
I• o rearmam�nt
LONDRES 26 (O E,) - Os Esta- O delegado dos ,Estados Unidos, agressão armada, Acrescentou que

'dos Unidos �pelaram para as

Naçõesl
dr, Charles M, Spoftord, declarou, os doze países �o Atlantico deve!n

;signatarias do Pacto 'do .Atlantico na abertura dos trabalhos,; que os S.� manter v igflantes, para,que �ao

.N'Orte que .se Irearmem rapidamente acontecimentos da .Coreia _ mostr�- 'se transforme� nas pro.x1lnas vítt,

llara evitar uma outra surpresa elos rum que Q'S comuntstas nau hesí- m�s do CO�lUl1lS�lO �1Unellal. _

eomunístas. tam em passar da subversão para li 'Agora e preciso as naçoes do
- -,.------ -----_-- -_'\-��-

--�'--'_-- --_.---,

Pacto do Atlantico - Estados Uni- I rio e a primeira cbrigação do Con
selho do Atlantíco".

ESPElra-se que o governo faça um

apelo as mulheres, ínçlusive para
as donas de casas, pedindo que dêm

- incrementar seu poderio militar, parte do seu, tempo para as forças

Nínguem eleseja isto mas é necessa- femininas,

w-r'"..__ _ _.-_._-. _-_ -.:_•••_-_-.-_._M_-_-_ _-.._ -_...,..-_-.- -.-.-.-.-.-.-.44
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Inquieta..se O publico norle-americano
Não compreende os revezes dos Estados Unidos na, Cor�ia.

Sensacionalismo, na imprensa. - Aguardam-se explicações.
oora convencido ele que "acabare.
mos ganhando", espera ar:>m imo

paciência elo Congresso e da ad-
ministração, explicações convicen
tes sôbre a insuficiencia dos pre
parativos mtlãtares, incompativeis
a seus olhos com o fato de que,
nos quatro últimos anos, a defesa
nacional custou cinquenta biliões
.de d�aN�

.

WASHINGTON, 26 (O E,) - Ti
tulos garrafais nos vespertinos des

ta capital provam a inquietação do

público ante a notícia de novos ne

veses americanos na Coréia. "O�
tanques recuam diante de víolento

ataque dos vermelhos" - apregoél
:} "Washington Star". "Yongdong
'caiu, Pusan está' em perigo",
"§LIluncia o I'Times Herald ". E

CRUZEIRO no «ALMI·
RANTE SALDAND!»

RIO 26 (OE) - Noticias pro'"
.

cedentes da Inglaterra, informa

que o Navio Escola "Almirante ser,

Idanha" está pronto para deixar 'o

.PWJ:9 de J?tlrr.QW]j"'Llrhéss.'· Nesse'
'�p6i'Lo brÚanlco o navio sofreu ai· ,

guns reparos ele máquinas no pró,
prio estaleiro em que foi construi'
do em 1938. O "Almirante Sal
.danha" seguirá para Portsmouth .

Atentado comunista
à Standard em
'São Paulo

S. PAULO 26 (O.E.) - Cêrca
das 21 hora� de onle-ontem, pes,
"soas não ídentíf'ícadas tentaram

. incendiar as instalações da Stan
dard Oil nesta Capital. Saltando
de um auLomóvel, tais 'elementos
lançaram nas portas e j,anelas do
prédio situado, na rua Araújo, 232,

. garrafas contendo quero'sene e en�
vôttas em estô.pa, ateando em .se,

gUida fogo a êss'e material. O em

pregado de plantão no prédio, des_
pertado pelo ruidü das ,garrafas
ao se quebrarem, ocorreu imedia
tamente ao local, impedindo que
o fogo se propag'asse-. ACl;edita-se
que os elementos em .questão s�jam
·membros do extinto P.CB. J'

Explosão na refina
ria Matarazzo
RIO, 26 (OE) - Informam de

São Paulo :que violenta explosão
verificou-se esta manhã na FabrL
ca Matarazzo à Avenida Agua
Dl'anca, 8989, onde se achava ins'
tal-nda a seção de refinação' de
loleos. Uma calde[ra de oxigenio
explodiu, cansando 'enormes estra'
'�os, Foram aber.tos grand,es rom'

bos nas par,edes e a cem l1let['o�
de distância ainda se encontravam
estilhaços. Por v,erdadei'ro mila
gre não houve nenhum caso, fatal.
pois a maioria dos operarios se

encontrava distante. Todavia do�
ze pessoas- receberaní. feTimentos,
sendo que U111 dós I f.eridos eslá
em estado grave.

A reconhecida austeridade do ilustre candidato do P.S.D.
ao cargo de governador do Estado, engenheiro UDO DEEKE
p,ªO 1)erm,i'1e se ll:'e� p,9nl�ª em g:tJ.Y.!dª, �. palavrit empenhada J,
em [avôr da càüsa da col�Hvidnde:

.

cãtarinénsé." Ccmpene
Lrado das respónsahilídadês que í'oi. CIumado a assumir, éo
.mo homem púhlícc da primeira linha das fôrças, maioritá, .

rias de �anta Gu.tarina o eminente ooestaüuano .não díssímu
lou P seu empenho ....em levar ;t :j1onrQso cqmprinJc..qj.u o' .QWn-· ,

dato que, é 'ce'I1to, receberá nas' urnas de 3 de outubro viu;
douro.

O que, porêm, é preciso que se proclame d que o sr,

Udo Deeke não é um desinteressado diante dos múltiplos
problemas que desariarão a tenacidade e o tirocinio do go
vernante no próximo quadriênio. Tendo passado pelo exerci
cio do cargo de dirigente, do Estado; na qualidade de Inter;
ventor Federal, não se pôs à margem das necessidades do
povo catarínense, corno o poderia '·ter feito porém, levan.,
do em conta a interinidade do pôsto, se eximisse, por .Igual,
da atuação sôbre o curso da evolução social, econômica e

cultural d!� Santa Catarina. Ao contrário, numa operosa e

honrada atividade, poude o sr . -Udo Deeke deixar a marca'
de sua passagem ,pelo govêrno, em v,árias realizações que fa
cilmente enumerariamos se a iss� especialmente se destL' ,

nasse êste rComentário.
Oc'orre�' rtodavi1a que o objetivo desta nota é por um evi-

,

dência um angulo de ord'em moral, ou 'Se quiserem, de or-

dem 'es,piritual, da pe,rsonàlidade íntegra e incorr'Úptivel 9,0
iYústrado candidato. pestsediista. Querem'Qs assilll, aludir là ex ...

. ,

pressão ,de seus s'entim,entos cristãos, ao encontro dos pen°
dores generalizadOS das populações catarieneses, comO a robuste
-cê_los ,e exaltá'los, em atas oficiais de inequivoca signif'Íca
'ção social.

Assim foi que, por 'ocasião do Congresso ,Eucaristico
,efetuado na cidade de Criciuma o engenhe.iro Udo De:eke,
então Interventor Federal e cuj�s atitudes e d'eterminações,
aJóra o apóio de prescrições, legais, se fundariam na' sua
Iprópria consciência moral, deu, 'o amparo do Estado àquela
'manifestação de, fé que reuniu na.' próspera cidade sulina,
milhares de católicos d'e várias' procedêflcia-s.. J

O fato é do conhecimento de todos 'Os Catarinenses .e
não lhe invalidariam a natural repercuss,ão as eampanhas
'que, partidas' dos adve'rsários politicas do engenheiro
Udo Deeke, ,pretendem incoIn(patibilizá_Io como infenso aos I" -.. C-...,- d-d' "Osentimentos Fe�igiosos da maioria dos 'seus coestaduanos. "umprlmen.os ao aD I a.

,HouvessC( uma correspondência de honestidade dos que Ud D' kse filiam á causa de outro candidato, para com a ele,vação e a
. O ee e

/'s�renidade do engenheiro Udo, Deeke e ,não leriamos de O Engenheiro Udo Deecke, ean Iis. Saudações. P31.Ti'o Baner' pr",
,lamental' que, não pod'endo atacá'lo

-

na ,grandeza de sua alma didato ,do Partido Social Democrá.! siderttJe� ,

e na probidade de .sua conduta na sociedade e na familia os tico ,à sucessão do Senhor Ade,r� De São Francisco - DirBtoriQseus' adV'ersál'ios recorram ao expediente j.gnobil da int�iga 'bal Ramos da .silva, rece'b,eu mais esite munidpio, reunido 'ontem
·em questões· de fôro íntimo, 'aliás aberto ao mais amplo e:Xa:., ',' os seguinfes telegram!as: I decidiu, com toda v'eemencia sell
me pú):llico através de s'eus atos de' acatamento às eXipansões

"

'
,

'entusiasmo, manifestar em seu
de crença r,eligiosa. De Itajaí - Por proposta vere· nome e corre,Ji,gonários São Fran.

O sr. Udo Deeke é, ainda, o candidato de, um partido, em ador Tiago José da Silva unani! cisco, ao emine'nte allligo e Gover�
cujo programa 'estão asse,gurados 'os prineiiplos que salva_ memente aprovada nesta Camara, nadoI' do Estado sua ines,trilá
guardam las nossas instituiçõ'es cristãs. Depositamos na sua in:., ,temos honra felicitar ilustre coe'S_ sOlic1'ariedade' e �onfiança vitória
tegTidade de caráter a irrestrita confiança ,com que acompa_ taduano pela 'Sua -escolha candida

I para qual contará todo nosso deci-
nharemos às urnas o nosso precl>aro chefe sr. Nel:êu Ramos io Governador Estado, em c'onven- d,ido empenho. Cordiais saudaçõeS'4e a sua gloriosa legenda. ção PSD, realizada em Florianópo� Q}Í'\:io, N.óbrega" presidente., I

}
"

"New ", notor-íameute sensacionalts
ta, escreve en enorme "manchette"c
Os tanques estão em retirada ge
ral".

O grande público, persuadido do
que a. aviação estratégica e a bom
ba atômica conferiam aos Estados
Unidos o "brevet" de segurança.
não consegue. compreender os re

o veses americanos na Coréia e, em

Canoinhas prepara festiva recepção
ao sr.. Nêreu Ramos, preclaro
,Vice-Presidente da República

Canóinhas 6 (O Estado) - A

proxima vis{la elo sr, Nérêu Raínô�
,emiri,enj]'-�ice-Presidente da Repu
blica, está despertando o, maior

entusiasmo nesta, cidade e constí.
tuirá acontecimento. historico. As
Festas de recepção estão assim pro,

gramadas:
Dia 4° de Agosto. ,

às 19 horas - Recepção em freno
'

te a Cooperativa de Produtores de

Mate, à rua Paula Pereira.
Marcha au Famheaux.

Saudação, da sacada da Prefeí
tura Municipal ao Exmo. Sr. Vice
Presidente pelo sr. Prefeito e en

trega da chave simbólica da cidade
à mais alta autoridade brasileira
que até agora a. visita,

Dia 2 de agosto
às 8 horas - Missa

Igreja Matriz.
às 97'2 horas - Inauguração do às 14 horas Lançamento rI�

_serviço telefônico da cidade. Pedra Fundamental' do Ginásio.
às 127'2 horas - Churrasco ofe, às 16 horas - Visitas oficiais a

recido pela Prefeitura Municipal Igreja Matr iz, Escola Normal Sagra'
e classes conservadoras. Discurso do Coração de Jesus, Hospital San
por orador oficial. LOCAL: Terre, ta Cruz, Quartel da P:Olicia Milita]):
no do Ginásio, 'e Campo Experimental de Trigo.

dos, Inglaterra, França, Belgica Ho.

