressada alusão feita. por

um simples curioso do assunto, mas duma exposi'ção con'

cisa sem ser SU1)erficial, traç,ando todo um grande plano,
de reali�ações que inclui a explora.ção 'de todas as

J
reser�

.

I vas de energia, térmica ou hidráulica, onde: possam ser

elas apro'veiLadas como base à pr'odução de forca elétrica
a'lmndante e barata. r

O sr. ,eng'enheiro Udo Deeke não é uni' leig'o em tal ma·

téria. Nem constituiria para ele, novidade tudo quanto se dis'
sesse a respeito das muitas fomes hidroéleiLrica,s cuja ex·

ploração se I:,orna exequivel. Porisso, o povo ca.tarinense en'
<c:ontra no ilustre: e ilibado candidato do, P.S.D. ao carg'o àe
Gov,ernador do Estado um homem capaz de realizar, em

qualquel' set.or da administração esta.dual, uma obra que lhe
vincule o nome. 'à estima da posteridade.

VoLando em Udo Deeke estaremos confiando a terra ca�,
tarinense à probidade e. á operosidade técnica d·e um ho'
mem que sabe precisamente eOlll0' a conduzirá aos seus des'
tinos históriüos e' ·à sua maior gTUlHleza econômica.

hav,eráNão Europa oo.ida
Alemanha

Solidariedade da mocidade de 'raranguA
ao Vice-Presidente da Republica

Organizada naquele município a Ala Moça do PSD

de Araquari para os. fins de pro'
pugnar' nossa causa comum apro
veítamos ensejo hipotecar nossa

irreslrita solidariedade a -V.Ex�ia.
Cordiais saudacóes. Mário Sprot«
Pilho - Presidente honra, J03é

Tavares de Souza _ Presidente;
Sr. Dr. Nerêu Ramos _. Fp')!i's Jairo Borges Sprote - Vice l)J'�..

ARAQUA,RI 23,7,950. sidente. Zaira Neves - 1 a Secreta'
Temos o iinenso prazer de co. ria, 'Nice Nunes - 28. 8ecretária.

munícar ao grande chefe a orga -Osnlldo Sousa _ 1° Tesoureiro

nlzacão neste munioipío ,�ôb a pr-c

I
Maria de Lourdes Sprot» - � r-,

sídencia do sr. Itamar ACordeiro do soureira, Antónia Tomazelli -

Diretorio da ala moça do P.S.D oradora. .

SubcriLo pelos componentes do

Diretório da Ala Moça <lo PS])

de Araquari, recebeu o exmo. sr.
dr. Ncrêu Ramos, ínclito vice Pre

sídente da República o seguimo
lelegrnma :

sem a

Declara Churchill em Londres, numa grande
reunião int-ernacional

LONDRES, 24 (V.A.) - Falando em uma grande reunião· inte-lnacional ,em f;avor .eLa Eur.opa Unida, no Albert Hall, de Londres, o

sr. Winston Churchill declarou que não haverá Europa Unida sem a \

Alemanha. Disse êle:
'

Dúvida sôbre' a autenticidade' de
20 mil assinaturas de eleitores
Rio, 24 (V. A.) _ Desde 194.8 de o sr. Eduardo Duvívier é politi

que os deputados Eduardo Duvivi, co militante.

er e Galeno Paranhos, aquele do Volfou' o n-elator a despachar
Estado do Rio e este de Goiaz, vêm mandando que fosse ouvido a reg

trabalhando para a fundação do peito 11 m f'úncionár io da Secreta,

Partido Ruralista Brasileiro, com, ria .que, ao que se dizia, teria a

base eleitoral no nosso "hínterland" seu 110me incluído nas listas Im

O assunto, portanto, não é novo'. O pugnáveis. Foi o processo as mãos

que constitue novidade é, sem du do sr. Odilon de Macedo, chef€; de'

vida, o despacho que o ministre uma: secção do Tribunal Euperior
Fr,ancisco Sá Filho aüaiba de dar Eleitoral. Então fic.ou constataqâ.
no pedido ele reg'istro do Partido a fraude. O funcionário em apreça

Ruralista Brasileiro. portador de cart'eira elitoral pelo
Estado do Rio tinha, de fato, o seu

Sendo aquele jurista: o relaLador nome na lista, mas não assinara
do pr00esso, solicitQu que a seCl'e nada.
taria do Tribunal Superior Eleito, Em face disso, revelou o relatem
ral informasse 'sobre o preenchi pedir a audiência do Procurado�
me� das formalidades legais. Mas Geral da, Republica, senhor Plini�
não se conformo.u o relator com a�

I
T;ayas<;os, quP, em longo parccer_

il1formacões ·que lhe chagaram as concluiu pIo pediil:o de uma dilt'
mãos ,e pediu que a secretaria se gencia a ser realizada pelJ 'fi ibu.
pronunciasse sobre a validade d·e

I
nal Region:al do Estado do 'Rio.

assinaturas, sendo então, postas em com o objetIvo de ser at�stada a

duvida �o,OOO das 25.000 a:sinatu' l aute�lticidade da� 20:000 ass,inaturatl
ras colhIdas no Estado do RIO, on. collndas em terl'ltóno flumInense.

Será em breve aberto ao tráfego
o AeroporlD de Joaçaba

Em viagem de observação estiveram ali oficiais ":"

da Base de Porto Alegre

JOAÇABA, 24 (R.) - O novo

I
trazendo oficiais da Base, Aérelt

Aeroporto Municipal recebeu há de Porto Alegre. Dentro 'em breve
dias um aparelho da Cruzeiro do o aeroporto será aberto ao trafeo

Sul, em. viaS'em de observação, go.

1- automóvel nacional I

JRIO, 24 (V.A.) - O Brasil já está fabricando automó.

ve�s com materias 'estrilamente nacionais. Inicialmente po

derá produzir 20 carros diários ,ao preço de 40 mil. cruzei�
TOS cada unidade, Ontem o presidente Dutra teve a opor'

tunidade de v,er o primeiro automovél, marca, "Pinar",
construido no Brasil. O chefe do govêrn.o examiu'ou'o de

talh3!damente e ouviu informe sôbre sua construção e pos�

sibil1dade da fabticaçâ10 em série, tendo determinado ao

chefe do seu ga:binele militar, general·Newton Cavalcanti,
ouvisse seus construtores a fim de apoiar no que for ca�

bivel a iniciativa.

_ "A questão da Alemanha éstá hoje solucionada. A Alemanha
Ocident1al, ou antes, a Alemanha libertada, decidiu. juntar'se à Assem
bléia de Estrasburg'o e nós a acolher·emos ,calorosamente' 'no mês pró�
ximo. Esperamos qüe traga uma contribuição importante à Europa
nova, Mas não devemos esquecer que, embora a entr,ad'a da Alemanha
no CO'nselho 9a Europa, mais de metade do continente permanece
fora da Europa democrática, isto é, os países atrás da "corLina de
ferro" e tambcl11 os pais'es além .elos Pirieus".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«TAe Transporles Aéreos;
Calarinense S.A.n

Convocação de Assembléia Geral
Extraordinária

'

Q ESTAD-Terça-feira, 25 de Julho de 1950

de Confiança da Múlher

REGULADOR XAVIER

Encerrando-se no dia 2' de agos, Zenf'l da Silva, Nair, Concélção; .

to p. vindouro, o serviço de alis; Osvaldo Lisbóa, Odil ia Carreh-ão-,
tamento eleitoral, este Diretói-io, Ortiga, Palmira Santos, Paulo d�
solicita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda P. Simões�
srs, correligionarios abaixo dis, Valdo Rosa Silva Virgilío José'
criminados; á Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Fr�ncisco Caetano,_,
�ircipreste Paiva n. 5 sobrado, Walter Ramos do Nascimento'
á�fil1l�de satisfazerem o despacho Valcyr Borges, Werteh Gotrvêa fie:;

�xarado, pelo Juizo Eleitoral, em Arauj« e Silva, Valdir Si'.va, Z�z. '

I
seus l'ec'jüerimentos!, naide Tereza Areias, Zeli La Laus
FLORIANóPOLIS: Artur Cor. da Silva, Yolanda Vieira Leal.

rêía de MeIÇJ, A�taniiro Neves dos SAGO DOS LIMõES: Fel into
Reis, Antonio José do' Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, Celso ' •

Marco Lessa, Cleonice Maria da 'PRINDADE: -

Oscar 'I'etuliano
.•••••••••••••.••.• ••••••.•••••.• Rosa, Djalma Cunha Dianê Cunha Silveira, Manoel Arí da Silva.

, , ,

" 4rnentl·Oa 'uspen Dl()mTé�y Magalhã,es, -de Fraitas, CACHOEIRA DO BOM JESUS:

I Di 8 IJ S • Dorvalina Gomes da Maia, EucJC Osvaldína Dagober+» 1\Th--:-�
.. �t ambarque I des Costa" EvelYm Santana, Eli. lhães,' .

__ .-�
� � �4:"eu ,,�, t; < _ S ,5�betll Hanspurg Etelvina ,A.��!��'__

�

p_' '<1.�tonlO G�l�\eI"me: d s -

I j::;'" - -

,/,' ... i..;_-'op"' [san Monzolli :É�i
-

Santan; G 1-
J' �aJ'l_,0S, João 7iofa'nüel' dos - Safr�OS,

-

08-
,,o, J

RIO T�-VXnES-' Senemr P€!drG '

ue 'ca r mercíndo Xavier Isío Rei� .r-:

-'I
.

- .

,

, "2 (V A) _ A Ivonete Ferllancl�s r., ,::lilva, Cardoso, Jbã'o' ManeeI Mar-tins 6!

Buenos Aires, '4 .'
"t Ré' H'ild M ;i" "U,

. j bar' João Bernadc"-' -, one e gIS 1 o a'il. lUS"

Arg'entma suspenc eu os _em ,
. l' J010 Olegário da ESTREWB't; Bertoldo MartlllS.

d carnes l)ara a, Gra'Breta' S.Jlva, Jl� ", <

• .
' _

ques e
.

-

1 J ,.' �dO Coutinho de Azeved� Bet!l'lrml1lrD' Manoel da SIlva, Ho-:,-
1 em consequenCI:l da pro 011" - •• ., l

-

B ',tn la, '

.'

. .duro Aleves, Lauro Qmrmo do che Paulo Platt, Joao oa.ven n,'a'�

gada disputa sobre os pleooJ'
As Nascimento Luiz F,ernado Macha da Silva e/l\fartinha;M'áI:Íá.::da,Sil.-',

negociações já se., prol�;ngamo, ha do, Maria Gossenferth" Mari& El; Vê

dez. Ill?S,eS, sew_ qualquer resulla_ Jál.ia de Andrad�, Marcos Lessa, Florian6polis, 19"dé unho dê 1951J.:,
do 119sIt,',';C;. I Maria José Reis Silva, M&l'ia Her- l'te. Albâno de Souza Lúcio>,
•••••• � ••_.... •.•••••••••• •••••• mes, Martha Hauspurg, Neiva Delegada do D.M. do PSD.

