
As novas vanlagens concedidas aos funcionarios das autarquias
RIO, 27 (O E.) .- Com a san- I "A Noite" procurou ouvir o sr. Os- "funcionarias públicos geralmente pa- molestía: aposentadorías tambélllllegislàdor

definido a qual deles esta-

ção pelo presidente da República cal' SaraiV� consultor jur ldtco do ra pior no que toca: ás aposen1;'1do. i�ltegral. em casos de certas moles- rão supo,r�inados os be�eficiarios
do projeto de lei 243, novas e ím. Ministério do Trabalho que assim rias. A lei ora sancionada equipa- tías assim como tuberculose, aliena-

I
das autarquías. Nota-se al iás, eon-

:portantes vantagens vêm de ser se manifestou. rou sobre esse último aspecto o ser- ção mental, lepra, etc. O que se no- cluí o sr. Oscar Saraiva, que as

<conferidas aos tuucíonártos das "Até a presente data' os servido- vidor de autarquia ao funcionário ta, entretanto - continua é o es- pensões do IPASE, são exíguas c,

autarquias, Dentro 'das 87 autar- res elas instituições de prevídêncía público federal, beneficiando-o as- [orço da tendencia cada vez' 'mais nesse terreno não julgamos tenha

quías beneficiadas pela nova lei, es- se submetem em seu regime ele upo-l sim como todos os favores constan, acentuada em considerar os servi-} havido
.

favor;' fJ possível mesmo que

tão incluidos os trabalhadores mar í- sentadorias e pensões às leis regu-' tes dos estatutos dos tuncíonãrtos dores autarquicos em plano em' tu- haja mudança resultante em prejuí-

ttmos, que servem no Loide

Brasi-Iladoras
de cada autarquia. Desse

I
publicas, dentre os quais podem' ser do semelhante ao dos funcionários zoo

leiro, Companhia Costeira, Serviço modo havia não só uma variedade salientados: federais ... " . EQUILIBRADO' O OR:_ÇAlVIENTO
de Navegação da Bacia do Prata e grande ele regime, mas ainda uma d í- Aposentadoria integral -aos 30 Qnanto ás pensões, â lei dará DOS I�STITUTOS :

na Snapp. A respeito o vespertluo versidade de situações em relaçãoaos nos, de 25 anos fora dos casos ele .margem a manifesta controversia, RIO, 26 (C. P.) - A recente Iet,

.� po� em rclação aos �uncion��s apr�ada pclo Congreyo e sanci�
federais acham-se eles sujeitos' a nada pelo 'presidente da República..
elois regimes: uns filiados ao Monte

pio e outros ao IPASE, não tendo o Continua nó. Sa. pago
f r.-_.- -•..-_ _.•.•-.._-_._ -.-.- -....•-..----.- - -

-
- �
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o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
. �JrI.tirlCI e D .. Gere.tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. JU.Jl08

Viajarã·t) hoje para 'Mafra' o Vice
Presidente 'da República e o

Governador do Estado'
da -Silva, ilustre Governador
do Estado.

.

Da comitiva fazem parte os

51'S. des.mhargador Flávio Ta.,
vares e' 'exma. 'Senhora -drs,

.
,

Armando Simone Pereira e

Leoberto Leal, Nelson Nunes.
Oficial de Gabinete do sr· Go_
vernador e acadêmico Alcides
Abreu.

Ns cidades de Mafra e Rio

Negro estão sendo preparados
significativas manifestações d,
aprêço e simpatia popular aos t •

ilustres visitantes.
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o Brasil,n_a EU-_I Udo Deeke um homem
repa Cafollca d' d'

.

RIO, 27 (V.A.) -: Despacho pro- e passa o
veníente ele Viena informa que' na
cidade de Innsbrueh aéaba de sair
uma revista' católica sob o titulo
"Catholische Ilustriarte" trazendo
na capa o 'Cristó Redentor do
Corcovado e na pág-ina de fun
do o artigo denominado "O
Brasil de Hoje". Diz a revista aus,

tríaca que o Brasil está hoje à
frente dos demais países sul-ame'
ri-canos e que atravessa o proces
so da industrialização semelhan;
te a dos Estados Unidos- nos anos

1860· a 1910. Apresenta uma série
de dados sobre o Brasil e com vá,

. rias pag1l1as com fotografias dia
Capital Federal .e cidades do ínte-
dor.