Ianda, Luxemburgo, Noruega, Dina

marca, Portugal, Islandia e Canadá

solene na

A ínteqrídcde moral
,

do
.

càndidalo

Alunos 'do ColegiD Imaculada Con
ceição, de Videira, 'Visitam, em

Palácíe, o Governador Ader
bal Ramos da Silva

Aproveitando o ensêjo das férias
de julho corrente, as- alunas do

Conceição", de Videira, realizam,
conceituado Colégio' "Imaculada
acompanhadas da diretora, Revma
Irmã Aparecida, uma excursão a

vários, municípios do Estado, ten,
do chegado a esta Capital segunda

ue�:te:l�::. à 'tarde, as referidas Submarino russo
colegiais, em 'nmriero de 31, acom�

em agUH'S dR Canadápanhadas das Irmãs Teodora, Be II'
nardil1a, Angelina" Doroteia, Pcr�

. OTTi\VA, 25 (O E.) - O Atoní.
p'etua, Paula, Amadile 'e Darcisia rantado canadense considel'a
e, ainda, das -

Aspirantes Oelita e "muitíssimo provável" que O�
Arpladl>,e ,e Professora d-e �duca submarinos recelltemente perce,
ção Fisica Mai'r Almeida, estive )Jidos, por pescadores, nas imedía..
ram no Palacio do Govêrno apre ç5es dos grandes bancos da Terra
sentando cumprimentos ao dr..NQva, sejam realmente de naciG...

A.de.rbal Ramos da Silva. ,ln�lidade' russa � declarou 'um
Reoebidas, por s.excia. no salãd I porta�voz do Ministério da Marl_

de honra do Palacio, as liluske's i nha. Inquér�to aberto provou que.
visitantes presta:ram ao governan.j nenhum submaTino britanico 011
te catarinense -expressiva .homena amricano andou por aquelas pa!"a",
g'em, falando, na oca'sião, a cole-, gens. Pelas conclusões ,do, inquérl�
gial Maria 'J1�rega, Kuimak, cujo to, somente a Russia poderia tet
discurso merec'eu' os 'aplausos de. enviado um submersivel ' para as

quantos partidpavam dwquêle águas canadenses, agora term�
ato cívico. nou o porta_voz.

Terminada a palavra da oradora

oficial, o dr. Adrhal R. da Silva
manteve cordial palestra com 34

graciosas colegiais, dizendo.Jhes
da satisfação com que recebia tãq
carinhosa prova de estima e altQ
aprêço.

)

vr_-_-...-_-_-_-Jír_- ·_-.-_-.-.-...-.·...- .....'.-..
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

DIRETORIO M,UNICIPAL

Ar ,\l" I S (J

'TRfNDADE: Oscar 'Teluliano
SilVeira, Manoel Ad da Silva.
CACHOEIRA DÓ BOM JESUS:

- \

Florianópolis, 19 de unho de 1950.
'I'te. Alhãno de Souza Lúcio
Delegado, do D.M. do PSD.'

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!'
HOMENS SEM, ENERGIA,

...Não é sua culpa:

,

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

as fôrças para o' trabalho.
VAN:ADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue eu

f'raqueoido. É de gosto delicios� e pode SeI; �sado e� tod:l�
, as idades

j
"

mês, na .sua sede provisória, à.rua, Lajes, 65, às 19,30 horas.

ORLANDO JOSE' DE SOUZA

7

Florianópolis, 26-7:950.

Ó estabelecimento gráfico "Brasil", avisa a sua distinta freguesia
e amigos que está em condlções de- atender a qualquer pedãdo, à

Avenida; Mauro Rlamos, nr. 16.
,,'

,CURITIBA

fONt:S;ww,15Z' 42'S ·C.in Poder. '549
1..

TELEc'iu,JlA.: PROSEf;lR_A$ P"'NAr-I4 �

.
,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO' ,I

.,

Ã;'".

;j:'é1� 'AÇõES CíVEIS E C0ME.RCIAIS
'.

,
'

Praça 15 d,e Novembro, 22 - ze ....

(Edifício Pérola)

"-'Dnes: 1.324 e 1.388

, , I'lorian6poHs '- Santa C.tarlo

....._...••.•.....................................,

No interesse da sua própria saúde,
'exiia ó remédio consagrado:

REGULADOR
N� 1 _ EXCESSO N� 2 '_ FALTA OU ESCASSEZ

I� REGULADOR XAVIER' - o remédio, de (onfian�a da mulher
IA

XAVIER

As\mlilberes nervosas e_ Q,
,

seu, drama intimo

. Encerrando-se no dia 2 de agos, Zenft da Silva, Nair Conceição,
to 'p. "vindouro, o serviço de alis, 9svaldo Lishôa, Odilia Carreirão
-tamento eleitoral, este Diretório, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da
solicita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda P.' Simões,
srs, correligíonarios

-

abaixo dis, Valdo Rosa Silva Virgilio José
,

crímínados: á Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Francisco .Caetano,
'Aircipreste Paiva n. I> sobrado, .Walter Ramos do Nascimento Imposto de rendaá�fim_de satisfazerem o despacho Valcyr Borges' Werteh Gouvêa de .�,

,exarado, pelo Juizo Eleitoral, em Araujo e Silv�, Val{lir Sil.va, ze.,-seus requerimentos: naide( Tereza Areias, Zelita Laus ' Ordens de pagamento
FLORIANóPOLIS: Artur Cor, da Silva, Yolanda Vieira Leal. para os municípios

rêia de Melo, ALta'm,iro, Neves dos � ,sACO DOS LIMõES:: Felinto
Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, Celse
Marco Lessa, Cleonice Maria da
;Rosa, Djalma' Cunllà, I>ianê Cunha,
Doonrémy Ma;galhãóes de F;r�ítas',
'DorvaJina Gomes da Maia, Eucli, Osvaldina Dagoberto de Maga.
des Costa" EvelYm Santana, Elí, Ihães, Antonio Guilherme dos eípíos .

.sabeth Hanspurg, Etelvina Ander- 'Santos João Manoel dos Santos. Cada Municíptlídade receberá

sen Monzolli, Édio Santana, Gu' RIO
'

TAVARES: Senem Pedro um total de Cr$ 256.588,00 no

mercíndo Xavíer, tsío Reis Silva, Cardoso, .r.oão Manoel Martins e
corrente exerclcío..

Ivonete Fernandes, Ivonete Bégís Hildo Martins. Desta importância, poderão
João Bernades, João Olegário da ESTREITO: Bertoldo Martins, ser pagos imediatamente os seis

SI'lv',a, Ju' 11'0 Coutinh., de Azevedo. B' 11
"

1\6 'I d Sil H [!rimeirt"s "duodieahnos. , vencidos
•

e :.armIno 'lanoe a I va, o- .

Lauro Aleves, Lauro Quirino do che Paulo Platt, João Boaventura em 30 de junho.
Nascimento, Luiz Fernado Macha. da, Silva e Mar tinha Maria da Silo

""'. • •• • ••• '.... •••• • ••. ,

do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vt

lálltia de Andrade Marcos Lessá,
Maria José Reis Silva, Maria Her
mes; Martha Hauspurg, Ne-iva

�
i

Como o homem, a mulher, nos .días de hoje, agitados et.

febris com as atribuições e responsabilidades de donas de casa.

ou na' árdua luta pela existência, sofre emoções violentas, des
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili
dade; .ínconstancía, falta de memória, e frieza intima, são sin
tomas aíarmantes que exigem imediato e enérgico trata�en�.,
Inicie 'hoje mesmo, com <:t0TAS MENDELINAS; I?edlcaça.�,
altamente concentrada, teíta de plantas raras e sais órganí
cos, sem contra-indicação. GOTAS MENDELINAS é o tôníco
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a,

tranquilidade, confiança e energias' perdidas. Dístrfbuídcr"
Araújo Freitas. Não encontradas no local, enviem antecípado
Cr$ 25,00' para o endereço telegrãfico "Mendelinas", Ríe, que
remeteremos. Não, atendemos pelo reebolso postal.

RIO 25 (V.A.) - Começaram a

. ser 'e-�pédidas /ante-ontem 'às dele"

gacías FIscais nos ,Es!tados, as

ordens "dle :pagla,me�o 'i,.as cotais

de .impôsto sôbre a> renda, a que

têm direito anualmente _os Muni'

I Sífilis
Ataca todo o .organísmo

rEM SIFIL,IS OU REUMATISMO,' DA
MESMA· ORIGEM?

USE O POPULAR PREPARADO

"

RANULPHO J. DE SOUZA
SOBnINHO e SENHORA .

participam aos seus parentes
e pessoas de sua amizade o

nascimento de seu filho

Recolhimento das
,ahtigas cédulas
de 'mil réis

G, reA,mio R. C. «Orlenca Quem' Pode», z'a�ãodir�!�!r,!�n��i�ar�:oll��:����'
de notas de emissão do

'

Tesouro
o Conselho Delíheratívo .do Grêmio R. C. "Brínoa Quem Pode", Nacional. dos seguintes valores e

convoca os seus diretores pana, na forma do artigo 47 dos Estatutos, ,estampas do estínto [jaf,irão mil-

elegerem os membros da diretor-ia do grêmio no dia 27 do corrente reis.

De Cr$ 50,00 - Estampa 17a;
".

de Cr$ 100,00 - Estampa 17a; de

200,00 - Estampa 17a de f'a'Rrica
Cão de Waterlow & Sons.

O recolhimento será de 1° de

junho de 1950, sem descontos, at�
30 de Novembro de 195'0.

O inicio dos descontos, se�á em

10, de Dezembro de 1950 - 6 me'

ses depois .dQ inicio do recolhi
.mento, A partir desta, data serão

,iei-tps� descontos, nos termos do

.art, 2. do citado decreto, em taxas

crecentes, a saber:
'DeIItro dos pr-imeiros tres (3)

mes�s 50/;; nos (2) .meses imedia

tos, 20%.
Durante quatro (4) meses após,

mais cinco por cento (5%) ao

mês; a seguir. mais dez por cento

(10%) ao mês --:- atéo a perda total
do va}.o�das notas em recolbi,

,

13!&iI:EJa
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da SifiÍls e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como 'licor.

MARCO ANTONIO
_ IINA VOLUNTARIOS OA .PÁTRIA No- ISS ....�

CAIJIAPOSIAL....Tna'OME'�·l��

-
,

TINIAS PARA PINTIJRA
COTTOM�R

Aeenciêl Geral para S. Catari..�

Rua Felipe Schmidt. 22••Sob.;..,
C. Postal,' 69· Te!. «Protetora)lJ>

FLORIANOPOLIS ,

V A L V U L'A S
•

•

, . .L':»-L

I'hillp$
. MAIOR ESTOQUE '

Atlântida Rádio. Cal. Ida.
Rua Trajano, 31

.ocorrído dia 21, na Casa de
Saúde São Sebastião.

Cemi•••, Grav.ta., Pilame.
Meiu da. melhorei. pelo.tme
Dare, proçQ' .6 na CASAdMU;
CELANEA -- RuaO. Mafra;

'mento .

�.;..
"

..
'

; .