'

, Empossada � nova diretoria da
Irmandade do Divino Espírito

Santo e Asilo de Orfãs
Enderecou.nos o sr, José Sí

meão de :'3ouza, dinâmico secretá,
Tio da li'mandade do Divino iE:s'pi'
rito Sanlo e Asilo de, Orf'ãs "São
Vicente de Paula, o- seguinte ofi
cío-círcular : que, sensibilizados,
agradecemos:

"De ordem do SI'. Irmão Prove'
dor tenho a honra e .a satisfação
em comunicarJI}e que; em data: de
ontem, 5 do corrente, foi solene,
mente empossada a nova Mesa Ad
ministrativa que terá de gerir os
destinos desta Irmandade e do Asi·
Io de Orfãs durante o biênio' de
1950-1952, a qual ficou assim cons

tituida:

Sub-Secretár ío � Gumercindo Ca
minha (reeleito"), -'-l:esomeil'O
Herrninjo Bérlo dá' Silveira (re
eleito), Suh.Tesourelr-o - Manoel
FrederIoo da Silva (reeleito), Mor'
dômo das Orfãs - Alva.ro Maxirni,
lian.c Mafra (reeleito), Mordômo
DO Culto - Pedro José Belli (re
eleito), Procurador Geral - João
Balista Berreta JI'. (reeleíto) , Con
selhos - Alvaro Soares de Olívei
ra, João Batista Berf'eta, Lindolf'o
José de Souza. Joaquim Lucio de
Sousa, Luiz B'oiteux Piazza (ree;..
leitos) e Arno Andrade.

"

Prevaleço-me da oportunídade
para apreseníarjhr, em nome dos
51'S. membros da nova Mesa. em,

possada as melhores expressões
de elevada e dístínía" considera'

,
,

leito), Vice.Provedor - Francis
co Procópio Borja Secrelário_
José Simeão de .s�uza (reeleito)
"_ � ção".

-I'

1
da

.. ���:=.+._.g;:�--.e;
--

fscila de !prêndiz. Marinheiros
'�4' Inscriç,ã<l/ ae civis candi�â\,os à,. matr.icul.a

, Acham-s'e u:D_ertas, llIa Escola -doe \Apl'end�t;e& Marmhen"Os dêsLe

Estado, de 10. í:Íe julho a 10 de agÕ'Sto de 1�50, as inscrições dos civis

caúdidatos, 'a: matricula nas Es�ti{as de 'Aprendi1té:s· Márinheir0s, nasci.
dQS entre 1° de màl'ço de 1'i}32 a 29, de agôsto de 1934 •

,
,

O exame para os calldidatos -anscritos será -no dia 15 de agôsto

-próximo as 7,30 horas-, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San_

�.��---------------

ta Catarina, em Barreiros.

Todas as informações· que se fizerem necessárias poderão ser

ohtidas na aludida És'Col'a, no 5° Distrito Naval, ,na Capitania dos

l>crtçs, nas suas Delegacias e �gências. e nas Prefeituras Municipais
f'c todo o Estado.

)

LIRA TEMIS· CLUBE
progri'u.a p;,va O rnê", d(� julhlt

Dia 20 --- Quinta feira --- Boite da ,Colina - Apresentan:
do 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 Or

questra Juvenil.
,

Notas: Reservas de mesas para as �OITES: Relojoaria
Gomes.

,
.

'

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
estranhas ao quadro social. Srs. associados, cooperem para a

boa- frequência do seu Clube!.
----------�------------.1. _

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gerwv.
•

extraordinária; a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na-
séde social, à rua Conselheiro Mafra,. 35, 1° andar, com-' a seguinte-Lake Success, 22 (O. E.) _O

governo boliviano poz a disposi,
ordem do dia:

ção das Nações UnhIas trinta ofí- a) Reforma dos estatutos _j
clais e alimentos do seu exercito b) Outros assuntos de interêsse social.
regular para lutar na Coreía, ao Florianópolis" 7 de Julho. de 1950.
lado- das tropas dos Estados Uni' Transportes Aéreos Catarinenses S. A.
dos. Este é o primeiro oferecirnen-
to de 'homens feito pelos países fi- OSVALDO MACHADO - Dirétcr.Preaidente.

liados à ONU, desde o apelo ror,
mulado por Trgve Lie.

4 Bolívia ofereceu�
soldados

e se Sentirá -; Perece rá Mais Jovem

••••••••••••••••••••••••••••••• f

Re�vilaliie
S�as Rin's
Nada envelhece tanto as pessoa.

corno o funcionamento deficiente dos
rins. Fas sofrer de freqüentes Ievan
tadas noturnas. nervosismo, tonteiras,
reumatismo, dôres nas costas e nas

pernas, olhos empapuçados, tornozelos
inchados. perua de apetite, de energia,
etc. A razão está em que os rins de
vem eliminar- os áéidos e toxinas e se

não realiza.m esta. função permitem que
êsses ácidos e toxinas se, !,cl!il\!lem
era seu organismo. Em pouco tempo�
Cys.!�;x:_ �li_IUL� _

oa geJ:IUl!". dos rins,
ft::rtalecenJo-os, Peça C:;9'stex em qual-:
quer farmãeiá sob nossa garantia de que

... o aliviará rapidamente." Experimente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá melhor,

��a_t� �sua maip· proteção,

� -t·��,e_'"�8S ex �trátãinenío de:
, CISTITES, nUTES E URICEMI"

-

,� ....*':'4h ,4� ':.� UlIJQ., �"V
��' �i
� SEDANTOL X�- .

�" resolve. seu �rOblema i
�f mensal. ,0/1:'

�, Combate regras dolorosas, �,
, cóllcas e complicações, W

1 d d/"
, Calmante e regu a or �

�_ da' saúde feminina ).
..

'lsEDANTOI1'
. .. .. .. .

-

411abeUzaVão de
)

crim-íoo&os
'São Paulo, 22 (O. E.) - Na ca.

deia IlUblica de Uatui, foi criado um

curso de ensino supletivo de alfa

betização de adultos, medida que

vem bene'fi.ciár os detentos,
-

afas'

tando�os da carreira do crime pela
instrução. O curso é ministrado

por alunos da Escola Normal.

I

, '

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
. DIRETORIO MUNICIPAL

A_V ISO.

. festa Religiosa em
Colocação da pedra fundamental da Cftpela de' Sã.ntà Cruz::

e bençã_o da imagem de N. S. das Graças
_ Na localidade de Jaraguazinho,
municipio de Jarag'uá do .sul, rea

lizar�se'á- no dia 30 do corrente
uma interessante festa religiosa,
que cDllstará das solenidades de

lançamento da pedra· fundamental
; da Capela -de St.· Cruz e benção da

imagem de �. S. ,éla,s Graças. As so�

!enidades- ferão inicio ás 9 horas:'
_la manhã daquele dia, com a pre----

'

sença de autoridades e numero.sos;

�onvidados; A festa é promovida!
por uma; c.omÍss_ão constituida dos,
SI'S. Wendelin Schmidt" Eugênio>
Gascho, Felix Henn e InáCio Sch·�
wart2::_

DATI LOGRAFIA
(orrespondelld I

Comerciai
Confere>
Dlploma-

DIREÇIOI
Amélia M Pigoizl

METODO:
Moderno 8 Efici8nt�

Rua General Blttencõurt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Rádios Atlântid a,

ONDAS [-ONGAS E CURTAS

Grande alcance
"-

Rádios

�\t�ântida

Atlântida -'·Su.per construção para durar mais Atlântida - Som natural'- Alta sensibilidade

Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO>
,

ElectroH:I� Transmissores Amplifícadores

Rádio -Catarinense Limitada':

Allântida o SuCéSSO da técnica electrônica
-'

Diretor tec:Q.ico WALTER LANGE Jr. Telefon'e n. 1459

....

Rua· Trajano, n.� 31

, <..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTALO--Terça-feira, 25 d� Juiho /de 1950 3

Telegram ss fretidos I
Acham.se retidos, nos Correios e

Telegraf'os, telegramas para: Ma.

"
noel Sna)res Mai�, Max Zeldner,

c, t
-, núr io da firma Machado & Cia r

ur e Bric« f{l'epslcy '. Vapor Ri-o Oiapoque Regina Mar'

Os graciosos c travês�üs filhinhos
desta, praça; I Uns, Joaquim Oliveira, José Medei:

,,-do sr, Amo IÜepsky, gerente da
- o sr, LL:iz Fermin?o Mach�d�; 1'05, Hamãltón rVjei:r1j, Walderuar

'

:..filial da Casa 43, nesta capital e
- o menino Francisco Antônio Caetano, Estef'ania Machado, Tar-

.·da sr-a, :\leldola' Krepsky comemo
de Castilho Neto; I gíno Rodrigues Dinah Meyer

rarn, o seu '.100 aniver-sario, em o
- o sr. Euclides Pereira; I Alcides Maciel' Pedro passos;

.me io elo regozijo de seus pais e
NOIYADO:.

; Antonio Batista' Silva.
, amiguinhos. Com v a gentil ,>'nhori[:t Maria

As ínnmros cumprimentos que
de Lourdes de Macedo Taulüis de

b
I

L I b Ihrecelrerãn os gêmeos juntamos os
Mesquita, fiiha do s r. Antônio Assem le18a egl-s ali-va Justiça do Tra a o

.zrossos.
' . Taulois de Mesquita, flllh;ion�\l'io, ,PROCESSOS EM PAUTA PARA

_ x.:_

I
do Departamento dos Correios o ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Zenairle Bertaso, do imposto de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Srta. Delorme Souza 'I'elegráros desta Capital. contratou Sessão de 24-7",950 .h-ansmissâo de propriedade inter- MÊS DE JUNHO

�:;:Faz anos, hoje, a distinta e gentil
casamento ,o nosso cont.rrràueo sr Sob a presidência do Dep. José vil'os, Aprovado. Dia 25, às 14 horas:

senhorinha Delorrne Souza, dileta N�lson Amín, académc« dt! Di
I Boahaid, teve rrncio a sessão, à 35) Segunda discussão do pro. PROCESSO N° JCJ' 111/50.

.f'ilha do sr, Manoel Vicente de Sou
reíto e do alto comér-cio dest.s hora regulamentar. jeto de lei n. 40/50, que visa sUS' Reclamante: Francisca Maria Rosa.

_za e da sra. Helena Souza a quem pra(\a. " O sr. secretário fez a leitura da pender a cobrança do imposto ter. Reclamada: Fáhrioa de Rendas «

'"em'iamos cumpr-imentos.'

C.
ata da reunião anterior, tendo si, ritorial, que recata sôbre sitias/nas Bordadas Hoepcke S.A.

- X - • I ne - O laa' riaO do, aprovada sem restrrções, condições do art. 1" da Lei n
'

Objeto: Auxilio-enfermidade.