Apêlo aos médi
cós do Brasil

RIO, 27 (V.A.) - No Quarto
Congresso Neurologíco Internacio,
na I, reuníder ·em Paris, em 1949,
foi taprovada a proposta da dele
gução brasíteíra TIO sentido Ide
recolocaI', no hospital da Salpe
triere, a estatua de Charcot, dali
retirada <pelos a l'emães, durante a

ocup,ação milHar da ulLima guer·
ta, mediante subscrição da classe
medica mundial. O presidente da
Comissão brasileira. professor
Aloisio de Castro, está fazendo um

-apelo aos medicas desta capital e

dos Estados, no sentido de enviia·
rem,

.

com ·esse obJetivo a contrC
buição fixa' de Cr$ 30:00, ao so

cr·etario ge'ral, dr. Austregesilo Fi-

)ho, .à Avenida Praaa Junior, 62,
Apartamento 802, Copacabana.

-

AUTOMÓVflS
CAMINa6ES

CAMI'NHONETAS

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. \Mafra, 37
Florianópolis

.

Exercicios de para
quedismo
S. PAULO 27 (0- E.) - Augusto

Correia· de Oliveira Júnior eLude·.
nus Sampaio' Rocha, destacados com·

ponentes da Escola de Paraquedis.
. tas Civil do Estado de São pauio,
realizaram sábado último em Rio
Claro uma importante experiência
tlestínada a tornar mais eficiente IJ

socorro e salvamento por via-aérea,
saltando em paraquedas durante a

noite. -Trat�e de·-'tpna. experiência
.' . __

inédita na A:mél'icã: d'O· Sul, tendo

:( 'Os seus resúlta1ÍOS sHle_f os melho)'e�
�,,_ �ossiveis_ I·

_'o
r ,,' f--

l' --

10.9 !J

Recomendando ao eleitorado harr-iguverde o nome do

engenheir-o Udo Deeke para o cargo de Gover-nador, a ser

eleito a 3 de outubro vindouro, o Par-tido Social Democrático
·leve, iainda uma vez, em vista assegurar à terra caLarinense a

continuidade de um plano administrativo. iniciado sob o go
vêrno do 'eminente sr. Nerêu Ramos -e desde então nunca in-

,
.

ter-rompido. Quando, em 1946 o �:. Udo Deeke então Inter
, .,

J ....

ventor Federal, .teve de transmitir os destinos de Santa Cata,
rina ao i lustr e Governador Aderbal R. da Silva, eleito pelo
P. S_ D. num pleito em que -ns direitos de, Iivre pronuncia
mento do cidadão foram .intransigentemente gnrànfidos pou
de assinalar -a circunstância de' haver seguido o roteiro que
se lhe abrira pelo' inrpenat ivo ele imprimir ao Estado uma

política de c�nsulta' adl11:.inisLr�üva às necessidades da co

letividade. Os problemas de assistência às ;populacões do

Inter-Ior, que' í'õra Hem de honra no programa do inclito coes

taduano sr, Nerêu Ramos, constituíram objeto de permanen;:
te e imensa pre�

-

o gove,rnamental�' ,

Ao engeilhe4r�tlo Deeke não foi dif'icil in teirar-se com

pletarnente do sentido eminentemente social da obra que
la'judára a conduzir e realizar, como técnico 'que, tivera PªI;:
tícípação apreciável no setor' das obras públicas de Santa
Catarina. Escusado será acrescentar que, por índole ·e con

vicção, o sr. Udo Deeke soubera interpretar com absoluta fi.
delidade a intenção humana do programa administraí ivo �que
imortalizará, nos anais poli tícos do nosso Estado, o nome do
preclaro Presidente do P. S. D., sr. Nerêu Ramos. Contrariando
a rotina em que viveramos nos últimos anos que preced'e
ram, o movimento cívico-mi-litar de 1930, o govêrno do sr_

Nerêu Rarhos tracou lao Estado a política administrf).tiva qtie
alguns anos após, situava Santa Catal�ina entre as unidades
da' Federação que melhor a'isculúaram as justas esperanças do
povo. O sr. Ddo Deeke., homem do povo, homerri do tI'aba
lho, �feito a ouvir os reclamos ,coletivos reciebeu com en�
tusiaSlllo a op-orLllllidade que lhe permitiria

-

colaborar, com

tôda a dedicacão de que é e!a,paz, naq1.Ve·le esquema de sOeI'gui
mento �ocial,. econômi-co ·e cultural de l\.ossa terra_ Fê-lo com

tamanha efici'bncia, qu.;.e, chamado a exerce·r a Interven
toria. logo após la pOsse do Presidente Dutra· honrou a cou

fian'ça presidencial el não traiu ,a e�cla,tiv� dos proprio;
eoestaduano's.