Se rico� quereia fica!
De modo tacil �elege!
Fa,zei bo e uma -: inscrição
Cted,ito Mutuo Predia

·0 PRECEITO, DO 014
PELO NARIZ E NÃO PELA BOCA
,� respjracão. p�10 nariz, filtra,

'C�l�ea�'d� e "aquece o ar.' Qu:ando,
por 'alguns minutos, se tapam 1.5

narí,culas ou v'entas para. impedir
a 'entrada de poeiTas, nos pulmões'j

,

.
a- respiracão' se faz -pela bôca,
atráves da qua.l, mais, fácilment.e,
as poeir!s penetram nas vias .res-

,

, '

,I
;�

, :�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E81'AnO-Quinta-feira. 27 de Julho de 1950

�--------------------------�----���--�-------------------------------------�
Cine ...Diário

Maio-i cõnforio--aos. hãose'nianõS
Tendo o Govêrno Estadual do

;tado a Colônia Santa 'rer,esa d'e Aquele ,sacerdote, visitando a
um belo templo religioso e .êste nossa redação, pediu que fossemos
com um altar·môr, ,está inLeres os inférpretes junfo aos cOTa'çõessando o s'ell <a:tual -capelão 'frei catarinenses para' qUILo auxiliasse IDaniel ofm., ern''' dotar aqueÍa ca mos em sua salutar missão. í
sa de oração de um altar lateral\ Dêsse modo apelamos para to"

·

iIlar·a a imagem de Santa Teresa e dos, afim de que nossos conter i
· outro para' o .Sagrado Coração' de râneos hansenianos tenham mais
· Jesus (e para 'o Apostolado da Ora· coMorto moral e espiritual. Ição), além de outros pertences Tragam seus óbulos a .esta, Re�'·

'.para ornamentação, assim, tam, dação que nos en1}arregaremos de
·

,ib._é_n:-1,_u_m_I_)r_e_S_é_p_i_0_.
,

....

_en_v_ia_r_à_:q;_U_e_la_'C_:_,l_ô_n_i_a_'__. 1Panelas de. Pressão ARNO
r

'

fi. tr$ 5tO,00
Grelhadores Etétricos

a 'Cr$ 300,.00
na Eletrolandia

\
.

' ,

Rm, A.rcipreste - Paiva

3

os 1.750.00
Moacir Alves
da Silveira

- RTTZ - - ODEON �
Procedente da Capital Federal,

A N I V ]} R.S Á R lOS
- �Siml;.Jtaneambte -

onde exerce o elevado cargo de,\
DR. NERÊU RAMOS FILHO ÁS' 5 e 7'%, hs. - ÁS 8 hs.

Inspetor da Contadoria Geral da
Ocorre hoje, o aniversário nata- Sessões Chies República, está entre nós. já tendo

�·jicio do nosso distinto <oonterrâneo - Lm espetaculo ínolvldavel l instalado a SUb'Colltado'ria Seccio--dr. Nerêu Ramos Filho, advoga- T: r J i
'.

_ L! m ] me qt e conseguiu atín- nal ]. 'H! lo fI Estrada de Ferro Te,.do, filho do ilustre casal Nerêu Ra- -: L

�110S e d. Beatriz Pederneira Ra- gil' a infinita beleza de uni sonho
resa lfi:tsLlna, o nosso distinto

',:1110S. :encaJ1�ador!. .. . 'l)at-rÍt;:iç sr., Moacir Alves da Si!
Ao distinto a'niversariante que,

.

-. lma histór-ia que tel�l o espi- veira que, nesta capital, 'está ins-
· -em nossa alta sociedade, goza de rito encantador, a alegr-ia, a ex' pecionando as' s'eccionais que es�:,ger'ais simpatias e conta com nume- -

t d 1 f ".

pansao e, a ernura as roras
.

es, ltão .§tJlbordina.da:s· àquela l"elParUrosas amigos, h/oje' não faltarão, Iivas da Pascoa! '

:lJOi' certo, demostruções de estima, cão.
;--às quais juntamos, com prazer as DESFrLE 'DE PASCOA O ilustre visitante que, por seus
�nossas, Technicolor elevados dotes de. ,espírito e ma-

Sra. LOURIVAL GAMARA com neiras distintas, já desfruta em
Na Oap ital da República, onde-x-e- JUDY GARLA:'ID, PETER LAW· :

nossa cidade de ínúmeras arnizudes."side, vê passar, hoje, o seu aníver- F"'RD FH.ED \STi\IRE i\NN MIL"Csário a exma; sra. d, 'Júlia Cardo. ''-'1.,.'., f' _.

•

- J. •

irá dernorarcse alguns dias nesta
.,·'SO Câmara, espôsa do nosso pre- LER, DICK SIMMONS capital, onde �er.á oporlunidade T P

.

.. ,,. d
.. ti'

-

zado conterriâneo Jornalista Leu- - Uma comedia romanlica mu- de ser alvo de expressivas home
. ercelro aníversanc a lOS a açao:_rival Câmara alto funcionário LIa sical toda leveza e graça! nagens dos funcionários. que intc, !

",:n�!����stiC!rasileiro de Geog,rafia Musicas do incornparavel IRVING
gram as Contadorias Seccionais De'sta cspítal.. do SESC' e SENACBERLIN
[unto à Delegacia Ftscaí e à AI.As homenagens que à distinta na- L

d SEllVrçO N \CIONAL.-;taliciante forem prestadas pelo
- Um espetáculo feito para de, fândega. A data de 24 de julho assinalou - SESC e o <

-.'
-transeurso do feliz evento nos as· Umar!

;ApresentamosJhe efusivos cum, a. passagem do terceiro aniversário DE APRENDIZAGEM COMERCL
";;scciamos, respeitosa e pra�erosa- No .'Programa. prlmentos desejando�lhe feliz da instalação nesta Capital, do AL, SENAC:
:mente. 1) Noticias da Semana '. SERVICO SOCIAL DO COMgiRCIO Instalado em 1947, em Floria-

W estada em nosso meio, �DES.. ALFREDO TROMPO SKY
_ Nacional _ nópolis, t�do o ato a presença d?Deflui;, nesta data, o aníversá-

2) .: Atualidades "Tarner Pathé ------.-----------.----:-:--------d:-- dr. Manoel Francisco Lopes Mel-'Tio natalício do sr. dr. Alfredo

E d sua açao qUftO o'Trompowsky, desembargador apo-
_ Jornal - logia {JS por ' relles, Dilf�tlQr da' Administração

t d Preços' I' H k Nacional do SESC enviado espe;'�sena o·D. LUCi CALLADO "CR$ 5,ÔO',�'3:2'Ó�""
.... '

incêndiO da ���a .��pc e �ialdo dr. João Daudt d'Oliveira.
A' efeméride de hoje consigna o LIVRE" _ Crianças maiores de I do ,.. . P

.

r I Df'iciais, Sub'OfIclaIs Sargentos 6 Presidente da Confederação Nacío-.aníversãrto natalício da exrna, sra.
5 anos poderão entrar na sessão O secretarlOt d� selgu�ançda aUDef1I'- praças dessa Corporação, como tam nal do Comércio, o SESC e o)(1. Luci Canada, digna espõsa do, .

b
.

por aria e ogran o
.

d 5 h . ca 'UlXOU "

bem da Policia Militar, é com pra SENAC, órgão inspirados pelas'nosso brilhante colega de impren- e oras.
,.

d uh d L-sa, dr. Lídia Martinho Callado. Domingo _ RITZ eiencia (�O ��rvIço .esel:npe. a 'O
zer; que recomendo a esse comando classes produtoras nacionais para

A dama aniversariante que a Walter' Pydgeon, Greeer Garson, IJelo couussurro Ful\'l? �lIV� del� sejam elcgiados em boletim todos maior assistência oà classe dos co-
'invulgares dotes. de espírtto alia em gado regional em exercicio e ernais

quantos trabalharam na 10(:laliza ÍnerCIarIOS do Brasil, vem oum-<um coração magnammo, desfruta TRAVESSU{tAS DE JULIS 1uloridades da Policia Civil, por ção e extinção do incendio que, na prindo, em nosso Estado, as suas-ern ll....ssa sociedade UI'veJ'á'-él con- ocasião do incendío da Casa Hoepec- .., 'f
O ,'.

'

noite de 19 do corrente, destruiu patriótíoas finalidades, dentro doectto 'e conta com numerosas rela-
1- -

b
.....

ções de amizade que: nesta data, -::- ROXY _ cke,
..�e.JTI ,como pelos '.b?m �'l�OS, a secção de Aulo-Schell da firma seu vasto plano de acordo com 25

lhe prestarão expressivas home- A' 7'" h )flClalS e praças da, PolICIa MIlItar Carlos Hoepcke S. A., nesta cida necessidades de cada região-"'" -; s 74, S.
,.

d I tori d V·,nagens, às quais nos associamos _ Ultimas Exibições _

I runcíonaríos a nspei 01'13 e el, de.' Várias delegacias do SESC
-

e do
J)razerosamente. 1) _ Jornal da Téla.

culos.
. .. Saudações (a) /Otlwn da Gama SENAC já fôram. ilêsle três an'OsFAZEM ANOS HOJE

_ Nacional _
PublIcamos, aqUl, na mtegra es· [,obo d'Eça Secretário da Seguran de la� inin:tlerrupto, tinsjtaladasA sr,a. Donatília dos Passos Caro t

.

..(Ioso, espõsa do sr. João CapriS. O TESOURO MALDITO sas por anas:
Qa Publica. em no�\o Estado _ Laguna, !ta'

-.tráno Cardoso;' com
'

"Senhor �e�egado. .
A.o Ilrno. Cte. Antonio de, Lar� jaí,' Blumenau, 'Brusque, Joinvile

_ a sra. Maria da Cruz, digna LeCl GORCEY e IÍuntz HALL. .

Tendo verlflca�o,
. pess�,almente, R.ibas dd. Comand�nte Geral da Po e São Francisco do Sul, centros pO',.espõsa do sr. Manoel CTUZ; O R.ASTO DA BRUXA VERMELHA a eficiencia das provId,enclas toma' licia Militar. - Nesta. pul.osos que se ressentiam dos ser-_ 'a sra. Epoj:!éa Lima Grams, '.

-

c:om ' I das em relação a. se?urança. d�s viços dêsses órgãJos da economia,,.,esposa do sr. Ladislau' Grama, fun· I I
-

t-John Wayn,e, GaI'1 R,u'ss,ell GI'o'" ; trablllhos de oca 1Z.açao. e ex mç.u0 "Senhor Inspetor, privada, para ,que a laboriosa·.cionário da Base Aérea;
t te

_ o jovem Jolio Paulo Silveira Young e Adele Mara
'

do incêndio que des rUlJ..1: na n01 T'endo v.erificado,' pessoalmente classe comerciária déla viésse a'se
,,,(Je -i:muz� - apti�:r'do -aruno do Colé- Pre\,os :""CRf 5,bO",e"j':2Ó; de 19 ':!o corr�nte; II. secçao da Au� a eficiência" da's providências toma- beneficiar. \

gio Ca�arin,eÍ1se, filho do sr. João "IMP.14 ANOS". to_Schell da fIrma Carlos ,Hoep�ko das em relação a segurança lio:; Assim, a data pertence mais aos

1�' de �óuza e da sra. Maria Ester
_ IMPIt.RIO _ (Estreito) \ S. A., nesta capital, resolvo elogiar trabalhos de localização e extin'ção comerciarias, porque assinala n-

. de ouza;
"., CINZAS DO PASS,ADO não só o Sr. Comissário Fulvio Pau do incendio que destruiu, na. noi transcurso do terceiro ano de 00_- a srta. Maria Wagner, filha do "-

'toSr. Manoel Wagner, comerciante ," com
lo da Silva, como, tambem, as de t� de 19 d-o corr:ente ,a secção da nie'ficios �El aqueles ·:IOírgan'jj.sIll;os

,-em Aril'iú; Franchot Tone e Janet Blair.
mais autoridades da policia Civil i\uLo·Schell da firma Carlos Hoep lhes vêm prestando em Sant_a srta. Jandira, filha do sr. Amanhã _ RITZ _
cuja ação cumpre-meJ desta{)ar na- cke S. A., nesta Capital, r,esolvo elo Catarina, _no cumprimento de sao�Tito Pires', I '..