Dr Oscar Schmidt ,Procede'se, a seguir, à leitura 225, de 3 de junho de 1949. Apro Dia 26, às 14 horas:

Comemora, nesta data, o seu a do expediente. vado. PROCESSOS JCJ _ 112, 113 e 114/50
.sniversario natalicio o nosso dístín RITZ ODEO.:-.1 NãC' houve orador inscrito na Exgolada a matéria da Ordem Reclamantes:' Altamiro de Sousa

�;to patrício sr. Oscar Schmidt, eles, ás 5 e 7,% ]1ora5. - ÚS 7,% .heras. hora do expediente, declarando.se do Dia, foi concedida livre' a pa, Lopes e outros.

ltacado engenheiro na Capital diA RITA HAYWORTH livre a palavra.
' lavra. Como ninguém a solicitas Reclamada: Empr êsa . Nacíonal de

, 'R:epública. FRED ASTAIRE Usou-a o sr. Ramiro EQ;erencia' se foi encerrada li sessão. Navegação Hoepcke.
_ X _ ADOLPHE MENJOU no, tendo S.s. esclarecido que, a PELAS COMISSõES Objeto: Suspensão.

Dr. Danilo Carneiro Ribeiro .

XAVIER CUGAl', e sua Ia- 12 de junho p.p. pedira informa; COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, Dia 27, às 14 horas;
A efeméride' de hoje consigna o

mosa orchestra em: L ções do Poder Executivo acêrca LEGISLAÇÃO e JUSTIÇA PROCESSO N° JCJ . 115/50.
e aníversárín natalício do si-�ãr. Da BON�TA _ COMO. NyNCA I da construção de uma ponte sôbre Presidência, - Sr, Nunes VareI. Reclamante; Valdir da Silva.

nflo Carneiro Ribeiro; advogado Uma f'ina e elegantíssima come' o Rio Timbó, em Porto.União e, la e presença dos srs. Antenal' Ta Reclamada: Xavier & Aguiar Ltda.

310S foros da Capital ria Hepúbli,
dia musical cheia de ritmos aluei, I

corno até agora não recebera tais vares, Armando Calil Bulos e Fel' ObJ'eto: Aviso prévio, indenização,
b I'

. I' ,

�,.ca. nantes e canções e issunas ele informações, apesar de ter conhe-. narido Ferreira de Melo. férias e horas extraordinárias.

_ X _ Jerorne Rem... cimento de que elas foram elabo- Projetos distribuídos: N'. 56/50, Dia 28, às 14 horas :

Dr. Neuiton Linhares d:íAvNá CEl\SURA:, - LIVRE. radas, jie!o Dc�a:'tamento de Es' alterando tqpõnimos em vários PROCESSO N° JCJ . 116/50

Faz anos, hoje, o abalizado mé No Programa: n-adas de Rodagem, solicitava da municípios : do Estado e 29/50, Reclamante : João Conçalves Neto.

-dío conterrâneo dr. Newton Linha
Cinelandia Jornal � Nacional. presidência da Assembléia prove dispondo sôbre vantagens a fun. Reclamado: Manoel Vieira.

'res d'Avila que goza de invulgar Preços: � Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,20' dências a respeito. cionários que manipulam Halos Objeto : Aviso prévio.
projeção nos meios médicos e soo

.. .."...................... A seguir, ocupou a tribuna D X. Dia 29, às 9, 15 horas;

",CÍais desta capital. ROXY - As 7,% horas. Dep. Armando Calil, que se ref'e- Projetas relatados: Pelo sr. PROCESSO N° JCJ _ 109/50.

Humanitário e probo' seinore
John Wayne - Gail Russel riu, mais uma vez sôbre o paga' Fernando Ferreira de Melo, os de Reclamante:' Maria Rosa Martins.

.vsolícít« à� pessoas que' o proou O RASTO DA BRUXA VERMELHA, menta dos portuáríos da Laguna ns, 54 e 71/50, respectivamente. Reclamada: Maria de Lourdes Par

.ram, tratando-as com-,a gentileza
No Progra�la: . I cujos vencimentos se acham atra, sôbre limites entre Píratuba ,6 checo.

_ l

-que lhe é .peculiar, o "distinto Ia.
Marcha da vida - Atualidades zados, ha 7 mêses: O representan Concórdia e dispondo sôbre cal' Objeto: Aviso prévio. salários, des,

<cultativo, de há muito, se impôs
Warner. I te Iagunense focalizou o telegrama gos -de Diretores em comissão.

'

canses semanais e horas lÍXtraordi...
entre 'nós à simpatia geral 1110-ti Preços; Cr$ 5,00 - 3,20 . emitido pelo sr. Ministro da Via Os pareceres �onstantes' desses

I
rias. ,

,- \'0 por'que, hoje, muitas h�mella ,", , ... , , ',' .... , ..... , , . . .. •. Cão no qual informara à Asse'm_ projetos foram aprovados por una' Florianópolis, 22 'le junho de

:gens lhe ser.ão. In'estadas, e nós, IMPER,IO:- As 7,% hOl'as. i bléia Legislativa, que a ver.ba des nimidade. '1950. Antônio Adolfo Lishôa - Che",

_ ])01' justas, nos associamos praz.e'
Sessoes das Mo�as

.
tinada ·ao .p.agamento daquelell E, Tonólli. Ce da Secretaria da J.C.J,

'r,osamenle, a elas.
'

_

Phil Regan

l
trabalhador,es, fôra' distrilmida a

-

-X- ElyseRnox 1°deJunhop.p.
'

Sérgio Fe1'1'o Pereira CAMPEÃO DE REGATA AG terminar o orador pronun'

Para regozijo de seus pais, com
Um filme dedicado a mocidaCJ� ,:ciou veemen.te protesto por não se

";pleta, hoje, o seu 120 aniversário
e mu�to especialmente aos cor�, r ter tomado as devidas provldên�

,{) inteligente garoto Sérgio Ferr� I/.ões femininos. :
cias .

.'Pereira, ,dileto filhinho do nosso
CENSURA: até 14 anos. Prossegui11ldo, o sr . .presidente.

,distinto conterrâ.neo sr. dr. Ar' No Programa,: disse que se achava sôbre a Mes'J I
manelo Sim911e Pereira" ex_secre

Marcha díl Vida úm re,querimenLo sLl'bscrito pe19 1lário da Justiça, Educação' e Sau
Revista espor,tiva sr. Ribas Ramos, no qual solicihlVa

,-de e de sua exma, sra. d. Beatriz Pleços: - Cr$ 1.00 2,00 3.20
I
um suhstituto ao sr, Dib Mussi, na

Ferro Pereira, o • o •• 00'0. o o o o o...
Comissão de Redação de Leis.

Aos inumeros amiguinhos que
Foi indicado pela Mesa o sr.

'.3rão felicitá�lo pela auspiciosa da Cid \Ribas.
;' ta, Sél'gio oferecerá uma festinha Outro r!)querimento foi, lido,
.na' residência de seu� pais, no

tendo'o assinado vários deput�dos,
.. 'aprazivel bairro de Coqueiros. o qual pedia, urgência ao projeto

_ X _ de lei 78/'50, que autoriza o Poder
Executivo a ceder gratuitamente ii

Associação Rural de Lajes, para
seu parque de exposjções e feiras

agro_pecuárias, uma área de tel'

raso A votos foi aprovado o reque�
l'imento.

"-....

,Continuandó livre a palavra,
ninguém mais se manifestou, pas.
saneIo'se à

d
- ORDEM DO DIA

as naço es unidas 1°) Votação da redação final
dada ao projeto de lei n.' 43/50

O USO crimi'nal de que ,autoriza a aqnisição, por doa�
ção, de uma área de terras, no

fôrca armada münicipio de Araranguá, para

,
construção de U'm :Grupo Escolar.

LAKE SUCCESS, 24 (USIS - A Aprovado. ....f�lh d'
-

Co�isSão �egal Internaciona�" das ç� a!'ll�ada para qualquer fim quej _

2°) Seg:lJ1da dis�'Llssão e vot�' l� I ares e pe��oas par.a assls
N�çoes.l!llldas, que �sta redlgmdo nHO seja o de defesa propria ou a ç�o d? prOjeto de 1�1 n, 67/50, que ",-rem.:. aparlçao da Virgem,um Codlgo de Ofenç<u contra a

I execução de uma ordem das Na' VIsa Isentar 'a SOCIedade Hospita.. lu,
Paz e a Segurança da HumHnida_ ()ões Unidas, deve ser considerado lar Santo Antonio e. Maternidade NECEDAS - 'Winl!consini, 24 "La ,Crossex". Dizem as autorida'

de, concordou que "o uso de for, um crime s�b tal código ' J (U,P,� - Esta localidade se pre des eclesiásticas: "Grande parta
_

/'

,.

para para receber cêrca de mil pe da publiCidade relacionada com

Morre Mackenz"'18 regrinos ,que se espera cheguem ii êss,es .acontecimntos é espúria '"

, 15 de agôslo, para assistir à apa. lamentável. Nume,rosas refei'ência�
---o 'I I'ieão da Virgem Maria. A sra que circulam, devem ,em par.ticlJ.

OTTA\YA, .24 (U.P.) Faleceu
I Fred van Eoof, que disse ter tido lar, ser desa,creditadas, como ca

o ex_"premicr" sr. Mackiellzil�' �eis aviões da Virge;n, desd� hâ rentes de v.alór" .

King, \'itim:ado' por uma pneunio' um ano, declarou __g_ue espera. oa-
_

nia. tra' para 15 do Ilróximo mês. Bp. A sra. van Hoof, uma campone.

tretanto, a Igreja Católi.ca diz qUI sa desta localidade, disse que ma,!>

"as informações publicada� SÔbl'� ,I de mil peregrinos e 'sacerdotes visl.
suposta aparição carecem -absoluta-j taram sua granja ã 17 de junhu

f mente' de autorização da Igreja" J Nessá ocasião, a Virgem Maria tena

J Rs�a c1ecl�r�,ção foi feita pelf I upareci(lo 2. êles, mas n�n�lUma das

. . . . . . . .• . .. . .. . . . . . .. .•.. .. ga,bmeLe do d)l�pO John Trac:;.· em oulJ'as l\CSSoas le\'e aVIsa0.
, ' .

Vida eocial

CesarManoel Vieit'a Alves
Na-taJiciou'se ontem,/o menino

,-Cesar Manoel'Vieira Alves filho
,

-do sr. Manoel Rosa A.lv,es, enfer
'_meiro da Colônia Santana.

-X-
FAZEi\! A:\'OS HOJE:
O SI'. Thiago Grumiché, funcio�

Orgão -legal
define

Panelas de Pré.�'5ão ARNO
- fi Cr$ ,51.0,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolan(Jia
Rl11. A.rcipreste - Paiv!1'- Edt Ipase _ Teueo

.

\ \

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I

(

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A 8 N O /
ELECTROLANDIA

Edificio Ipase - TerreoRua Arcipreste Paiva
•

Oficina JEEP
Serviço Especializ_ado

AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS 8HN�IN IS
CODsêrjos em geral

FIGUERAS & IIOMS,f LTDA.
Distribuidores exclosivos neste Estado

dos afamadus ve,ículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
...

Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Roma, 53

FLOIlIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. . ti. '

-_::�-�c�""�-�-�-�'-�-'�'-�-�-�-�{�-.�-�" �-�-�._�-�-�._�-�-� �'�.� � �. � �-�'� �'; �-� � '�' -�-�-�-:�-�-�--:"��-'�-��-J�·.IO 4
l"�.!!.'+.!."+.!.�.�.'+;!+�.�"�.�+"+!.!!.�.'+;!.'+:!.�.�.!!'.�."".�.�.'+!.��.�.'+f.,+!,.�.�."•...,+"+:t:.�.'+!.'+!.�.'+:!.�.'" ,+!.,+!.�.,+!,.�.�.w.'+!.'+!'•..-: : -e orça-m·eo.e·
��," '." -',' /,

,

'

::: da União�J ' / �i· RIO, 22 (V.A.) � A Córítadoria

�� .� é. f�:... Geral da Repuhlica acaba de divul-

i� �:." gar a demonstração da receita até

.'
v

:

�."I
abril 'ultimo, _

do orçamento da.

�� T .A C ,- J' �... União. Pelos refeaidos dados, veri-
" ti . �.

'," .�. rica-se que a arrecadação atíngiu

. ��
,

, ia '-., ,.

'

J', ,;;;
eh' ��. a� importancia de Cr$ 4.583.257,o�

��
,

, ._;;'�." -�'.
_

•

.�. com "deficit:' de o-s 171.6'20.000!oo

t Transport,es lereos· Catarinenses S�D. (S: �:���.'.'.�:��I�l�d:t'"<S�:�� ��'h:�-
�, f

11 Agora; sob i! orientação técnica da Cruzeiro do Sol ;
�� , ESCALAS':

.
:::

�� , As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: .."t.
(!.I!

'\. Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-Curitbâ .!.[., Floríanópolíe - Lajes e Porto Alegre. �

�� As TERÇAS,. QUINTAS E SÁBADOS: ;
"

�i: -

, ,,,,,.:�,,��{.,�v��·,
,

to, Porto Alegre-Lajes:_,Florianópolis-Curitiba ,�ll""'"
-

.

') , :. Paranaguá=-Santos e Rio de Janeiro. " �... D I-do'

i�
,�

..

�� esmen 1 .

1.... T' -f"
,

d '#" ..

d
-

,,�� RIO, 22 (V. A.) - O comandan-

l� ,arl 'as re uz 1 Q!J '�:." te 'da Pl:-imeira Região Militar Ge-

i�
r

Modernos e po�santes aviões ODuglas t �;��:;:;���:;::�:�::�u:!;�
�. ,!

, �!. cito brasileiro tinha resolvido fa- -

I
A escala .em Joinville, Itajaí e Joaçaba está, dependendo da ...... 1 zer uma convocação clandesti�a.

� ,
'

'

conclusão das obras do aeroporto loéal. '
. '.�. I tendo em vista a guerra na Cor-éia;

�� �t Tambem outras autoridades mílí-

1� TRAFEGO MU,TUQ COM:
' I

, :.+ tares desment iram a noticia, .que
�

�' Cruzeiro do Sul�Rio =1: :l�al.i�����a.J�.��.�I.a.r���s.t�:, ..

Sevaq=Porto Aleg,re �:..� .afta. r.Ueldad..
,

,eI et•••

U
.... �:.. ,. d• .,.. fUlllah. I

'

,

'

,.

Pluna-'Mo,ntevidéa,
"

�t· lia.. do "1I11.C� , ��
�� ,reMate "ara e ... -PIIIPOLIlO'"
�.. , allUl eaderaeta •• CIl&DIT"i'(

i I�.'-'� .P�.':.,4.... : . ... : ....
�i· o,' PRECEiTO DO 'DII
�l ONTEM E HO�E

'

�:." Em. tempos passados, não s�

�:." podia sequer "pronunciar a' palavra
�� "sífilis". Descahído

'

de- recato inr

.!. púnha silêncio em tõrno de- nma >

�".I doenças cujas lesões iniciais, são

.�. aojcalizlljdias .--nas chamadas partes

.t. pudendas do corpo, Com o tem;

: po, porém- modificou-se êsse pon-
�� ., '

, : to de vista e hoje a luta contra a.
'�•• 'f'l' feít --I '-}
• � SI ,I IS e rei a em arga esca a.

�:." Sob aquele pretexto, já ninguém-

I. �t �e -liode furtar a combater <1_5ífilis.
:.� , ',.. ,"

' �:.. Procure c.ol'a.�orar n� :'IJ�mpl}nlw,
�:"

,
'

.

,
,

' , .,.. de oulqarização sallltal'W COll...

I' �. '� '� '� � (� �� ..
-

� � � � �
-

� � �" � � � � � � �'� �"� �
-

� � � ... ,+ � � .� � ,........ � � � � ��.. � � � � � � � � : t 'f ',[' S \'ES......".".".�.4H."."'�.".".".".�.".".""."."."."."."."".".".'�."��."."._."."."".�.".."."fi.,."."."."....�.".....,.�.�."..��"� �.. l'a a SI. I IS. - 1 •

.

,. .. ...'

,.À.. -,

PAS�AGEN� E CARGA:
rlorianópolls : Ftuze LíDIa, &: Irmãos

"

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

I,

Agência (;llUZEIRO DO SUL
Rua João PiBto 12 '::

.. Telefone 1.500
.;: ,'/1AjA( -, .. _;., ", :
Luiz N�,ceti-Ru� .Pedro t',erl'eira ·(Bd. Baner S.4.)

Outras CIdades com os sub-agentes da Cruzetro do Sul

Clube Doze d'e ,Agostol
programa Vat'a o luês dt' jUlho

I

Dia 26 - �Quarta Feira - ·Soirée mignon.
Dia 30 - Domingo - Co-cktail dansante com início a,s 9 horas.
As· "soirées mignon" serão das :19 ás 22 horas.

Aviso aos meus amigos -e clientes 'que reabri meu Ga
binete Dentârio a ruá Tenente .si1veir�, n. 29, sala l'

O consnltório esta aparelhado para' atender todos os·
casos da clinica dentáriá. ' ,

Anexo, um be,rn montado Loboratório de prôtese- Den
tária, para confecção de dentadu-ras modernas e pontes
agrilicas.

AR! MACHADO
Cirurgião Diiifistá

MINISTERIO DA·· MA'RINHA:

ASTHMAN
MODERNO ·TRnTDMENTO

.
na aSMn•.,

TOSSES REBELDES,
• BRONQUITES "

nSMní'lCnS E CRONlCnS

Capitania dos Portos do Estado de S'anta Càtarina·
'Exercício de 1950, ,./'

EDITAL
.

De acôrdo com o ofício nO 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

ENSINO NAVAL, faco saber a queln interessar possa, qUe' s,e :ichar:io

abertas as inscrições para o concurso d'e admissão à.. matricula Da Esco�
ia Naval, do dia 1°"'a 30 c:e NOVEi\,1BRO vindouro.

- '. I

Os interessados poderão cornparec.er n,a ,secretaria desta Capilani'a, I

i)âra melhores esclarecimel)tos. ',�.
.

I' Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Fll'ianópolis, .

(',fi de júlho de 1950. '

.'

_,' .':.
.

.; Acett�-:S!il r;,·p,resg'ntante,. no interior do Estado .. CartQ9 p .Ara

.

i
Caixa POlitai 139, -:- Florianópolis, .....

i
i"tlson do, �iVraI11ento Coutinho, Escrítu.rari� da, classe G Secretário:

'

� _'__ , _.---.--..,:-' '

f

r

,)
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o EbTADO--Terça-feira. 25 de Julho de 1J5J 5

JUSTO ESTIMULO
.'Â. Prefeltura de Florianopolis instituiu vllioso premio a ser

conferido ao recenseador que mais se distinguir
Grandes dificuldades se ante-. trabalho, medida agora tomada

:wõem ao trabalho rios Agentes Re, pela Prefeitura de Florianópolis'
-censeadores, dentre as quais lias que instituiu o prêmio de um f'ino
ta citar a carência de comunica relógio no valor de Cr$ 2000.00
-ções. baixo índice demográfico e a ser 'oferecido ao Recenseador
acentuada porcentagem ele ilelra que obtiver o 1° lugar- quanto ao

-dos, Tais dificuldades têm de ser rendimento e perfeição do serviço
vencidas. com ânimo, pelos 1::xe_ O referido prémio está em ex

.cutadores da. coleta ceusítár!a. pnstção numa das vitQné� da

.. A êsse abnegados servidores, :il�SI.O Casa Hoepcke, Secção de Máquí,
-é, pois, que se ofereça todo o es- .n aIS , à rua Felipe Schmidt.
'límulo possível e todo o apóie A Ieliz iniciativa do ilustre go
Jimaginá\·el, por parle .dos 'homens vernante da Capital, Dr. Adalberto
·�Qe cultura, e comprensão. 'I'olentino de Carvalho, deveria

E' o que vêm fazendo alguns generalizar.se pOI' toda as Ccmu
-govêrnos rnunicipa.is, com a in"tL nas catarinenses, pois representa
tuição de' prêmio nos Recenseado 11111 incentivo dos melhores aplau
res que mais se distinguireru no sos e louvores.

TO N-ICARDIVH
Tonico do corecão

. ..

Ríns, Asmã," Fraqueza geral, Molestias agudas' perturbações
::na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

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

���..�..������..������..�..�
..,

_alias da Nava
tA Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

r,ide '5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio
-dos corações generosos 'ue nossa gente.

Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, ornamentação e
.

�luminação. profusa.
'

O local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem
�bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos anxi
íiiem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.

19: ou Av. Hercillo Luz n. 53.

Responde o Brasil ao
de- Trygve .

Lie
apelo

IAlCE SUCCESS, 22 (U. P.) -

I
'Jre o problema de auxilio do Bra

o;() Brasil respondeu ao. apêlo do sil as forças do general Mao Ar,
. -secréfárto geral das Nações Unidas, I thur. .

esr. Trygve Lie, para qpe preste au- Embora tenha
.

havido muitas
:xilio eficaz as Nações Unidas na conjecturas sôbre que o Brasil tal.
luta da Coréia,' tendo prome-tido vez enviará forças a Coréia, Muniz
dar auxilio >à organização interna. I não fêz comentário algum .quanto
-cional,

.

.

I
a forma em que seu país auxiliará

.

O' embaixador João Carlo� Mu, o esforço bélico das Nações Uni,
rriz fez' uma visita ao escr-itório das.
-de Lie. POU{)O depois das 13 horas, Devido ao fato de estar Lie an

para lhe informar 'que atualmente s�nle, Muniz foi recebido por Da'
estão senão realizadas consultas vid Blickenstaff, auxiliar -ie An,
em Washington, entre funcionários LI�ew Cordier auxiliar 'executivo
.brasileíros e norte-amer.icanos, sôo do_Secretário' Geral da OJ'�U.

, ,

SOLUÇÃO

PAUTAUBERGE

Crédito Mutúo. Predial·
A"isamos aos nossos prestamistas que em 'l.irtude de es

; 1al' parada a Loteria Federal, nossos so-rteios· que são basea
dos nos· resultados ua extração d� referida 'loteria não esil:ão
sendo realizados,

Entretanto, logn que voHe a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que ps mesmos fi
quem em dia.

J. MOREIRA &- elA.
C0NCESSTONÁRIOS

Etid .

- f 'José Ler_ro
EXPORTAÇaO _- IMPORTAÇÃO

. TEM NEGOCIOS
COMPENSAÇÕES

PARA : .