Agora, é ele o candidato do P. S. D. ao cargo de Gover
nad'Or, em que 'terá de suceder lao sr. Aderlbal iR. da Silva, no

alto pôs to em que ês·Le se tem feito digno do mandato popu
lar com que. O consagrou a 11Q:ssa gente. O sr. Ddo Deeke não
é, pois, uma promessa ou uma incognita - mas um hDmem
cujo prestígio, fartamente demonstrado 'por onde quer que

. vá em visita às popu:!iações por mais remotas, se formou a
custo de uma atividade infatigável, serena, honesta e fecunda
a bem das necessidades gerais do Estado.

.

É ele um candidato que não precisa prometer, .porque o

s·eu passado, melhor que quaisquer peomessas o recomenda
ao 'sufr�gio do nos.so povo.

'

..- ·Com êle, <pois, iremos às urnas, envohend-o na consagra'
ção ao seu nome, a gratidão catarinensB ao grande realizador
e dignificador dUm!a carr·eira pública; Nerêll Ramos, pa�
drâo de honradez e de civismo.

Trabalhador

Com o fim de inaugurarem
o Hospital e Maternidade
do Município de Mafra, bem
como de parti-ci-parem elas so

lenidades comemorativas do
aniversário do Batalhão Ro
doviário seriado em Rio Ne;
gro, seguirão hoje, 'em avião
da "Cruzeir� do Sul", para\
aquelas cidades os srs. dr.

Nerêu Ramos, eminente 'vC
ce-Presidente da Repúhfica,
acompanhado '. de sua

-

exma.

senhora, e o sr. dr. Ad�:bal R.

'.

Regulamento para a Comissão
. Executiva TeJetil

Se domilljas a má.quina com a inteligência do t�u -cérebro e com.
a ténica das tuas mãos habe)s;

Se conduzes o ara.do, rasgando a te'1'1'a que se abre' em promessas
tle colheita" fartas;

Se- oonstróis o teLa dos teus iguais l1ias cidades, nas vilas e nos

eampos;
Se compões, nas noites longas de vigili�, o jornal ou a 1'e\li"t,t,

que alimenta o espirita;
Se Cl')uduzes pelos caminhos ,as viaturas com a riqueza arrancauJ.

ao s'Olo da'divoso e pródigo;
,se teus braços e teus ombros enchem os navios que acostam às

tl�â:s praias;
.

I \
Se serves, nos lar·es, nos restaurantes, ·e nas lojas;
Se és um trabalhador autêntico hás�de almejar um Governante

que compreenda os teus proibIemas,' que saiba sentir os teus anseios
e que possa, com a sua dedicação e pelo seu piassado, elevar-se à tua.
confiança. I

,(.

Ddo Dee'ke, ,engenheiro é o candidato que procurasf é o adminis·
trador que mu:iLo te dará: .porque COl�O tu, é sincero, é leal, é ob...
jetivo e é . .trabalhador.

.
,

Vota m Ddo l)eeke e.-confirma·le no uso dos teus.-- dir·ei'tos e' da,s
�uas reivindicações.

'refeito VODI60 DE MENORES
RIO, 27 (OE) - Sob a pr.esi'den:..

cia do ministro da Justiça, este·
Em companhia de sua exm:f. es- ve reunida a comissão ·elaboradora.

posa, d. Al€cia da Nova, segue, hoje do anteprojeto, do Código de :Me.
para Joaçaàa, via aérea

-

o sr. Oscal:
�a Nova, prestigioso m�m't>ro da Co-

nOl·es. Participaram da reulliãlo os

missão Executiva do Partido Social mais abalisados -conhêcedores d�s·
Democrático e chefe do govêrilO na- problemas do menor tendo.o pro·
quele município, ao qual tem presta- fessor Candido Mot� Filho, apre
do relevantes serviços: 'sentado um proj-eto o qual foi dis-
Durante sua estada nest� capital,

S.S. tratou de vários assuntos de in-
tribuido aos d,em'ais membros da:

tê d I
' comissão para apresenta a

)RIO, 27 (OE) _; O sr. Marcial Trabalho como consumidorà Ale resse aq.ue a prospera comuna do
gest-.,.,..

.

r'"m: .

SUO

O· I d'
. - . oeste catarmense o"".' �

.

las Pequeno, ütu ar da pasta do OIS l111lhoes de cruzeIros, anual'
I

.

.

;:sab;����s �!�a ��nr��u�:m���:�i� �e,�dU:;:iI��t:l�r,t:���n����� ��: I E:::s-c-a-s-s-e-z-'--d-e--=f=-a-r-i-n-.-=-b-a-d-e-.-t-r-ig-o-.-e-m-B-I-u-m-e-n-a-.da Co�issão Textil em prossegui' f t d f d BLDl\'ENAD 27 (D
. '. . . .