Horário Esp'eel'aI que a eme.rgencla. giar a todos os Inspetores e Guar dio programa que inspirou os' seU&- a srta. Vanda, filha Ido sr
João Schtieider, comandante do 5. 7* e 8% hs !.ias ,de Transitos que tomaram par. idealizadores.
""Carlos Hoepeke" PECADORA Saudações (a.) Othon da Gama te nos trabalhos.

- .. , I

l'� com
Lobo d'l!ça, Secretário d,a Seguran I ,saudações (à) Othon da Gama

NASCIMENTOS Ramon ARMEN!1!)D, Emilia GUI,
ça PublIca.

. I
[,obo d'Eça Secretário da Seguran

MENINO JANO Anjos d-o Inferno e Nin,on SEVIL�
Ao IImo. Sr. Dele!l'3.do RegIOnal ça Publica.Está em ,festa o lar do nosso LA. �a Oapital. Ao Itmo. Sr. Cap. Leônidas Ca;1>rezado conterraneo sr. Salvio de ' "Senh.or '-Comandante, bral Herbster.'-.Oliveira; alto funci,onário do De Sábado _ ,RITZ _

llartamento de Educação, e da sra. (Horário Especial)
Tendo verificado· pessoalmente o DD. Delegado da Ordem Politicai

Gilda Miranda Sarmento de ,oli- Anselmo DUARTJj:, "Celso, GUIMA.
valôr ,e a eficiência' do nosso Cor e Social resp. pelO espediente da

'Viera C(i)m O' nascimento, ocorrido RÁES, Heloisa HELENA po de Bombeíros e bem assim d(js [: V: T': P:
<mtem dé. um lindo garoto que se eu'! "·,(!hamal'á Jano.
Ao pimpolho bem como a ,seus

-
, TERllA:- VIOLENTA

":;pais os nossos V(i)tos de feliclda. com
,cdes. Gnaça MELLO € Grand'e'OTHELO

/

o quanto custa uma enceradeira

A R MI, O'
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

'SÍLVIO DE OLIVEIRA E SENHORA

JANOparticipa.m Q I,lascimento de seu filho

Florianópolis. 26 de junho de 1950

Escritórios:
Oficinas:

Rua 'riradentes, 5
Padre Roma, 53

Oficina dEIP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE PEÇ 4 8 GENIlIN &S
CODsêrfos em geral

FIGUERAS & HOMS" LIDA.
Distribuidores exclusivos neste Estado I

dos afamados veícnlfls
JEEP DA WILLYS�OVERLAND

,FLORI4NOPOLIS

Eficiente o bloqueio
maritimn da- Coréia
WASHINGTON,25 (USIS) - Es

tá sendo mantido eficientemente o

bloqueio marítimo efetuado por
unidades navais norte·americanas
e britânicas na eoreia-ó segundo in·
formam autoridad'es do Depa'l'tJa�
mento de Def.esa. Na rápida entre'
vista a imprensa, conoedida esta
manhã, um oficial graduado. d,a
Marinha dos Estados Unidos de_
clarou que 'nenhuma tropa, nem

equipamento militar .comunista se

movimenita por: mar em dfre'ç.ãJO-
, à ,costa leste da Coréi1a, para a !in
vadida Republica da Coreia.

_.
,

Proclamado presi�'·,
dentp, \do Peru
LIMA 26 (O E.) _ O 'Tribunal

Eleitoral pronunciou o general Ma,
nuel A. Odria pnsidente da Repú
blica do Peru, eleito por 550.77:l
votos entre 700.000 eleitores.
O general OdTia foi o único cano

I didato· :às eleições que se realiza·
ram no -dia 2 do corrente

A�lincorporação
das faculdades

RIO, 26 (OE) _ O presidente
Melo Viana assinou hoje a lei pro_
mulg'ando o projeto que incOl:p,}
1'a 11 Universidade do Rio Grande
do Sul as faculdades do illl'erlor �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Transportes· ftereos Calarinenses S.8. ;
I�� I

� Agora, sob·8 orientação técDh�a da Cruzeiro do Sol ..�.
• L

_�'+� A's
ESCALAS : :�:

r..... SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: %.
:+' .

Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-Curitba :::
� I • Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. �
• •••

..�.

..�.

..:.

..�.
%.
�t'+
�t'+

:{ DR. I. LOBATO fiLHO
�!. Doenças do aparêlho respiratório,

�.
�t'+
��t Cirurgia do Torax

".'+ Formado pela Faculdade Nacio
..�. nal de .Medicina. Tisiologista e

.�. Tisiocirurgião do Hospital Nerêu:

..�. Ramos. Curso de €specializaçiúJ

.�. pelo S. N. T � Ex-interno e Ex

%. assistente de Cirurgia elo Prof.
�t'+ Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio)p

PAS�AGEN� E CAR-f}A �t'+ C.ons.: Felipe Schmidt, 38

, Florianópolis: Fiuza Lima s. Irmãos �i: �o�:�li�s'à���it�::;�'
·tt�' :=/ .Rua-Conselheíro Mafra, 35-Telerone 1.565 *,.'+ Res.. RuÇ!. Durval Melquíades..
-W l ••r-

28 ---' Chácara do Espanha

�"I:�"-
..\

-��.-
':':; �:.'"

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

Agência CRUZEIRO DO SUL *-�:I:.f::�:::-;- ,e1 cllHlt<

- � ,
. Rua João Piato 12 - Telefone .1.500 �:'+ ..... ale � I....

i I ITAjAI: i' �i ._.te . ...-n '"POIPO�

!�
.

Luiz Nocerí -Roa Pedro t'erreira (Id. Baoer S. 4.'. �i: �u;��=.= .. CUD.....

i-
Outras cidades com os sub-agentes da Crueetro do Sul ., -

C". ..�. fEFJDIS, FlvrOTISMO E

� , .!. PlIACAS BIFILITICAS

��. ",'
..�. Elixir de Npluelra '

I�
. "

....�.....*' MaciloaQao Quzill... DO UQtallMllt
I

, ..... da alftU.. '

,.� � � � ._� � � ..�.. � � � � �
- � � � � �. � � � � � � � � � � � � .. �.. � � � � � � � � �

-

� � � � � � � � � ..�i· .. � ...

!:• .,.W."."."."."......,.".".".�.".".".".".W.W.W.".W.".W.".W.W.,�"....._.".".w.w.w.���.".w.�.".".w.".W."."."�"-'I*'.�

Escola de. Aprendizes Marinheiros
l Ip-scrição de civis candidatos à· matricula

Achara� abertas, na &cola de !Aprendizes Marinheir,os dêsLe

F.stado" de 10 de julho a 10 de agôslo de 1950, as inscrições dos civis

eandid.atos a matricula nas Escolas de Aiprendize's Marinheiros, nasci_
(lQS entre 10 de março de 1932 a 29 de agôsto de 1934 .

•

O exame para os candidatos inscritos será no dia 15 de agôsto
;>r6ximo as 7,30 h-oras, na Escola de Aprendi�es Marinheiros de San_
ta Catarina, em Barreiros.

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-
binete Dentá:rio a rua Tenente Silveira, n. 29, sala 1·

.

O consnltório esta aparelhado para atender, todos os

casos da clinica dentária. .

Anexo, um bem montado Loboratório de prõtese Den
tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agriIicas:

TQdas as informações que se fizerem necessárias poderão ser IMOVEI�()'b�da.s na aludida Escota, no 50 Distrito Nava.l, ,na Capitania dos
.

,'"
Pertos, nas suas Del-egacias e Agências, e nas Prefeituras :M:unicipa-i§, V. S. constr:uiu um prédio? Não o l«;lgalizou no Registro de imóveis?
, " todo o Estado.'

I Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
« c .

Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que est� habilitado' a regularizaJol
criter-ios3mente../

.

T O N I�C A R D· I U 'M
Tonico do coração

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

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

���:,...a��_�"'04IIIIM)4

As TERÇAS, QUINTAS E SÁBA'DOS:
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba
Paranagua-csantos e Rio de Janeiro.

'Ta'rifas reduzidas
Modernos e possantes aviões' Douglas .. '.

.

\ ,A escala em Joinville, Ita'jaí e Joaçaba está dependendo da
conclusão das obras do áeroporto local. t

.TRAFEGO·MUTUO COM:
Cruzeiro do Sult�Rto
Savaq=-Pone Alegre
Pluna-Montevidéo

I

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

DATI LOGRAFIA
:,. �--..

H,'_;,;_,::.:.�,.-.�.�, .. ..__.::._.�
. n,.,;�.��.

". : l-�-:��;.
'.

>

�;�y���.;�-.,.
..

c ...�/

-;�iL���;/'"

(orrespondencll
Comerclll

DIREçAOI .

Amélia M Pigoui

Conlere
Dlplom.

METODO.
Moderno 8 Eficieilte

Rua General BUtencourt. 48
(Esquina Álbergue Noturno)

_.

Bom biuÓGII·lo
8rande visão

Visão maior e m ais perfeita
que a de um bom . bin6cuJo

alcança quem. tem .ól.id. _

ínstrucão.
Bani li-vros, sobre todo. CM

assuntos:
LLYRARlA . ROSA

Rua Deodoro, 33 - Floriar6·)ors

TUBERCULOSE

...reune som,·.. acabamento'_
aolidez•••

'

no piano pe'rfeitot.
Além ge vártos modêlos �axa

pronta entrega... êste maraVl
lhoso piano pode ser seu ho;e
mesmo, através do plano de-
pagamento a longo prazo!

...

Suhwartzm.aUD
REPRESENTANTE (

para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

. Florianópolis

'- z
� t";-J·A

Fabl'lGant•• dt.trlbuldore. da. afamada. GOft

feeçõ•• -DISTINTA- • RIVET.:. Po••u. àm IIl'an�
d••ortlm.nto d. aa.emir,é!.. .lleGadoe,'· b,l••
bone • barato.� allloda... 'mario. • ayiamJl,to.
para Cllfalat... que � reaeb. dlJo.tam.nt. ela.

, m.lhor.. Idbl'laae� A Cala "A CAPITAL- .tuama .. '-Clt.Agao dGI� �f&r.; Oomeral••t.e do lntl..lo .. no ..nticia d.:lh. fanram 'Im•.

ri.lta ant.. d••f.tua·l'am aual uomplCllj MATRIZ '.� FlorlaZll6poUe. 3J jFILIA.IS.na Bhlm.nau:. Laj... " - _r
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'Armes para
;,Q Coréia

Por si ATeio
"EI TorO'''' acha-se a caminho da

Coréia.
Êste nome "El Toro" é o nome

de combate do Pr-imeiro Esqua
drão Aéreo da Marínha dos' Esta.

",dos Unidos.
Numa recente madrugada, o por,

';ta_aviões "Boxer " deixou um pôr.
-to da California, com destino aOB'

.rmares coreanos.