Exportação de�-Couros bovinos e suinos de todas as quaÚdades, Caroá,
. Castanha do Pará, Cêra- de Carruiuba, Cacau, OZeos ve

getais, madeiras compensadas e serradas,

de:-Materias primas para Industrias; Ferro, Aço, Metais,
A ram� farpado, Breu, Soda, Chapas, Trilhos, P1'odutos,
pam Lavoura, Trato1'es, Superjosjato, etc .

R ua São Ben to, 389 - 3°. andar - Salas 28, 39 e 30

·Importação

TELEFONES: 0-7067 e 3-7S20

Telegredico : «JOSLERRO» _. São Paulo--Bra'sil

Curiosidades
�el1§itárias

Crnneçam a aparecer ãs Cilrio'l
sititld'e� ,censitçí!rills 40 J{eCl'ensea I
menta Geral de 1050. .. .

I'Em determinado muuicu.to cd_.
tariaense acaba de seI' recenseuâ«
u.ma senhora de 88 anos de idade

.

,

.

...
.

»itma; mãe de 3J filhos, dos tnuus

5 vivos. Criou, ainda, 8 filhos e

. teve três maridos.

INo. bastidores do mundo

"Que, dôr Q�S
iuntas! Hem
posso levantar
o braço!"

A prova

.

Para que sofrermais?
Aplique um

Emplastro 5A B IÁ
. que alivia na hora

dores reumáticas e

musculares, nevral

gias, contusões, pon
tadas, lumbago, tor

cedurãs, etc.

Aplique JÁ u�

EMPLA'STAO

n::RlDAS,-: REJ]lV ATISMC E
PLACAS ,. SIFILIT!CAS

Elixir· 'de Nf'gueira
M.diCIQQão Quxili!!1-1' no tr:)tameDi

da ;llf. Í5
'-

Por Ai N'eto.,..-'

Aeabaram.se as dúvidas.
'_o

Os comunistas agora sabem que as nações livres estão resolvidas
a pôr um ponto final ao expansionismo soviético .

Esta verdade torna.se visivel NOS BASTIDORES dos aconteci,

a ferro e fôgo •

A prova da Coréia Merece aos ve.s nelhos 'resultados bem claros.

Qualquer novo 1110viment'Ü e'xpansionista ellcoritrará as naçõe�
livres unidas, armadas e decididas sob 'a bandeira da ONU.

Em 1939, a União Soviética ocupava um' território de POU{}O
:llais de oito milhões de milhas quadradas, C0111 um�_população de
cêi;ca de 180 milhões.

ruentos da Coréia .

Há' tempos que os agentes r(lSS08 no exterior tratavam de tomar
a temperatura do Ocidente.

Êles queríem saber até onde as nações livres seriam capazes de

T, em caso de agressão.
Claro está, -êstes agentes apresentaram várias téorias.
As teorias, Jorçosamente.rvariavam de país a país, de observa,

[101' a observador.

Os chefes comunistas tinham dúvidas�-
Para eliminar essas dúvidas, tornava.se necessária uma prova.
A Coréia transf'ormou.se na prova dos nove.

'�:) .r-

Se as nações livres tivessesm permitido que os invasores comu,

nislas tomassem conta da repúhlica coreana, êste teria sido o sine]
�ara o avanço dos vermelhós ,

A [ogada comunista do dia 24 de junho de 1950· foi

ção da jogada nazista de 7 de março' de 1936.

ulTla repeti..

Naquêle dia, há 1lt anos, 'O ano comando alemão ordenou a ocu,
,wção da Renânia.

As ordens do Reich eram claras: se houvesse resístêncía armada
r ategórica, as tropas alemãs deveriam retírar.se com a maiordignÍ..
rade possivel ,

Mas não houve oposição militar direta e ürontal às tropas n�zis...
tas,

E Hitler ficou dono da Renânia.
.

)'

Acontece que pelo que estamos vendo, as nações livres aprende..
rarn a lição.

Os invasores comunistas estãolsendo enfrentados

.�

Em 1945, ao terminar a guerra, a Rússia já havia· anéjç;ado
.

�a

F.:stônia, a Letônia, a Lituânia, 'a Bessarábia, a Rutênia; parte da

E"inlândía, da Prússia Oriental, a-ll ilhas Kuriles e a Sakalin,a do Sul.

Eu; 1948, os {)olllunistas Gompletaram à incorporação a Tche'c:os...
!Clváquia, PolônÍn, Rl1mânia, Hungria Albânia, Bulgária; Iugoslávia;
Uemanha Oriental e o node da Ooréia,

.Em janeil'o de 1950 foi terminada a in,(}orporaçã.� ao mundo co..

{(I�llista da Ohina e da M:andchúria.
Atualmeu"te, êsse ,�undo cOnmntsta conta com )1111 territoório de

innis de 10 milhões de milhas quadradas e uma população de quase

900 milhões.

Neste momento, o 111undo - de uma forma geral - co'ntillua em

oaz, graças a enérgica decisão das Nações Unidas, que as tropas n�r_

te.amcricanas estão execntandü' na Coréia.

Se os comunistas aceitarem o resultados da pr-ova, continuare_
.
mos em paz.

"

,�

'�.' -

....11..... 1111 bri��: li
•Ç"'d�

•

� t;CAPITIU,-J "li!l!�'!;tl QfhJiI � "51!! ua·li'am ,"ual

Fab,d,acn�t.� .1. :l:��buldor8111 da. afamada. Goa- Ifeagõ•• "'DISTINTA- • RIVET;, POliUe um gi'CU\.l·

,de lIol.'tlmlnto d. aa.,mirai. ,Iilaadoll.' bllal �
bODII I bal'oto•• algodêSu,lmonol _ 1:I\11amlntoJII i .

pena .Ualateli. qua � recebe dizoetament. d:i.' �I..
·

Si'\i"fJ� Comel'uICllat•• do lat.,lol' na nratido d. :Uu !a1liiuea:l. 'Im. \

Fttlill'!a,,�poll., :;) ';Ftt.HUS em ah.'!lIuJnQ"��' Lt'Ai.'i.
.l!1!iI!!Ia::!1II!l!I_1IIl!I_1I!IIII__B2__"!III-=�;;ia')lW1ãOicl'l:l��lSIiil!im<l5::lSi01�==",��·i""'=-wW����ll::2o/�••

� l:liwe:!!:M_ii!II1flft':'lli<.....IIIIIIiiI·!IRIRPM'�a'l_:!'II_=_m:;pill:iil_IlliMtMt._Mmjj!13lIICD[

Cinema lfiI '·a��lJ.:�aao .
dfi)fi

('IompI'G.� M�TRJZ ;te!!

I
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o ESTADO-,-Terç:::.-,feil'.?, �5 de' Julho' de '1950
�------.----------------------------------------------�------------�----------------------------�----------------------------------------------------� ,

Quando regressamos tia França,
em 1938, Adernar Pimenta, o tec

nico, sofreu rudes ataques, por ter
mos perdido o campeonato na ho
ra H . .Mas, ninguem levou em COI1.

la o fato seguinte-:
-- Pimenta não teve -culpa

- si
• • . . . •••• . • •• • ••••••••••••••• ' contra a ltalia não pôde jogar L"o

nidas.

federação Calari- - Não teve si p'erdemos por um
,

,penal a partida decisiva.

DeDSe de Desportos - Não teve culpa s� encoptra_
ASSEMBLÉiA GERAL EXTRAOR. i mos um JUIZ çlaquela marca ...

DINARIA I Flavio CQsta, atraves de suas eli,

De ordem do sr. Presidente con' trevislas, dessas nas quais ..
a

vida os srs. membros da Assem' em-enda é pioe que o soneto" fOl

bléia Geral, para a sessão de elej· mexer com o campeonato de 38,
ção do Vice·Presidente e Juiz do comparou'o ao 50 ,e concllliu .qul)

TJD, a realizar.se dia 25 do cor;.
desta vez fizemos melhor figura!

rente, na, séde da" FCD, às 19 110' Qualguer "torcedor" discllUri.�
com Flavio e lhe saiberia respÚll'

.,-- Em 38 viajamos 4 mil quilo_
metras em estrad,a/Ue ferro de ;) aI,

20 de junho, em 50 a �eleção ape·
nas f.ez uma viagem aérea (Rio.
São Paulo) •

- ,Em 38 disputamos 5 jogos e 2;

prorrogações, ,em 15 dias {4 em 8:,
dias) ; em 50 realizaram -6 jogos em:

22 dias, com descanso de 4 � $"
dias entre um jogo e o'Jtro.

- Em 38 obtivemos 3 vitorias"
1 empate e f derrola; em 50, 4 vi:

torias, 1 empat'e e 1 q,errota. He.'tt
ve muiór nume.ro de vitorias, mas
lambem este ano disputamos maiS'
jogos.
- Em 38, no prelio decisivo, fal�

tau Leonidas, o artilheiro, do cam�

peonato em 50 não faltou Ademir.

T
-

G" , G
A

b 1d· artilheiro do campeonato.
aça j .1'USepe arl 'a ,1 - Em 38 perdemos contra c me;,.

RIO", (V. A.) - Surgiu a ideia da ,entre o Brasil e o Uruguai. Evi [1101' quadro do campeonato; sert1

apoiada pelo sr. Ottorino Barassi ?entemente tal a�sunto é u� .p.ro I
do o cam�eão da vez anteri,1l';, em

presidente da Federa,ção ltaliau.� leto que nada eXIste de deflhrLlvO

j
50 nada dlSS'Ü sucedeu.

ela dispu La, entre as equipes de fu. na instit�Iição ,d"esie' troféu. EnLl'e - Em 38. topamos contra arbi-
tebol do nosso pais ,e, da HaHa, de tantó, tll do leva a crer que o as i tragens .hostIs ( menos d.nas), em 561
IJ ma taça que t,eria o nome de Giu� sunto venha a se,r coroado de oexitil todas as arbitragens foram ímpar'
seppe Garibaldi. A comp,etição se. e -teremos sensacio�ais conhoutos l-ciais (m-enos uma, a do jogo com

da lenda a efeito de dois em dois I dos, nossos futebolistas com a es. a Suiça). '

anos e seria o r,e.gulamento ao da I fluadra "azzurra".
, .

'- Em 38 obtivemos o· 3° posto"
Taça "Rio Branco", que é disputa porque o· sistema da disputa foi

eliminaioria, tendo o Brasil joga..
do na. mesma chave da' HaUa; em.

50 'Obtivemos o 2° posto, mas, a.

sistema foi, "por pontos", não 'eu_

frentardo o Brasil, antes do tUJ'n(Jj�
I final, nellhUl;n dos quadros favori_

Assinado, Cesal' Batlei PachecQ,· tOIl (Inglaterra e Italia).,
presidente. Basta este simples confron to, pa'

Nao QUeremvoffãr .r·_i ��3�ã�1l���li:�r -S�II)�,:�;i��I�: p�:
eQr8 !I nOIARi� , parte...rla campa,nha de 1950.

�U u"'· UfanO . Em 1938, paralisando na semi-
JOÃO P,ESSOA, 24 (V.A.) No final, 'em tais circunstancias, fizc_

pôrtb de Cabe dela, fnlS'iJ:_aijl, de um mos muito em 50, paralisando na.

cargueirq polon,�s, dois oficü,is, final, pelo que aconLeceu, não f�..
que vinham se negando a r-eI\TCS' zemos nada ...
sal' à slla\1J�Uria, sub o r.�gime l'l1S_ (De "A Gazeta EsportiYa". de'
soo I São Paulo).