ECONOMISE DINHEIRO! COMPRaNDO O SEU RElÓGIO
DIRETIMENTE DO IMPORTIDOR,PELO REEMBOLSO POSTal

t314 . Relógio CRONOGRAFO. folhea·
do 8 Ouío. fundo de aeo Inoxi·
dável, superior máquina âncora
com t7 Rubis, ANTIMASNEncO. Re
gistra com absoluta precisão o

TEMPO. BlSIANCIA e VELOCIDADE
'" ..............• trS 790,00

UtS • 'IUIOMAnco (dá corda com

o moYlmento do pulSO), ANTlMAS··
NETlCO. INlICHOQUE, PROVA O'AGUA
(Impermeável). máquina IDcora com

t7 Rubis. INTEIRAMENTE DE AÇO
tIIOXIDAVEl.. • • • • • .• CrS 750,00

,12t2 • CftLENOOGRAf, folheado 8

Ouro, superior m á QuI n a âncora
com t7 Rubis, ANlICHOQUE e AN·
IIM�GNEnCO. Marca com absoluta
�recisão a HORA, OlA. SEMANA e

Mls.. . . . . . . . .. .. CIS 980.00

•

1418 • Folheado 8 Ouro, fundo de

eco inoxldével, máquina âncore de
1.- .Quilidade. com 15 Rubis. AN·
lIMÁGNEnCO, com pulseira elás·
tlca CHAMPlOH "ROm". folheada
a Ouro de 18 quilales Cr$ 5�O.OO

t513· folHeado a Ouro. máquina
âncora com 15 rubis, de 1. Qua·

lidade. eleganle pulseira elástica
CHIMPlON, legillma, folheada a

Ouro de 18 quilates. Excelenle mo

�elo para Senhora .• Cr& S20.oo

METROPOLE VENDAS
/

'

A bordo do' "Boxer" viajam os

,,'poderosos aviões de combate de

''''EI Toro".
O "Boxer " é, um porta.aviões de

'27.100 toneladas.
Com uma vantagem de alguns

-dias sôbre o "Boxer", navega em

.díreção à Coréia outro porta.avi,
".(jes' norte-americano o "Phillipine

, \ ,

;Se,a" .

O "Phlllipini Sea" é também um

"\ i:l)Orta�av.iÕes de 27.100 tonelaàa�.
Por outra, pallte" reina grande

-atividade no depósito de materiais
':JJélicos de 'Brookley Field, perto
da cidade de' Mobile', no Estado

norte-americano de Alabàma.
O arsenal de Brookley Field 6

; ann
' dos maior-es dos Estados Uni.

.dos,
'De '22 em �2 minutos, levanta

vôo de Broolüey Field um enor

me avião de transporte:
'É um avião do tipo. "Globernas;

ter"., Pode. -levar uma -carga de
46.500 libras.
O "Globemaster" faz uma média

<de 450 quilômetros-por hora.
Cada um destes aviões, no levan

tar .vôo de 'Br'üokley Field, vai

':para ,a Coréia.
'São peças para avioes, peque,

nos canhões ,e morteiros, metralha
� -doras, fuzis, munição e tôda a sé.
rte de artigos que completam o

,equipamento de um exército .

• De Brookley, os "Globernasters"
voam 'para li base �aérea' de Kelly
em ,San·�'1(ptoiri��no'�� EstàtrlJ=�f!"i �"-_""_�-'oii,,;·::"_,.... _

-:.rexas. .

-
- ,

�m Kelly equipamento de al- (I b D" d'
" A' tta precisãó _:_, tais como antenas 'U • ,'oze e

-

SOS o
<de' radar - é acrescentado à carga.
-do gigantesco avião. ' programa para o mês de ,julHo
Carregadq até o limite máximo, Diâ 26 - Quarta Feira - Soirée mígnon,

'

'<l "Globermaster " deixa Kelly e Dia, 30 r: Domingo - Cocktail dansante com início as 9 horas,
,vôa, para a base aérea de Faír
'.field" na baía de San Francisco.'

As "soírées mignon" serão das 1.9 ás 22 horas,

I
Fairfield é .Q tnampolirn 'aéreo

,

'

'para a Coréia. ",', LIRA' TENIS-- (LU'BEAli estão ,'os transportes aéreos
"

'

I

,,' ,

"

'<C-54.
O C�54 é um avião um- pouco ·pl'·(')�r -ma «a '}I o ..mê .... (I .. [ulh.

'

Imenor do' que' o "Globernaster" =

'mas é muito mais, veloz. ' \ Dia 20 ..:._ Quint� feira --- -Eoite da Colina - Apresentan-
...

Se bem' .as caracterrstícas. do do um notável pianista - Especializado em músicas de dan-
'

.{';_54 sejam um segrêdo . militar ças para "BOITE" - Ex-pianista do Cassino da Urca.

:<posso adiantar.Jhes que este avião Dia 29 - Sábado I Grande soírée de aniversário da 01'·
'faz o percurso entre Fairfield e questra Juvenil.

" '

-a Coréia em t.rês dias. Notas: Reservas de mesas para as B.oITES: RElojoaria
Assim que, o "Gfobemast,er" cbe. Gomes. '..

"

,EDITAL", - ,
.

A'Direto:r:ia avisa ,que não permitirá, O· i,n,gress,o d,e_ pessoaQ" De acôrdo com o ofício nO 0348 de 9/6/t 9.50 da DIRET,Q,J\XA: '00',ga a Fairfield, o carregamento é "'l ,

transferido para o C-54. estranhas ao quadro social. 8rs. associados, cooperem para a ENSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, qqe se', :whal'ão

Os aviões C_54 f azem parte \lo
boa frequência do seu Clube!.

'

abertas as inscrições para ,o concurso d� admissão à ma.tri.cula na Esco�
MATS - Militar !\ir Transport Nos três,pontos de canegamen· norte�americànos trabalharam sob faNaval, do dia 1°a 30de NOVEMBRO'vindouro.
'Bervio� -ou seja, Serviço Militar I to

- Brookl�y,Keny e Fairfiel - a bandeira das Nações Unidas. Os interessados poderão comparecer �a Secretaria des,ta Capitanil:l,
. de Transporte Aéreo. 'a trabalho prossegue dia e noite. bandeira das Naçõ,es Unidas. para melhores esclarecimentos.

, A viagem a'ére'a dos C_54 para Co,mo nos, lodaçais da Coreia on· Em Washington, com serenidade
Capitania dos. Portos do Esfiado' de Santa Catarina, Flrianópo!is,

ii; Coréia, tem' con�o pontos de para. de enfrentam os invasores comu' o presidente Truman diz aomun.'
' '

da ,a ilha Johnston, Kwajalein e nistas, tambem nos postos de,abàs- do: /
6 de'julho de,1�50.

,

'Guam. tecimento, do territorio naciona'! os "VenceremQs". Nelson do Livramento Coutinho, Eseriturario da classe G Secretári�•

tBtS • folheado 8 Ouro. máquina
IDcora com 15 Rubis de alia pre
cisão. ,valiosa pulseira também
follleada a Ouro de 18 quilates,
••••••• : r , CIS 5BO,Ol
1704 • O mesmo relógio e pulseira
em Ouro de 18 quilates CIS 1.800,00

.e..e'l. ripida. v I A A I. E A. FAÇA HOJE O SEU PEDIDO E PAGUe
AO CORREIO SÓMENTE QUANDO
RECEBER A ,SUA ENCOMENDA'., .e.. dêspelal para

o comprador

Rua do Rosário, 159 - Rio de Janeiro

Nailas da·Nava
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noite,

de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais dé beneficio, contando com o apoio
dos corações generosos de nossa gente.

Haverá barràquínhas, fogos, jogos, cantos; música, ornamentação e

iluminação profusa.
O 40cal escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado da 'Assem

bléia', sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos' anxí
líem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos Ii.

19; ou Av. Hercilio Luz n, 53.

Crédito Mulúo
.

Predial

VESTlR:SE (OM (ONfOITI
A

QUE. E __ELEG�H<U. 7

Avisamos aos nossos prestàmistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, .0000s sorteíos que são basea

'dos nos resultados da extra'ção da referida loteria. não estão
sendo realiza.dos.

Entretanto Iog» que volte li m.esma .Iotería a funcionar,
'realiza�emos cada semana 'um sorteio até que os mesmos fi-

quem em dia.
J. MOREIRA w CIA.

CONCESSIONARIOS

-

1

PROCURB

Alfaiataria· Mello

--------�------.-------------------�

GUERRA ,ÀS CARIES!, SOMENTE'
KOLY�OS AS"COMBATE!_3�

Rue Pelippo Schmidt 48

2 DESTRÚINDO
• AS BACTERIAS'

Kolynos destrói
cerca de 92% ,das
bactenas da boca. .

Este tfúto tÚlra' horas.'

3 LlMPAlunr
• "PERFEIUt.tENTE

:A déliclosa espuma de

Kolynos remove as

partículas de alimen
tos, deixá os dentes
polidos e retarda a"

formação de .mucina,

....- '

1 NEUTRALIZANDO '

• OS ACIDOS DA BOCA
Ao entrar em cóntacto
c�m Kolynos, os

ácidos da boca,
causadores das, caries,
são imediatamente

,

neutralizados.

OELlCIast> SABOIt
JUfIUSCAN1&

,

M,elho'res resul,ados são

conseguidos escoYaftdo�sé
'

os dentes COR) Kolyno.s,
depois de cada refei�ão.

MINISTERIO DA MARINHA,,,
Capitania dos Portos do Estado de Sánta Cataríaa .

'Exercícío . de 1950

I Rádi.os I
)

, I

Atlãntida o sucesso da técnica electrônica - Atlãntida - Sblper construção para durar mais

CURTAS
'L

Atlântida - Eom natural - Alta sensibilidade
'-..

VISTA " E ,A LONGO PRAZO

o N,DA S' LONGAS E

Glande Otima seletividãde

Electro,;;,., -\ Transmissores

VENDAS Áalcance

Telefone n. 1459

Rádios

At�ân'tida Rádio,
Amplifícadores

Catarine"se limitada
miretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31
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,5 novos barcos construidos' em Porto Alegre' e . adquiridos pelo Marli
nelli, serão' solenemente . balizados no próximo domingo na séde (o
rubro-negro, sendo na ocasião disputadas varias compe'lições remistj

.

cas entre os três clubes locai's Marlinelli,'Riachuelo e Dido Luz.' \

---------''-------
. -. '".., ,

Paula Ramos x BocaiuV8,' o encontro �a' proxima
.

roda�a

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

lIajai nos .esportes
«Do nosso correspondeute

, Aldo RaoliDo
o publico :de,sl!0rtiv� de, Itajai animado . pela grande torcida,

fteve ª oportunidade de- presenciar, atingiu galhardamente um placar
ontem à noite, a mais 'bela parti- a seu lavor de; 39 X 30, contagem
da de' Basket-Ball, já disputada .essa que lhe assegurou o titulo
em Itajai, Peranteuma grande. as maximo de campeão da L. B. D.

eístência que acorrera a lll'laça - 'Os quadros achavam.se assim
de Desportos dó "A.A. ICllraí, tra; constitui-dos:

.