'"

/'
,/ o
-

�,

•
\

r:
\

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o 'Nacional a muito c�sto� venceu o ,Avaí
e; ,'empatJu - com o Figueirense '

teve papel saliente. Resultando fí·
nal: Figueírense 1 x Na,cionaI" 1.
Os quadros estavam assim OI·W-:.

nizados:
FIGUEmENSE - Dolly, Chinês

e Marco (Mamei e novamenteMar;
co); Romeu ('l'rilha), Bráulio e

Geraldo: Patinho, Néde, Urubú
Gil (Caréca) (Meireles).·
,NACIONAL - La. -Paz Pipõcã' c

Llndoberto: Quito, Lae�te e· FIo'
rindo; Luizfnho, Moreira, Bodinho
(,Quinzinho e Waldir), Camargo (;

Francisco.

Fraquissima a conduta do Ju iz
Alvaro Silveira.
Na preliminar os conjuntos, de

aspirantes do Avaí empataram por
três tentos, após o alvi- celeste es

lar vencendo por a a O•..
A renda· f'o í. superior a 20 mil

TUBERCULOSE'

.

Fomos ao estádio da rua Bocaiu; duas verdadeiras derrotas.

va ver as duas pelejas do Nacional i O 'primiro "half-time" terminou

Atlético Clube, agremiação de gran: i
com o placarde ern branco. Aos 4

de expressão no Rio Grande do' minutos da fase derradeira, numa

:Sul onde partrcipa dos certames. confusão diante da meta dos ruo

Ilri�cípais. I bras negros, Gil, caid? �de co�tas
Precedido de !}OUCO "cartaz", o para o arco e em posiçao duvido,

<conjunto gaueho realizou o seu pré' , sa, .num supremo esforço atira

Iin de estréia, enfrentando, na taro para' traz, no estilo "bicicleta",
de de sábado, o' "onze" do. Avai, I Inaugurando a contagem, ante 1

campeão da cidade. . I estrondosa aclamação da torcida,
-

A partida entre rubros. negros' Aos 5 minutos, Urubú perde
e alvLcelestes 'teve um transcllr.1 grande ocasião, sendo a pelota ar.

-BO movimentadíssímo, sendo, po': busca do tento da v-itória que não
,

tém, falha de lances empolgantes I teve papel saliente. Resultado fi,
-excetuando as defesas magistrais' uma boa oportunidade que foi

:praticadas pelo arqueiro uruguaio
f
desfeita pelo guardião uruguaio,

'La paz, que já defendeu as cores do : arrojando-se aos pés do veloz "cen-

.selecionado oriental e que custou! ter". •.

'?-O clube gaucho uma verdadeira I Aos 23 minutos Caréoa perde
:fortuna. O Avai, pode-se dize.r, [o graude o�asião, sen�o a pela to' ar
:;g'ou a contento e na ausencia de

I
rancada dos seus pes pela de La

�écnica fez prevalecer' a fibra e : Paz. "Vendo que o tempo ia se es,

.ardor que o tem caracter-izado em
I gotando rápidamente e iminente

.memorâveis combates. era a derrota, os visitantes reagem
A03 29 minutos de jogo o extrema valentemente e após uma seríe de

Francisco correu pelo centro e investidas conseguem ,emlPahr 'a

jne�erailâmente "fulminou" apar : peleja PÓl� intermédio de Moreira
nhíÍ.nd() de surpresa AdoÍfinho, ·0 l'aos'�5 ,minuto's. 0 empale, porem,

:9ua1.. tocou', a�.pelotJl para
_

largá.la não S3 tisfez aos visitantes que pas

dentro, das redes. Era assinalado o saram a usar de todas as snas pos
,primf:iro _ponto dos visitantes. Aos sibilidade técnicas e f'is ieas em

!J2'minutos da fasé final ctAvaí em- .burca do tento d� vitoria que não
J)ata, tendo Laerte, ex.íntegrantc

da'"j'
veio, deVid,o a f'irrnesa da defesa

seleção gaucha, eonsiguado contra do "esquadrão de aço", onde Dnllv
.o seu próprio arco, ao. tentar evi'-
ta.r um passe de Nizéta, a Saul.! JogOS Panamer.'""8nO'Aos 23 minutos Camargo conseguiu ..,

o tento da vitória para o grêmio em Buenos • 1 rei:Ilacionalista aproveitando um "co' , li
.chila" da z�ga local. Terminou II

i Ol�rol 22 (V.A.l
.. -�

O ComiLé

'Partida com marcador assinalando' . Im.�W� A1'�ntlllo. "fm.� de en·

rlois"a mil pa:ra o Nacional.
VlU,r a-e.B.D. o progL"am,l e regu

Os quadros atuaram, assim fOI". lamento geral dos L°, ',Jj)gos Es.

Itlnados' portivos Panameri(}aJ,1o� que serão

NAd'iONAL _ La Paz, Pipóca e
realizados, em Buenos Aires. no

Lindoberto; Quito, Laerte e FIo;
ano de 1951.

dndo' Luizinho Moreira Bodinho· .

Do progr'ama const'l ii disputa
'(QlIin�inho .

e 'Waldir),' Guarací I d,e atlet
..is�o, ginástica, bo:, . eSgt'I.",(Càmargo) oe Francisco. ma, luta, tIro, remo, .1,ataçaO', pen

AvAí _ Adolfinho, Quido II l,tatIon .moderno, ciclismo, levanta

f)anda' Minela Boas e JaiT' Bolão ArgentIna suspendenu os embat'
" "

Nizeta, Tião (Amorim) ,.Arí (Saui)

I OI.
oeI ,'Oloel S!uitl 'àq.jjn.l OillSlHU!

-e SauI (Tião). aquátleo, canotagem hockcy han

Repleta de' falhas a atuação do dball, pelota: ba�quetebol, xadrês,
- :árbitro Alv,aro Silvei!';l, pertencell_ j bocha::. patInaçao" voleibol .e ba.

� d d
.. ,

t'd I
sebo!. .

,._e ao qua ro e JUIzes oa en l' a{ c

-gaúcha de futebol.
-------------.....

' ---,

Como preliminar defrontaram'se
:as equipes de aspir,antes do Bocaiu'
·\Ta �. do -Guarani,. v,enCendo o ·p1'i' ,

.fl1eiro por 3 ai... '

Renda: ,Cr$ 10.229,00.
EMPATE NO 2ó PRÉLIO

:

No dia seguinte, 'ou seja, domino
igo, voltou o Nacional ao gramado I'para o segundo compromisso em'

nossas (lanchas, j9gando frente ao

'''onze'' do Fig'uei1'lense, éampeão
'db-torneio�iilÍcio de 50 ",' na atuali.
<lade_ o melhor conjunto do Esta ..

<lo.
1- �tJC5'

Como no dia anterior, a pele' ., {lrlJ,':J.CDr @.
,ga esteve todo o' tempo equili:bra' e da P • l./MÃO
da, notando_se, porem, ,falhas _

em , " ABACAXI
-rleinasüi nas o,fensiyas dos gaucl)Os. " LARANJA

• MORANGO ,.uruguaia
de Futebol, telegr'afou a

iLutando' da mesma forma que o C. B. D., :sendo o seguinte o texto
lSeu co.irmão Avaí,' o' Fiimeirense,

" FRAMBOESA
�

, . .1.. 1.'2 J, do despacho: A Associação Uru'
�mbora os pro's e C01't1'as, c011,se_1

,(/rrtJ,(j tom . D'I1116 (J,nLJII., - .,
"',.... r"''' guaia de Futebol agradece profun'

'guiu brilhar, �por pouco não le' de5frulQJ tlderenfes('5J,llloO damente a colaboração e aterwüo"\Tando de vencida o seu leal, COll,: recebida por sua cJ.eleg,ação da Ta'
;tendor. La Paz e Dolly liveram o-I ça do Mundo de 1950 por parte da
'portlll1idade de' repeti;' suas DiTC I

I C B DF"
.

d' I t. . . 'edcIta cor Ia meu e este
jadas intervleilWõ�=S, conlituindü'sle

I
'gTa,nde 'desporto r�alizado pelo

nas figuras dominantes da pOI'fia.. -' exito do campeonato; re�dendo
EstiYel'am soberbos os doi's famo� homenagem a'Os, exiraordinados

�o�c��lardiõc".·? u�uguaio, foi sem Ext��to de Frutas '-:itamina ç brasileiros, 'que souberam ganhai: G
)So,,,lJ. a de du\ ldll� o hon�em que

r HlUratos de Carbono etc. soube,ram perder, mais difícil Ilsse

Is!lh'cu o quadro dos pampas de ..•...•......... . ,'-' que aquele. Aplaude comovida li

cruzeiros.
��--------�--------------

. � ."
.

DR.·I. LOBITO fiLHO
Doenças do aparêlho respiratÓrio

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de �edicina. Tisiologista e

Tisiocirurqiõo do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. E31:-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8
Consultas, diariamente,

das 15 às.18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,·
28 --- Chácara do Espanha

'Os jogos oficiais' entre .. brasileiros
•

e uruguaios
Brasileiros e, uruguaios já se

defrontaram em 31 partidas oti

ciais, cujos resultados foram os

seguintes:
191,6 -- Uruguai 2 a 1 -- Bue,

nos Aires.
1919

1940 _::_' Uruguai 4 3, 3 -- Rio.

1940 -- Empate 1 a .I r : Rio.

19!12 -- Uruguai 1 :1 Ü -- r.1ou"

levicléu.
191 'l - Brasil 6 '1 1 - Rio.
1944 -'- Brasil 4 a O - SàJ Pau ..

[o.
1945 Brasil 3 a fJ -- S,lntm'

Brasil 1 a O - Monte go, "

Uruguai í a 3 --;- .\lon�vidéu. 1916

1917 Uruguai 4 a. O -.- Morr tevidéu.

tevídéu ,
• 19/16 - Empate1:t 1 -- MO!l..

1917 - Uruguai 3 a 1 -- Mon, tevidéu ..

levidéu. 1946 -'>Brasil 4 a 2 - Buenos

1919/ - Empate 2 a 2 - üio Aires .

1919 -- Brasil 1 a O _. Rio. 1947'-.-- Empate O' 'J. () -- SãO!
-1.920 Uruguai 6 :t O _ .. San' Paulo.

tiugo .
11

1947 - Brasi l 3, a 2 --� ruo.
1921 Uruguai 2 a 1 � Rue' 1948 --. Empale 1 a -1 MOIll.

nos Aires. tevídéu.
1922·- Empate O a {J,- Rio . J!H8 - Uruguai �.:t,�

1923 - Uruguai 2 a 1 -- Mon, Ievídéu,
tevídéu,

/.,

19!19

1931 -- Brasil 2 a 'J _., Rlc.. 1950

1932 - Brasfl 2 '1. 1 -- ]\[on

I
Paulo,

tevidéu. - 1950 Brasil 3 a 2 ... - Hi.::J.