.

vou-se o já anunciado embate en- ICAf:Ai: Aranaldo, Uhirajara,
ire aquela agremiação e o Ipiran, Hleíner, Biduscke, Krobel,
ga oE. C.' de Blumenau, campeão IPIllANGA: Pachequínbb, Wuer
do "centenario da-cidade .de Blu ges 1°, Freid, Wuerger 2°; Kuel,
znenau, que aqui comparecera walger..
arím de disputar o titulo de carn; O conjunto do Icaraí, jogando com
peão da L.B.D. mais perfeâta igualdade, sobre,

O Icaraí, credenciado pelas �:ítram\ose, iIlO í�liLl'ert,a.nto" K:�bel
suas numerosas vitorias no vale e' Brúso, sendo este o mal�r ces

Ido Hajaí, entre elas a fragorosa tinha" da partida.
à,errota do .Ipiranga E..C., em sua Quanto à equipe adversaria,
Ilropria ca.ncha confirmou a sua 'embora tendo algumas falhas, SOo

.superioridade s�bre os seus adver bresaíram'se' nela Pachequinho,
" o

�arios, derrotando, ontem 'a noite, Fred e \Verger 11°.
� poderosa, "equipe" de seu' mais Resta�nos, pois, aguardarmo" as

.
temível competidor,' o Ipiranga dis1_}lltas:l para o üam1_}eonato esta
J;. C. � 1 dual de Baskel_ball, que se realL

zará na .cidade de' Tubarão, no'
proximo domingo, dia 30. Podem
os nossos valorosos c'ampeões do

,0 Uruguai e sua
,

invencibilidade
Ferk'o O Uruguai, !iI,ue perdeu totalmen

te sua supremacia antiga no cam

peonato sulamericano, pois desde
1942, quando venceu o ultimo ti.
tulo obteve apenas 3°, 4° e 5° pos
tos, permanec-e invicto nos tornei
os olimpicos' e mundiais. Quatro
vezes participou e quatro vezes

venceu. Eis a lista dos seus jogos:

1!f42 - OLIMPICO
Uruguai 7 x Illgoslá�ia O

, Uruguai 3 x Estados Unidos O

Uruguai 5 x França 1-
..,

Uruguai 2 x Holanda 1

Uruguai 3 x Suiça. O
1928 - OLIMPICO'

Uruguai 2 x Hol�nda O

Uruguai 2 x Alemanha O

Uruguai 3 x Itáli.a 2

Urúguai 1 x Argentina 1

Uruguai 2 x Argentina 1
1930 - MUNDIAL

Uruguai 4 x Rumania O

Uruguai 1 x Peru O

Uruguai 6 x Iugoslávia 1

Uruguai 4 x Argentina 2
19·50 - MUNDIALP��cisamente às 20,30 horas,

teve inicio a partida secundaria
entre as equipes dos referidos
dl.llbes, tendo o lcarai, vencido °

lSeu grande adversari'o pela cont.a
gero de: 30 X 22.

'.

Com a. vitoria alcànçada, consa.
grou·se. campeã da'oL. B, :D. a ,equi_
lJe secundaria de 'Icar�ií, que se
id,estacou pelo 'seu grand,e desem.
'!penho na çontenda da partida. ,

As 21 horas, teve inicio a par'
;tida para a disputa do tiLulo ma�
ximo de campeão da L. B. D.. -ctt'
j'rontando�-se na cancha do Icaraí.
as equipes principais deambos
os clubes.
BasckeCBall, que óra goza rlp.

-grande numero de entusiastas fez
,

,�om que, a fina socied,ade de Ita�
.�aí, cómpar'8cesse, profundam'ent'3
!animadã.;; à càncha de seu clube,
·cujos torcedor·es an,imavam 80'

br,emaneira, o esplendido ambien:
,te.

Nos primeiros embates, o lcanü,
'sobressaiU'se pe-lo vigor e pela, [ec�
nica de seu jogadores, conseguin_
do logo no primeiro tempo, a COl'�
jtagem d-e 18 X 10.

No segundo tempo o Icat'ai,
"substituiu, Kleiner, p.or Bruno,

;Prosseguin,tlo a· peleja, o lcaraí

São Paulo
êl x Fluminense
Em partida reva,nche, jogarão

hoje no Rio de Janeiro as equipes
,do S�o Paulo, campeão pªulista, e

do Fluminense, local.

, ral erguida e estão tremando aS'

, 6 certame citadiuo de pro fissio-' siduamente obtendo ele ensaio p3_
• nais prosseguirá na tarde do pró-] r,a ensai� resultados peomissor�

, X:imo domingo com o ernhate en·· O carnpeao de 47 e lL8 nunca fOI
I
tre as .equipes do Paula Ramos e vencido pelo conjunto boquense fi

Bocaiuva. domingo estará no gramado para
Ambos foram batidos nos seus fazer valer sua grande classe eOID(Jf

prélios iniciais por contagens alar. favorito' da pugna numero 5 do,
mantes, mas continnam COm a mo, certame de profissionais.

do' Bncaiuva
mos a/conquista de um' titulo de
campeão da cidade.
Uma excelente aquisição fez o

clube da rua que lhe empresta 0.'

nome, pois Poazres 'é um dos maíe,
perfeitos conhecedores da arte d$
treinar equipes de futbol.

Sâ6dcto .e domi�go OS campe�nalos Prazeres, téCniCO
estadaaís de velei, basquete e lance livre

Para dirigir e orientar os seus
.

. I �e �lllina �anhã a tarde. A nossril conjuntos de profissionais e aspí,
A eídade de 'I'abarão foi escolhi; que os certames em apreço

atm_ll.apJtal
sera representada pelo U� rantes vem o Bocaíuva de contar

-da este ano para sede dos Campéo. iam o máximo êxito e_b��ll�a�t.is bisatan .Esporte Clube, C�mp�ão com o' concurso do sr. Francisco
natos de Voleibolv, Basquetebol, c mo, As datas, conforme la intor., de . velei e basquete da cidade e Pcazeres, esportiste dos ruais co

Lance Livre. Os dirigentes da Liga ruamos, serão as de sábado e do I um �os mai� �éi-ios concorrentes 'nnecidos em nossos meios futebo
Tllbaronense de Desportos estão mingo, devendo as delegaçõ,es .dos I

aos títulos �naxImos do Estado nas tístícos e ao qual- teve o Paula Ba'
envídando todos os esforços para Clubes concorrentes chegar a cli!a_ duas modalidades. ....;._. _

/.

"Eco Esportivo""
Recebemos e agradecemos vários portes em geral, o novo jornal que;

numeros de semanário "ÉCO ES� circulou pela primeira vez em maics

PC)'RTIVO", editado na cidade de do corrente ano, está alcançando,
Joínvílle, sob a direção dos nossos sucesso estrondoso entre- os apre
confrades Alvacyr Rosa, Aldo Ne ciadores dos esports, Embora cml1t

ves e Euclides Gonçalves. De, pe- grande atrazo, apraz.nos felicitlfe
queno formato, mas trazendo gran os colegas de :'Éco Esportivo", de
de numero de paginas er matér-ia sejando.Ihes novos triunfos no p&
abundante relacionada com os es, riodismo barr-iga-verde,

.

Amparo e incentivo aos jogadores
'da seleção nacional '

integraram a representação brasí
le.ira na Taça do Mundo, Jair e Ro>

drígues, Como se observa, os clu
oes, a:�tadamente vem amparae.

RIO, .26 (V. A.) - .Os dirigentes
do Fl-amengo' na tarde de sabado,
prestaram significativa homenagem
aos seus dois; defensores. Bigode e

Juvenal, .oí'erecendo-Ihes na 'sede
do clube rubrn.negro, um grande
almoço, dando assim todo o �poio
n incentivo para as futuras COrilpe
Ucões. 'f,ambem o São Paulo ·F. C.,
num gesto simpatico, homenageou
os seüs bravos defensores que inte·

graram' a 'nossa representação na

Taça dó Mundo. i

Agora caberá a vez do Vasco da
Uruguai 8 x Bolívia O

I]'a.ma homenagear os sellS defen
Uruguai 2 x Espanha 2

50res que integl'aram, o plantel na
I d It·' �/

'

Uruguaí 3 x Suécia 2va e e ,aJal, sagrarem."e cam cionãh do Campeonato Mundial,
peões estaduais �i, com a mesma Uruguai 2 x Brasil 1.

quando' a diretol'ia oferecerá em
tecnica, a�dor combativo e disci

N I 'n d'
.

São Januário um grêlnde almoçopiína se upresentarem ao gmnd/3 ,aciona x oi os fIO tecnico, medico, jogadores ,6
certame estadual. Parabens, p'lis" No' ca1mpo. do Esperança, d,efron' massagistas. O Vasco da Gama ofe-
ao A. C. Ica.raí.

, taram_.se domingo' em partida a. recerá a cada integrante ,da nossa
ltajaí, 23/7/950.

'

misto.sa, os conjun.tos. do Nacional representaç.ão, uma \lledalha de Ol!.

e do Unidos da Industria, tritm_ eo.'
'"

I

fando o ilrimeiro pelo escóre de 9
'

Depois Leremos/ o Palmeiras tam
x 4. O quadro v·enc:ed'or jogou as' bem 1_}art�cipanclo do apoio ,e in
sim co,nstitliidq: Dami, Jairo e An' rcenuvo aos n.ossos jog.adores O gre

tônio, Linho, Aroldo e Tinha; Enio mio elo Parque Antartica fará reali,
Orlando, Calimério, Edson e Ma.1 ",ar uma g-rande hotnen�gem aos

néca.
.

Beus dois d·estacados elementos qu�

'Bráulio foi
Em dilas da semana passada, pro'

ced,eu' a diretoria do Figueirense
á apuração final do interessantg
concurso «Qual 'O' maior cracl!: da
Cidade" p'romovido pelo clube aI.
vLnegeo.
O resultado 'foi o seguinte :

1 ° .j3ráulio com 9.350 votos.

2° Meirele�, com 4.115 votos.
3° Papieo, com 1.224 votos.

4° Romeu, com 1.211 votos.

5° Néde com 315 votos.
"

;i
6° Geraldo e Nlzeta com 300 vo°

,
(

Campeões os
" "

mineiros
CURITIBA 26 (V. A.) - Em

disputa do Oampeonato

Brasileiro,Junuil de Bola ao Gesto, defrou
,

I.aram·se na ·noite de ante'ontem os

quinteLos de Minas Gerais 'e São IPaulo, cabendo o triunfo ao' primei

I['o por 28 a 24 que, dessa fO'rma,
conquistou b referido titulo. '

./

o vencedor
los.

7° I",ai, com 226 votos.

8° AdolfiI}ho, com 12 votos.

9° Fornerolli, com 10 votos. "

10° Luiz e Diamantino, com 1 VO
,

lo. .

O vencedor foi .contemplado com Ivalioso prêmiO oférec�do pelo grê
mio preto e branco.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
/

COTTOMAR

do os seus craques.

••••••••••• , ••• '.1•••• ,: •••••••

CASA MISCRLANEA dllat
buidor. dOI Rádiol' R. C. �

ictor� V'lyula. e:'Di.lco"
Rua CooaeJbe;ro MItre

•••••••••••••••••••••••••••••• '. ii'

-

f
r!to

,

�

'QEE.MBOLSO POSTAI/:.
: . PÁRA.... TODO PAIZ}'
':Pr,().dúfos S'l)C.�fRUTI
.' ·'··}c;!"·X'Ao:'POSTAL 1008

. : CURITiBA'':''· f?ARAN/:J:

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc.

......... � .....

(
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RADIOTE:RAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Atode. diàriameate, ao Hospital de Cuida••

Dr. Lins Neves.
.......r da Mate�Didade e mé.ieo ••

Hospital de Caridade
,CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

IJIapó.tico, controle. -e tratamento

�zado da gravidês. Dbtur·
iii.. � adolesc�ncia e da menopau
... Pertubações menstrUalI, l'l�"'·

...çlJe. e tumores do apál'elho geni
tai feminino.
DIleraQÕell do ,utero, ovários, trom·
fIU. apendice, bérniu, varisM, etc.