1937 -- Brasp 3 a 2 - Buenos 1950 - Brasil 1 a O -- Rio.

Aires. f� 1950 -- Uruguai 2 a. 1 .. - Hio ..

MaIL'

Brasil 5 a 1 -- Rio.

Uruguai 4 -a ;j -- 8ã�

VALVU,L-AS

.blllp
,

MAIOR ESTOQUE

Atlânlida Rádio Cal. Lda•.
Rua TrajaDO, 31

1938 a • • •

dois meses apenas .

- Enl. 50 o campeonato foi !1t:J>
,_t'

Brasil em 38 no estrangeiro.
'- Em 38 tinhamos 20 ."torcctlOl_

ao nosso

tl1 iI.
dispor, em 50 dtízcnto'll

raso

Florianópolis, 22 d· julho de i 950 der o seguinte:

Hélio .Qllint, 20 secretário: -Em 1950 os jogador,es tiveram
7 meses de concentração e em 1938

Da entidade uruguaia de futebol á C. ·8 .. D.
RIO, 24 (V. A.) -- A Associal)ãQ ex'emplar corl'eção' do povo brasl.

leiro, reuni,do no gr,andioso' Está�
dia do Maracanã.

....

0(/

j
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

" DR. ANTôNIO MODESTO .

Atellde, cliàriameDte. 110 Hospital de Carl....

\ 2�;�;������;�;;';��::::::-"�:��:-·"-�
->: ....

Dr. LJnt Neves

., O,. Newton d'Avila
c:n"_ia geral - Doenças de SeDllo-

I ' ras - ProetoJogia

�.""",J.ttr.!ç��·��7Medi�� .

Cô.lljnltório: Rua Vltor Me!relel 11,
., - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1-- lar·

.. dlls 15 horas em diante
Residência: Rua Vida} Ramcs :..

• - Telefone 1.4:2.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista"

.�ieo-- Efetivo do ,Hospital 'de
Caridàde

OUVIDOS - NARIZ � GAR
GANTA

Tratamento e
-

Operações
Hesidência: Felipe Schmidt, U9

Telefone: 1.560
Consultas: Peja manhã no Hosoítal

\A tarde: Rua Visconde de Ouro
Prd;) n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas,
------'-------

Dr. Milton Simone Pe;eira
Clinica Cirurgiea

Molelltias de Senhora,.

CIRURGIA GERAL
·8(1S Serviços dos Professores 'Bene
..eto Montcnegró' e Piragibe No-

gueira (São Paulo) I
Oouultas: nas

I
U á.s t 7 horu

Rua Fernando Machado, 19

Dr. M. S. Cavalcanti
CII1Iiea aclul!YameDte � Iria....

lI.ua SaldaDJ1a -1II&riaU, 1.
"I'..Jefoae V. 7JJ

,
I./ ,.,�,

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

.. DR.---ANTÓNI; cm MUSSI
:� "11111

..

Médicos

Oírurgta-Clíníoa Geral-Partos

_'_.--

'Serviço completo e especíaíisado das . DOENÇAS DE

SENÍ:WRAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento.
. .

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGR�FlA - ME
TABOLISMO BASAL

Radioterapia . por ondas curtas-EletrocoagulaçAo-
Raios Ultra Vioieta fi Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar..,.. Edifício
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr, Mus�.
Das i5 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênr.ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2-
l. . -,

'e
.

Dr. Polydoró E. S. Thiago ,llUEê!ÊiS!E�§!iE!e35ffi�SlE�li§lreeªU
Médico e .ar&eb.

J. HoapitaJ de Caridade de PIo
rianópolis. Assistente d.

Maternidade

fU. ....,,�ii-�;.,
CONSULTóRIO:

--�

Roa Vitor Meirelea D. 111

_ Jone tl]�.'!lW 1-70:4 �jf!t·
" � ItESIDtNCIA:�"' -::-'
_,'

�"enida Trompowskl n
Fone manual 7"

,
. i

!
i
!
I
i
!

!

I

-

-�
..

�C:ÕMPÃNlÍiÃ"'�"mANÇA��DA1fÃiiÍA;f'&�"�&-� i
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCANDIOS E TRANSPOR'fES

�.9Qo"W6,30
6.978:401.755,97

87.053,245,30
142.176.60�.80
98.fl87.81 t1,So

78.7341.401.3041,20

_---_
..

Dr. :;CLAA"NO. G. IGALLETTI' -

ADV.OOADO
Crime a 'oiw.l

Coaltltulção li. Soowdad..
NATURALIZAÇÕES
TU:ulol D�"lal'at61'1o.

worlt6:1o • -R.lid.nola
Rua Tbadentel n.

FONE, u l468,

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
CIA,WETZEL I"Du�raIl.L·r:)I'i_V[LL � {�iH;ll n{;\il

JHn*.r da Maternidade e mé4Ueo .0
Hospital de Caridadu

ICLlNICA DE SENHORAS -:- CI·
RURGIA PARTOS

�ó.tico, controle-e tratamento >oençu dOI órgãos Internos, -Je'
_pooi&Jizado da gravídês, Diltur-' eíalmente do coração e vaso. .

l �
.liM d� .�ol�!cência e da m�nopau- 'l�nçu da tíroíde e dematl 110'
-. Pertubações menstruais, 1 'l�'" dulaa i'ntel'n81
..çôe$ e tumores do aparelho geni- '.linlea ti Cirurgia de lenhor;" _

W feminino. Partos
OJlerKções do atera, odri08, trem- I"'.,.<flTEP.' &OT" E'LECTRO.

<1J.'\,;1 • LtU" Ln. - C.'\R·
� apendíce, bérnias, varlsea, etc.. OIOGRAFIA - METABOJ...IS'MO
Clrnrgia pl'-sUes do períneu (rn- BASAL
JI,V'U) iORmIO DE CONSULTAS: -
-p5!STENCIA AO PÃRTO E ozs- Diàriamente das 15 às 19 no-

R�ÇOES OBSTeTRICAS

;/ �.nÇtB glandwares, tíroíde, od·
�, bipopillfi, etc.)

''''��l�� ��!':.�.S,�!�:. &terllldadf I_' i'1tgIme,!lL:'.; """..: ,;�;,�,.J�,; :..J,;L-&'�...••

1!outíU6rlo R. Joio Pinto, 7 - hL
L4tl

Reei,n. R. 7 de Setembro - EdU.
Cm.! e SOUt:8 _" Te!: '84ft,'

.

��Dr..Roldão Con',oni
CIRURGIA GltRAL - ALTA CI,
aURGA - MOL�STIAS D. 8..

NHORAS - PARTOS
J'armado pela FacaldaiW d. JI....

.... da Ualyeraidade .de SIa Paals,
onde foi ..si.tente pO!' Yirl'1' ...,. de

SffYiço Cirúrgico do Prof. Alltl.
,-W".... _-�j W'" .

Cirurlli d'ii e8tlltllijõ t Ylai ""ala'

ra, lateltinOl dellado I ,roiIõ. tini·
de, riD.I, pró.tate, belrip, utera•

mrloa e trompa•• Varlcocele, ..,....
cele, ...-.ari2e1 e hernal.

C..."oultaa: 1>&1 , 6ii ! llorU. • ria
'e!ipe Scbmidt, li (altoa da CUa

Paraíso). Telef. 1.591
bl!dbcl&: RtI. J!;.ten. Iumer. 111j

Telef. !I. 164

. Dr. A. Santaela
(Po!:'tIlado pela paculdade NS\'lto

Dal de lIIedicIna da Uni'fer&1dade
, . do Brasll)

III6d1co por concurso da Aa&1st611'
c1a a I'sicopatas do D1IItrlto

Pederal
b-Interno de Bospltal PslquIA-
trlco e lIIanlcOmio. Judic1l.rlo

da Oapital Federal
b,Interno da 5anta oasa de 1I1.
eerlcórd1a do Rio 4� Janeiro
CJLlNIOA Mti>IOA - OOENCA8

N.ZRVOSAB
Oonsultt'Jrl.o: lI!d1f1clo .un6l1s

.eto _' Bala a.
Resld&ncla :

Avenida Rio Branco, 144
, D� 1lI 'U 18 boru
Telefone:

Oonsultórlo _ 1.l1«;.,.
&e8!dancla - LaOa.

Agora�-. Sun!

T

,.),
.

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

'

.

I
.

Dr. Már·ioWendhlusln
(IIbdea 1116Uca de adaltos • erI�
OOuultórto - Bua Joio PInto. II

Telef. K. 16' '

c.::nattlta du t •• 6 ...
II-.tilleia: Weli..·.�

..

ÍL �
ll'eIef. III

Tian>ip.Htee· regulares carga t eh' fêrt'O de

SÃO' 'RANVfSÇQ DO ,SUL pQra NOVA 10RI
[nform�agõ.. 0011\01 A1en�••. /

'

.

'

P'Jorieoópolil - C�Í'IQ8, HoepckeS/A - CI- Teletotie 1.H2 ( Sado �telel.
Srão Francisco do Sul-�aJr19' Hoepcke S/A -Cf - Tcleloo, 6 l\&OJR ... �ACK

TOR�A A ROUPA BRANQUlSSHIA
___� ..;,;;;;;,;;;..... -- -_..,_""'"'......_......_----..........-..., �-i1fmQO' .2S

Dr. Paulo Fontes
CllDieo e opondor

1>uult6r1o: Rua Vitor III....... li.
Telefone: 1.405

IlMnltii 4u 141 ii 11 • ... 14 ii
Q ln. auld.bcIa: .Rua BI_

ll. _ T.....f..... · 1 �?

o SahAo

- )..

J
I
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sábado, dia 22, às
1 � horas, no. üíne Odeon� á reunião
dos antigos sécios do Cl.UBE DE
CINEMA DE --FLORIANóPOLIS e
demais pessoas interessadas afim
de tsatarem da reorganização. do ..:._ EvarisLo Paulo Gouvêa.referido clube de cinema. Nessa Costa e Elio Ballstaede.reunião, a que compareceram no' A RoUe, foi exibldo, na Socieventa e cinco pessoas, foram lidos dade 28 de Setembro,· cedida peloos Estatutos- do C. C. de' Florianó- retoria. .�.

'
.•

.:polis e eleita a primeira diretoria seu presidente,· o' filme de
.

Samque f'ícoii assim formada: PRESI_ Wood, '�NOS .·CIDADE", lnJCI.DEN'l'E - J. M. Gomes de Mattos; ando assim as tívidades, o ClubeVIGE-PRESIDEN'l'E - João Carlos. de Cinema desta Capital.

fLORIAMOPOLlS -25 de Julho de \950

Um fato em fÓCI 4s ··Y8.rOOI do PiaDO
. II \. Iilrsball
O trí

-

WA.-:'HINGTON, 24 (USIS) - A!IlIgO compras do Plano Marshall aproo
vadas para 17 países da Europa]
Ocidental, durante o ano fiscal de
1950 que terminou no dia 30 de
junho, elevaram-se .. QO total de 3
bilhões, 592 milhões e 90 mil dó;
lares, cerca de 30 por cento me
nos que em 1949 cuja verba ele-,

"ou-se a mais, de 5 bilhões. - C.