Dl'IIl'gia plástica do perineo (rn-
.... ) I
'PSISTENCIA AO PARTQ B OPE

RAÇõES OBST2TRICAS
...açO glandlltares, / tiroide, od

,.., hipopise: etc.)
,lte.turbios oervosoa - Esterilldad.
,- Regimes.
�lUInltório R: Joio Pinto, 7 - hL
""'1,
RuM; R. 7 de Setembro - .EdU.

�. e Som:.·::- TeJ. lWlI:-

Dr. Polydoro E. S. Thiago
lIM1co • ,arte".

•• floapttal de Caridade do
rianópolis. Assistente eH

Maternidade
'

'oençu dOI órgãos ínternos, -JO.
clalmente do coração e, vuo.

,Jcençaa da tíroíde
:

e demata "u·
dulas Internas

:ltlÚca e' cirurgia de senbo..., -

Partos
�lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOUS�O

BAI!5AL
tORARIO DE CONSULTAS: -'

Diàriamente das 15 às 19 no
ruo

CONSULTóRIO:

"

Rua Vítor Meireles a, t8
Fone manual 1.702

RESIDOCIA:
lhenida T.rompowaU IJ

-;

Fone manual 71.

,;0,. Roldão Con.oni
"CIRURGIA GERAI, - ALTA CI·
IlURGA - MOI,ltSTIAS D. S"

NHORAS - PARTOS
r

,,-.do pela Jl'acaJdad. ele .....
... ele Uaiftnidade de 510 Paul,
....de foi allistente por ",iri... _ ele
6VYiço Cirúrgico do Prof. AllJle

c.rrIIa If...
Cirurlia do elt6m.&1!o • '"ai eIrea]a.
..... inte.tin... delpdo • lNiIi. tini·
de, rin.. próstata. bexi... lItant,

....rioe e, trompa.. VarlcoceJe, �
,

eele, 'I'IIrizea e ber:nu.
Cemeultal: PAI J i. S bora. a ....

"eU,. Schmidt. 21 (altoo da cu.
, ParailO). Telef. u,a

1l..IUncla: Rna P;ate",� ].11..... 171;
Telaf. K. 764

--t Dr. Newton d'Avila
Clrai-sia geral - Doenças de Se.III.

ras - ProctoJogia
Fletricidade Médica

ColUlnItÓriO: Rua Vítor Meirele. D.
• - Telefone 1.SÓ7
Consultas: ÁS lJ,30 horas e • lar·

•• das 15 horas em diante
I ,

Residência: Rua' VidaJ' Ramos n.

til - Telefone 1.422.

Dr. A. Santlela
(Pormado pela Paculdade Racto
DAl 4e MedicIna da Un1l'ers1dade

,do BruU)
...t!1co PQr concurso, da .lsa1atln·
ela • Psicopatas do D1st.rlto

Pederai �

II::-tnterno de J!lospltal l!'slqulA
trico e IlaDtcOmio Judic1i.r1o

da Oapltal Pede.-aJ
IIX-tntemo da Santa Oasa de 111·
IIOl'icórdla do Rio de Janeiro
OLtNIOA JaDIOA - DOJlNQAI!!

NDVOSAS
(lonsul1&1o: ,�clo Am6l1a

Ireto - Bala I.
Res1deDela :

Aveni4a Rio Branco, 144
Das l' .. li bora

Telefone:
Oonsultórto - 1.1f1.ó.
IIte81dlncta - �IOI.

Dr. Guerreiro da Fo�sec8
Especialista

."'Ico - Efetivo do ,Holl)tltal ti.
Caridade

'

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
,

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt. "
,

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no H080ttaJ
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. '

\
Horário: Das 14 ál 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

Moleatiu tle Senhora.

CIRURGIA GERAL
... Serviços dos Professores Bene�

�. Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo) -

Couultas: D':s U ia f7 horu
".. Fernando Machado. 10

Dr. Mário 'Wendhluse'1..... .6Uea ele' adultGe • ert.....
OOUldtórto - Rua 070&0 PInto. 1.

Telef. JL 769
ÇeuuJta daa • A. II ....

___lula: .reü.. ""'t ....
'

...
!l'eIeI. lU

Dr. Paulo Fontes
CIlDico • operador

Caeult6no! R1'& Vitor ..._ li.
TeI.foDe: 1.401

'

\
.....
u

tU lu 10 .. 11 .... u ..
ln. "Cheia: Rua Bl_'
..-�:J._

Dr. M. 'S. Cavalcanti
Cllaiea exc:lQlI_te de �

Rua SaldaDlla Karl.... 11
TeIef_ M. 7.

o 'Sabi.

CAIXA PCSTA", QJl3 - T�ONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA•

Agencia 8eral para Sta. Catarina Ive;:��:c:�:� ::r:::rreno.
..,.

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. LE�.tr.:rv:8. ao E8crttól1o liIIIoIIlUAItIt

,Caixa Postal, 69 • Te. "p,'otectora" FLORIANOPOLJS Rua DeodorO U.

--_ ...

•
ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

8

DR. ANTóNIO Dm MUSSI

Médicos

Girurgia-CHuioa Geral-Partoe

Serviço compjeto e especíaltsado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóltico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTÉRO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO HASAL

Radioter'_pia por undas curtaa-Eletrocoagulaolo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua ']Jrajano. nO t, 10 anltar - Edificio

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horae - Dr. MU8�i.

Das 15 ás 18 boras - Ora. Musai.
Residência - Rua Santos Dumont, 8. A-pto. 2.
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Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
INC:aNDIOS E TRANSPOR'!'ES
Cifra. do Balaaçe .e '1'"

CAPITAL B RESERVAS Cr'
ResponsabUdade. ••.••• •• • • • • • ',' • • • • Cr,
Receita •••.•• •.••.• •..••• • • • • • . • • . • • Cri
Ativo _ ..•.. ' ...•..• ••••.••.. er.
Sinistros pagoI nos últimos 10 ano. .•.. C�
Responsabilidades .•.... ..•. Crt

'

Diretorea:
Dr. PamphUo d'Utra Freire tle Cnnlho, Dr. Franel.eo de 8.6.

,

Anfsio .MtUlHrra, Dr. Joaquim Barreto de Arai'o e los' Abre•• ,

80.900. ftOfI,So
1.1178.401.765,'7

17.05S.2�,3o ,

, 142.176.603,80
98.887.818,So

78.7SfUOUOfl,20

,,_-_-_-...-_'_-,_._._._-_%._-_-_W'_._._,._-_'_._-.-_,.,.:a1?a._....,�,,:-...._-_ ....... _ ........_......._y__......_... __ ....

s e o e SOCIA�t

PO�TO ALEGRE

RUA VOI.ON ,'ÃRIOS DA PÃTRIA N.O 68 1,0 ANDAR

IDr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. • ci".1

Ooaatltulgão d. Socledad••
NATURALlZAÇOES
TltulOl D.alarot6rlo.

Eeorlt6rlo • R••lel.nola
Ruo TIItQcl.ntejl 47,

'

FONE •• 1468

"

Agora,

"

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Póstal 260
'

FlorianÓPOliS,: S. Catarina

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR
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.• .. ...
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Tl'an.p'Hte. regulares d. carga I q[ perto d.

,slo FRANCIS�O DO SUL para- NOV' 1011
Infol'magõe. o�mo. Aoent..

'

Flori.n6poUI - Carloa HoepckeS/A -0[- Telefone I�U1 ( &nd. teles·
São Franciaco do Sul -C.rl08 Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 MOOR�MACK

----- -._-------:"_

"VI'RGEM ESPECIALIDADE" da
C!A,WETZEL INOU3ra["L.fOIS"V(LL� {�hrl1 r�{'�f

TORNA A ROUPA BRANQUlSS{MA
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Convenção do Partido Social:
Democrático de São Joaquim

INDICAD�S POR UNANIMIDADE OS CANDIDATOS A PREFEITO E VEREADORE S" -- ENTUSIASMO E VIBRAÇÃO NA RIC.

tOMUNA SERRANA. -- HOMOLOGACÃO ENTUSIÁSTICA. -- APLAUSOS ÀS CANDIDATURAS DE NERÊU RAMOS E uno

DEEKE. --5ÃO JOAQUIM UNIDO
I

EM TORNO DOS NOMES APONTADOS PELO PARTIDO SOCIAL '-DEMOCRÁTICO.
NOTA�.

_.- "•••••••-_ _._._._ - _ _._._•••••••_ J Reuniu-se no dia 23 elo corrente, I tívou a solene homologação. das cuja orientação uem sido a de ser

na cidade de .. São Joaquim, '.a Ccn, I eandidaturas. Comissões designadas- vir a São Joaquim e termino

venção do Parrído Social Democrá- pelo Presidente introduziram nu dizendo dos altos mÚitos do

tíco. para àr escolha, dos candidaLos:, recinto os representantes da auto Agripa de Castro Faria, o incansáve
da agremiação, a Prefeito e Verea'. \ ridade pública, bem como dos par Secretario 'dá Comissão Execuliv

dores, da magnifica comuna serra,
i lidos politicas, e da Comissão Exe pôsto espinhoso e cheio de trab

na, O vivo espirita partidário e- de" cutiva do Partido Social Dernoerá.. lhos! que tem sabido exercer e 110

mocrático da gente joaquinense te tico. ..
.

'

raro Seguiram.se na tribuna os s

ve, :nesta oportunidade, mais um en-
I Aberta a sessão, foi ouvido o nhores Herrnelino Palma, Seba

sejo de demonsLrar o seu alto amor hino Nacional. Terminada a execu. tíão ele Souz-a Vie-ira e Adolfo Mar

à Santa Catarrnáe o seu aprêçe Cão deste, no ar oS! Serviços de ,AI tins. Hermelino Palma conciso
.

,

aos homens que neste Estado e tos Falantes d-a Voz Cabocla, o Pre fluente, discorreu sôbre as possíbl

Um fato em lo' c·O' no seu município, representam o sídeute mandou que fQs:se lida a lidades do mnnicipio, sóbre o qu

'111.
'

Leu-das' de, Todo pensamento ,e os .anseios do povo I ata da reunião do Diretório. Vi se tem feito e sôbre o que farão O

Engalanou-se, assim, a metrópole hrante salva de palmas entrecorta, futuros drigentes do município,

N.
da pecuária para aplaudir aqueles

I
rarn 'a leitur-a à medida que eram senhor SebásWio de Souza 'Vieira

ovamente O trigo
.

O MJundo
'-

que, em função do glorioso 'FartL I pronunciados os nomes dos candi em nome do candidato a prefeito

Ainda sôbre o trigo, cogitou.se do Social Democrático, hão-de ser I dates escolhidos." Fez-se ouvir, em Jovelino Vieira de' Souza, disse d

em Lajes. da ísencão de impostos indicados lao sufrágio do .eleitorado l seguida, o senhor Dimas A. de Oli agtadecimento deste em merece
o Escute hoje - e tôdas às Ide vendas e eonsígnações aos tri livre e conscíentg, ci,aso das. suas veira, cujas palavras, magistrais a honross distinção dos cort-eligio

'.< quinta.feiras, às 21,30 horas, o '

-

tícultores que comerciem a sua pro' tradições amante do progresso da de eloquência; saud-aram aqueles nários, salientando, em pontos d
sugestivo programa LENDAS,

.

-dução, sua terra.

I
que o povo de São Joaquim vai nitida segurança" aquilo. Que, s

DE TODO O MUNDO, com a .1
O argumento aduzido em favor . REUNIÃO PREP_ARfT,óIL'IA designar para ocupar os postos ele; 'eleito, seria o seu govémo. 'O se

participação do novo elenco "- "- »" �

da proposição era o de que se es 'do . As quinze horas, meio à intensa, Uvas da cqmuna. Falou, a seguir, .nhor Adolfo Martins candidato a
ra _Ia-teatral da Radio Guaru- ,

tando em plena campanha doe ro, já, vüiração, reuniu-se na séde do par I o aoadêmico João de Borba, por1�: Deputado Estadual ,pelo municipí

menta e 'estimulo à .produção trio ,Uma oferta da LOJA REN.'- tido o diretório ,loüal piara, do dor de uma mensagem do Dr. Agri começou por agradecer ;a sua índí

ticola, devia-se, paralelamente, ao NER _ A Casa dos artigos de IlCÔl:elO com 'os 'estatutos, escolher I pa d� ?a,stvo ,Faria ao povo d�qu�l� cação anteriormente' feita, signifi

fornecimento de /boas sementes o qualidade! os nomes dos correlígtonár íos que ; murucipio,
dizendo do alto signif'i- cando, outro tanto, o seu amor e

assístêncía técnica, proporcíonar a haviam de disputar, no pleito de 31 cada da assembléia que se estava seu desejo de trabalhar pelo pro-

isençã'o dos tributos que' a lei exí _ de outubro próximo, as preferên, realizando e, concitando aquele gresso e prosperidade de São Joa

ge, cias do povo do simpático e próspe- eleitorado livre e destemido a se. quírn, A seguir, por designação d(l
A

•

comissão que a. apreciou ne, ro munícípio, Em sessão seoreta guir os passos de seus chefes para Presidente, o senhor Dimas de orr

-gou-lhe aprovação .. O plenário, po- Suc-Frutl onde todos 'puderam dizer 'e falal� que, no cômputo final, São Joa veira deu, ao microfone, ia

rém, mai� ,avisa.do, alcançou ele c, por voto secreto, garantidos da

I'
quim não d�smentisse ..0 seu passa por �ncerrada.

pronto o objetivo da proposta e O complemento alimen- livre manifes-tação, o Diretório su
do n�m fugisse ao chamamento do NOTAS

transformou-a numa recomendação tar [por excelencia. Ex- tragou por uma unanimidade alta PartIdo, na hora em que êle acha 'I'errninado o magnifco conclave:

à Sooretaria da Faztnda a quem a trato de frutas,vitamina C mente significativa ela coesão par.
ma a mais uma pugna eleitoral. Fl; foram os cidadãos cujas oandidatua

Reunião faria sentir o �anseio dos Hidratos de carbono. I: L�dári�, os l�omes ,d?S 'e,mi'�entes I nalizando a suá' üI:a:ção so� vibran r:as se ho�ologaram naque�a sole�,.

triticllHol'es. E, ,foi mais long,e, dJ. cIdadaos, cUJo ·esplnto publIco e i
tes p�l�as, aS�lUmu 'a trIbuna o i hdade" vivamente aplandldos �,

;lendo das razões que o moviamo
-

amor entl'anhado à terna jOllJqUi'lla.c�d�mlCo.
AlCIdes Abreu que·, após cu.mpnmentados pela numerosa 'a�,

incluÍndo entre elas o fato de qU6 Ord�m do me- nense, o eleitorado. reconhecerá referIr-se as campanhas em que já sistência.

os 1l10ag'elros ou intérmeeliários .
. elevando-os' _aos mais altõs postos, se empenhara o nosso glorioso Par· Os candidates, Ias representaÇ{õe!t

descontavam do 111'odutor, o mo� rifo naval da administraçã� municipal., l t:�do, to!as vitoriosas, traço\J,o p�r� elos,distrito:, e o P?vO, num� vi�'lJ,
tante dos imposbos devidos. RIQ, 26 (OE) _ O sr. Mário Bi' Resultou candIdato a PrefelLo o 1�1 dos "randes ?h�fes dia agrel�lla I

demonstraçao de afeto e so�!.'ClarH'Il<
É justo _ pe:nsamos _ que no tencom't Sampaio diretor geral do \'1a\loroso corl"eJigionário JUVELI çao, o se.nhor Nereu Ramos, VIce' dade acompanharam o senhor HC

Rmanhecer de' uma tentativ,a pro DASP récebeu da;, mãos do Minis� NO VIEIRA DE SOUZA, áltivo e Presid�te da Repú'blica, e Celso, lário 'BIey,er ,à sua residência, ondeg,.
missara, se abram regalias a quem tro da Marinha Almirante Silvio digno filho do distrito de Urúpe. R:amos, seu ,SU�S�ltutO n�i presidên aLé 'altas horas, em viva COlíiial�>,

diretamente pr.ocura atender o de .Noronha, a 'in,.,ignia da Ordem ma; e candida{os ta vereadores

OSI
CHI qa ComIssao Execubva ..Repor. dade, se: deixaram- ficar., Esta ma'l

apelo- do Gov-erno, na batalh'3 da do Mérito Nàval com que foi dis. não menos dignos e' nobres senha Lou-�,e, a.�e�rli�, ao candidat.o que o nifestação foi, sem '�úvida, a con';.

prOdução do trígo. tinguido p'or -decr,eto elo Presideu' res Tomaz Costa, Pedro Flores de ��'tJelo_ Ja lllcllCa'Fa"30 Governo elo �inuação daquela outra de que foi
Recente manifestação do' Legis te da IRepública.' Souza, Alcides M. Schlishtein Anto .E:�tado, lo Eng'enheiro Udo Deeke alvo o digno cidadão, qua..ndo da}J

lativo catarinens,e, transformad<\ __,_, � ....
nio Furtado Goulart, João Eduardo fl'�zando Ó que tem sidú a vida pú sua entrada no, recinto do concla..

,

em lei, vem já resolver, em parte, a de Souza, Org·�l Rod.rigues Nunes'
blIca deste grande catarinense, ad, ve-. Nesta ocasião, a assistência cruS'

prclenção que acobertar inte-ira B-
-

I ti Cesar M-artorano Policarpo Borg mnistrador de capaCidade: indiscuti lotava as dependências do teatro�
Ulente- Assim é que a lei nO' 326, d, ICIC e.ras Crio Debona Sa;,tori, Clarimun�� vel, digno.' 'Por to�ós os titulas, da pí'orrompeu em c-alorosas e vibran

9 de novembro ultimo, isentou do- Ingleza.s José 'CusLodio, kritonio Matos e Se pr,eferencm; �o eleItor�do: Analisou tes aclamações ao seu ,nome, vivan..

pagamento do imposto de vendas � bastião de Som,a -V�eira. Ein tôrno
a obra polItIca de .HIlárIO. Bleyer do'o por vezes repetidas. '{

consignaçõe:s, o p,equeno produtor destes nomes, desfraldando � glo
,..

considera,ndo como talo que aufe Acabam de receber riosa bandeira do Partido:e-do GheF
.

Q a��:e����o:�ricola inferior a de�

OSNY GAMA &. VI'A .tl'e qtue ln�tO éod·nhedce derrota;s, o v'a '. ..., e G · a n .' ��
'en e e e! ora o ·e São Joaquim 1." �

Or·a, a gTande '"maiori'a da pro • dará a Santa Catarina mais um

dução ca-tarinense do trigo está eIll exemplo da sua educação politic� Campanha e�evada - foi o -que' convencionaram os p,arti·"
mãos de pequ,enos agricultores, prn Rua Jeronimo Coelho, 24 A e d'a pujança das hostes sociais dos politicas. Por Campanha ehvada compreendemos o reCípro.
prietáriós ou rend,eiros que pro. Florianópolis democráticas. co respeito, a fuga ao personalismo, a observância da verdade, a
duzem 20, 30 ou 50 s-acos cada um \ SOLENE HOMOLOGAÇÃO I luta no terreno sadio das idéias, sob a garantia de todos as liber_
Os milhares de plantadores soman ai' !tJiLM Pela tarde a dentro, caravaneirü3 dactes .

.

.do as suas produções é que dão �\ para o s'empre crescente progres do i'n-terior de todo o muniCípio Desses propósitos não no� afastaremos, que eles foram a;g,

volume, a massa· de 80 e. iOO.OOr 50 deste Estad·o. chegando e chegados à cidade,' da or,ele'ns do nosso grande chefe.
toneladas de grão. x x x Ih I Os órgãos ud,enista·s, de sua pame hão ele ter ouvidó também
Quer isto sig�ificar que já b Po Com Udo De'eke,no Governo dt ;';:�d.e': �i�ls� eo:s�.����s{e:��ve�l�oali ia comando do seu guia. Mas a 'méntir� já es,tá l'avrando em suas

der Publico cügitou do assunto, fa Santa Catarina, se assegura a con dos; éram 'pequenos para comp'nr.tar. 'colunas. Ontem era o noticiário de aparte.s dados ao sr. Nerêll
;lC:udo valer o beneficio não só M tinuidade das atenções que o Po /) numero dos que' o procuravam Riamos, quando falava no Oe�,be. Se pedirmos os nomes dos apar_

Lriticultor, como -tambem ,a tode der Publico vem dedicando '30l\ .Mas, o Diretório, incansavel a lo. teanbes Co o local 'onde esses apartes terilam sido dados - ninguem
aquele que se dedica aos mister·e' constr tor d

.

d
' ,

d
'

E'
-

h
"

.

< •. u es a nossa economIa :os r,ecebia 'e .atendia, de molde a respon �ra,' que na:o ouve um S0' aparte! Agora é a falsidp.de'
do campo. Atendeu_se- des�arte.' aO! agncola. É. que êle, formado na não baver atropelos e nada fal,tar

.

em tôrno de Udo Deeke, buscando intrigá�lo cOIp o funcionali�_·

re�lam-os que. os ..�onve�clOnals �I\ escola de trabalho de Nereu Ramos aos visitantes.' 'mo. o lJití:ri-o- vai 'ao desplan,te de negar até um aumento com que-

Lajes entendIam l'mpênosos, -e a, sabe ,e quer, como este lO hem de Marcada para as 19 h 'H o ilustre ·cat:ariniense, quando. Interventor Fed-er,al, atendeu aos
. -

d'
,.

-

'I
aTas J ..

aSPlr�çoes·e eseJos, maIS �ustos da I S�nta Catarina, para maior grano muito antes, 'estava re.pIeto o ·éine servidores l?úblicos.
laborIOsa cl-asse dos agl'lcultores I deza do Brasil. 1'eatrQ GlÓIia, 10CJal em ,que se e.fe

'

Intriguinhas. desse porte mostram a concepção que os jorna.
listas da U, D. N. têm de campanha, elevada!

Pata êSi$es originais,l �scI'evedeiros, o funcionalismo catari

nense tudo deve á representação da minoria udenista na Assem_
bléia. Nessa e quejandas afirmações va� o juizo que os reqat,)res
:do Diá1'io fazem dos servidores do Estado: tacanhos e impermeá
veis a ponto ;de ignorare,fi oú não saber,em compreender· que

aqlüio que receberam por via de leis, lhes adveio da aprova�ão
da maioria, com ou sem o voto da maioria udenilsta.

Tudo is,s0 serve para esclarecer o funcionalismo, quando
CQl.'llpareCer às urna,s, E tudo isso veio também provar o que scm�
pre sustentamos: que o Diário da Tarde não suporbal'ia - supor-
tal' é o termo - 'por muito tempo uma campanha elevada.

GUILHERME T.;).L
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