Teni sido assunto de todos os
.tias, no parlamento e nas assem
bléias, no jornal e no rádio, a

-qnestão da produção do trigo na
cional. Estudam uns, as vanta
gens monetárias e camhíaís que de,
correriam da auto-suficiência que
lIma vez pudéssemos alcançar; pon
deram outros a: necessidade -de
atingirmos aquele índice em run
eão dos eventos ibélicos; querem
sereeiros que vhlmemos para dar
90 �sso Jerritório uma ajpUca_
eão, consentânea com as suas ca
racterístíeas,

Os P1"imeiros pensam nos "�
Iares, que ·economizariamos; os se.
gundos na nossa índepêndencía de
fornecimento em caso de guerra;
os últimos na utilização econômi·
ca da. terra.

'1"odos teem razão e pelos três
motivos cabe-nos o dever de pro,
movermos a melhoria e a amplia'
cão dos nossos trigais.

Bicicle'as
logJezas

Acabam de receber

OSII GAMA & VIA�
Rua Jeronimo Coelho, 24. A

Florianópolis

Para serem treloa
dos COIO-Ioias
de' cegos

RIO, 24 (V.A.) - Conduzidos
pela srata, BeLty Jane Clark But
tner, seguiram Pilra. "Miami, em
um clipper cargueiro da Pan A
merican World Airway.s, nove
cãosínhos de tenra idade'.
Esses cães foram adquiridos no

Brasil para serem conduzidos a
Flórida, onde existe uma escola
de adestramento para esses fieis
amigos do homem. Efetuarão os
referidos cãesínhos na aludida es•.
cola um curso de treinamento co
mo guias de cegos.

X & x
Uma das primeiras providências

que se deverá tomar para condu'
ztr o j!roblema do trigo 'a uma
solução de cara ter permanente e
efetiva seria :O da

.

divisão � pais
em zonas eeolõgíeas aproprtadas
a trioUenltura. Se é verdade que o
trigo cresce desde o setentríão e
nordeste, até as. coxilhas ganchas,
não é menos verdade que em mui,
tas das áreas atualmente em eul,
tura, a sua produção é antCceon&
mica, irr:azoavel e até nociva. ao
equipamento definitivo da íncõgníta que o país pretende anular.

x x x
As sementes deitadas, a terra, se

.boas, nascerão sem dúvida. Nas
cerão e se mu1tiplicarão, por ve,
zes, com resultados além de aní
madores. A primeira colheita, por
que, pequena a area plantada, será
naturalmente diminuta. Mas a.

. - ,
.. ...ammaçao, com os prnneiros suces-

tiOS tomará conta dos agricultores,
que desdenharão· outras ativida-
'lIes, atirando..se ao afã do trigo.

Completou IO� anos
As grand,es massas de produção "

_

sem as faôilid,ades do corte e da .IA -d dtrilhagem mecânicos, ce80 eonsti: Q,(i I a etuirão, com .;1 ea.rência de trans' ITAJAt, 24 (Do. Cor,respond:enport�s e a pequeD.ll capacidade te) - Completou ontem 103 anosdos moinhos, um sério ,engorgita' de idad§..a veneranda senhora Lui.mento que sufocará a Boluçã-o ape' za dos Santos, aqui residente 'e quenas nascente. Haverá abundância pOSSUI numerosa desccndênc·. A.de grão nas lavouras; não haverá pesar da idade mais que-sec lª,r,fllFinha nacional nos centros de a senhora Luiza dos Sa.ntos gOS8consumo. A ·estes chega a materia de ótima saude ,e �feita lucidez,importadá com menor preço e,
em melhores ecmdicôes de indu..
trializacão.
A orientação da produção

/

de
trigo, eomputa�os os fatores eco·
lógicos na rua decisiva e inapelá'vel influência, tem que ser esta'belecida d.enm:o ãas normas absolut.as das leis narurais. Sem isto··nãO haverá produ'ção r.aeional e

eco�ômica. Estar..se-á_0lUando mui
to, aventurando num ramo promis'
SOl' da agricultura nacional.

Suc-Frufi
. O complemento alimen
tar por exceleneía. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

eatarinense
A democracia, govêrno do Povo, 'pelo PO:Vo e para o Povo,se fundamenta na conciência dos cidadãos.
Cidadão é todo aquele que, investido dos plenos direitoscivis e poltticos, se faz eleitor.
Eleitor conciente é aquele que, como lu, medita e escoIh o governante não pelas suas promessas, mas pelo seu pas-sado pelas suas '"i'etlllles, -pelo seu caráter. .

•,
.

Udo Deeke engenheiro e administr-ador de sabída honra.,
..

'der. e capacidade indiscutível, é o candidato qu'1 te sugere oPari ido RodaI Demoerátíco.
Votar ·em Udo Deeke representa, portanto, para li, leitoresclarecido, a segurança do teu fuLuro e a certeza do engrandecimento da tua tetra ..

CODcêrto da Sinfônica

Novas propostas para as pess
interessadas devem ser proc
das com qualquer .membro da

Certhlão de
.

Nasclme
. Acha-Se em nossa redação a.

Maria Miranda. À interessada
derá vir buscá-Ia à Praça 15
Novembro n, 20, altos -do Ba
Restaurante Msa.

CeRto 8 clo,quen
milhões Ir popola

dos II. EU.
WASHINGTON, 25 (V.A.) -

gundo as-pr-imeiras a valiaçôes;:
blicadas hoje pelos Serviços de
censeamento, a população dos
tados Unidos seria atualmente
150.520.000 habitantes.

Sob a. regência do maestro Emanoel Paulo Peluso, a OrquestraSinftmica da Sociedade de Cultura Musical reabísará, amanhã, às 20,30horas, o seu '260 concerto no Teatro Álvaro de Carvalho. '

O numeroso público que vem acompanhand os concertos da Sinfônica terá oportunidade de aplaudi-la na execúêão do seguinte pro;grama.i;
1- SCI-IllBER'r - "Marcha Militar"; TSCHAIKOWSKY - "'Cau_to sem palevras": IQRUEGER - "Berceuse" (para cordas); ELBAR -"Salut D'Amour",
II - RlCHARD ADDINSE�L - "Concerto de Varsóvia", solista,srta. Suely Veiga.

PORTO ALBtl:,R'E,III - l\fASCAGNI - "Intermezzo, (Cavalaria Rusticana); Rl.!'iSKY Encerrou-se, ontem, no munícíKORSAKOFF .- "CaIY�ão Indu"; TSCHAIKOWSKY - "Coração Sllli-I d� Santa lt1)::;,�. () n Congres sotárlo"; BALF - "A Zirígara (Ouverture) ". .

gional de Suinocnltores.

Cougrmo de .tIlla
cultores

Caso estranho
de mudez

Noites de neve

CHESlVUICK, Plensilvania, 42
(U.P.) - Helen Kowel de 27 an05
de idade muda de nascimento, ti'

______________" roa o telefone do gancho ao ou•

vir soar a campainha e disse; Ma
mãe ... A. mãe de Helen começou a
chorar e pediu.lhe -que repetisse
a palaura, o que Helen iéz, O ·caso
ocorreu domingo ultimo e HelJen
aprendeu até agora mais 8 pala
vras e existem esperanças de que
a moça .possa, finalmente, falar
normalmen�e. Os médicos declm'(',
,;,om sempre que as cordas voclÍ
licras de Helen eram normais e itão
se explica o lato de ela não falaI
e também agora não consegl1em
explicar como a moça, de 27 anos
começou a falar pela primeira vez
na vida.

Sob a presidência da exma. sra.
_ ."

ç-::::_ - ..-........ d. Risolete Carvalho Mede-iros, dig�x x x x na espôsa -do sr. d�s,embargador dr.Udo Deeke, Governador do

ES-',
Hercilio Medeiros, estiveram reutado, engenheiro que é, não d.eÍ_ nidas, ontem, em sua residência, àxar� dIe cODiPuta!l" estes fatores, rua Bocaiuva, as espôsas do srs.·para conduzir a campanha do trio desembargadores e· dos srs. depu..go no ritmo' que o Brasil espera. tados à A,ssembléia Legislativ::l pa

A sua mentalidade de homem de ra tratar d!t organização de teIidas�rabalho !:l de admini8tradôr eOD_ para as "NOITES DE NEVE" sobciente vaIerá ao trigo catarinense as reponsabilidade.s das senhoras,um rrumo que seja definitivo, con· dos integrantes dos Poderes Judicreto e permanente. ciári-o, e Legislativo.
-

'I

-_
---�.---

COITRI curl.
outOA lOS 1:1·
BElOfE DEMAIS 1

'.
AFECCOU DO
COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR
POR EXCelÊNCIA

.,

Ft10Gltana.
Quando, ante-ontem, ao final da, partida enlre um quadro dPônto-Alegre Co um local, começaram cenas deprimentes no esdiozinho da F. C. D. __;_ lembrei-me dos ingleses nal campeonatmundo. Derrotados pelos amerícanos, exaltaram o vencedor, muto embora sonbessem que um simples protesto bastaria para quos pontos perdidos se tornassem póntos ganhos e evitassem adesclassificação. Sabiam os compatriotas de ChurchilJ que fia equíde Tio Sam um jogador não possuía condições de 'jogo. Mperdendo em campo, entenderam que seria anti-esportivo ganhana liga! .

• *

*

A fase..de linchar o juiz já devia estar superada enLre nós. Ncaso concreto, de ante'onlem, o juiz não foi vítima. Vítima fomonós, o nosso esporte, as nossas tradições de cavalheirismo e li nosseducação de gente civilizada.
• *

A pa.ixão clubis,ta, no domingo/viu no JlllZ o réu de um empate. Não vira nada, ênquanto o prélio !lie sorria vitória. Quandveiu o 1x1, nãü enxergou que a cê'l'a estava sendo feita pelos dcasa. AnLes já tivera os olhos fechados para o tento. inicial, conquistado de maneira duvidosa, por um atleta que se achava caiddeI1ltro da ár� em situação de não poder intervir no lance.fraquesa do á'rbitro não invalidou o ponto. Essa fraquesa custoulhe e custou-úos caro. Pa.ra êle, fisicamente; para nós moralmente'.,
".• *

*

o juiz errou uma e muitas vez.es. Prejudicou o jogo. É certo.Mas dlaí .ao direito de lhe infringit'.em castigos, vai distância. Tato mais que o placard, se injusto na primeira fase, foi justos�gunda. .

* *

*

Alguns verdadeiros esportistas remediaram o mal, interpodo-se à furia dos' que dàvam o espetáculo. Aplausos para eles t.

Se fatos como os de domingo se repetirem, o intercâmbio espor,tivo está mQrto. Por c31usa de alguns poucos; ninguem vir'aqui. O caso requer cojJbição enérgica. Da Fooeração e das auto.. -'ridades.
* ..

*

Enquanto isso-; no Práia Clnbe, os bolonistas locais e os deBrusque disputavam entusiásticas parti{l.as. Vencemos a primeira, quando já nos contávamos perdidos. E na segunda, estando ou-·tra vez perdidos ... perdemos mesmo I Os visitantes, enl retanLo,sairam daqui mais nossos amigos do que quandc vieram.Isso é esporte! Pára isso é o esporte!� I ;
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