)e'Ulvo o omen o e a e esa a .•',' o corr·espon- está as vésperas dos festejos do
mento, �ss�m, ao que fOI .I�lCl�do produção de tecidos. Na medida dente) - Está sendo motivo de -centenário de Blumenau. Acredi
na ComIss.ao .. do Im�osto Sll1d.lCall

o.1inisteri,al figura, entre. outras apreensões nesta. cidade,. a falta ta..:se que a preciosa mercadoria
e na ComIssao Tecl1lca de Onen•. deliberacões a prestação de con:-- de farinha de .trigo, que de há está sendo retida intenciona!mell�
tação Sindiclal. A CETEX figura las da Comissão Executiva Textil alg-um j empo se vem fazendo sen° 1

.

I.e por ll1escrupu asas, que procu-
no orçamento do MinisLerio do ao Tribunal de ,Contas _ tir, especialmente agora que se ram tirar van.tagens 'da situação.

Oscar
da Nova

---�--�,_.�,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encerrando-se no dia 2 de agos,
.

to p. vindouro, o serviço de alis.,'
lamento eleitoral, este Diretório,
solicita o comparecimento dos

srs, eorreligionarios abaixo dis;
criminados; á SMe do PSD, rua

Arcipneste Paiva n.· 5 sobrado,
. á.Iím.de satisfazerem, a despacho
exarado pelo Juizo Eleitoral, em

seus requerhneutos: \
.

FLORIANóPOLIS: Artur Cor;
rêia de, Melo, A�tamlro Neves dos

Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio

�

Cabral Machado, Celso
Marco .Lessa, Cleonice Mar-ia da

de 1° de agosto de 1950 a ser cobra- Rosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha,
das nas seguintes, bases: Para as Domrémy Magalhães de Freitas,
vencimentos até Cr$ 250,00 -. 6 Dorvalina Gomes dá Maia, Euclí,
por cento de mais de Cr$ 500,00 des Costa, EvelYm Santana, 'BI:.
_- 7 por cento; e de mats de 500,00
mensais _ 8 por cento.

sabeth Hanspurg, Etelvina Ander-

Art. 30 - A partir de janeiro son Monzolli, Édiü Santana, Gu

de lÍHí3 nenhum Instítute
'

de A- mercindo Xavier, lsio Reis Silva,
posentadoria e. Pensões poderá dís- Ivonete Fernandes, Ivonete Régis
pender anualmente com a sua au João Bernades, João Olegário da
ministração mais de 2 e Y2 1>01' cento Silva,. Júlio Coutinho de Azevedo,do total de salário de contribuição
de seus segurados relativos ao exer; Lauro Aleves, Lauro Quirino do

cicio auterior.
.

Nascimento, Luiz Fernado Macha,
Parágrafo único - Dentro de do, Maria Gossenferth, Maria Eu. va

90 dfas da publicação deste decreto, lá1.ia de Andrade, Marcos Lessa, Florianópolis, 19 de unho de 195&_
os Institutos de Aposentadoria e Mariá José Reis Silva, Maria Her- 'I'te. Albâno de Sàuza Lúcio
Pensões, cujas despesas admínístra-
tívas ultrapassarem o limite fixado mes, Martha Hauspurg, Neiva Delegado do D.M. do PSD.

neste artigo, apresentarão ao Míuís
tI'O do Trabalho, Indústrta e 00'
mércio, por intermedio do Depar
tamento Nacional da Previdencia

Social, o plano de compressão das
respectivas despezas administrati
vas de modo que possam enquadrar
no referido limite até 10 de Janeiro
de 1953.
Artigo. 40 - O presente decreto

entra em Vigor na data de' sua

publicação, revogadas as disposi
ções em contrários".

i
�
'"

'tina,,". N. s. IM PUINA .. NUA',,,. fI.5. Dl PER"•• "EPATINA K. s. fi: pum" • ftE'P"TIHA a.s; DA 'E�HA • HEI'"TlRA �. s. DA 'EN"a .. ttUATlH. tt. 5.·... ptllMA

um produto do

IIIS'IIlU11l flRMICIIIIIIlO5leo

DIRETORIO MUNICIPAL
A V I S',O

"PARTIDO SOCIAL

O, aumenta das colas, de Jensões e aposentadtrl'as
.... L • �I ,

Integra da lei promllg,da.pelo Congresso 8' salciooada
. ,,'.. ,

'

pelo Presideote da RepOblíca
'RIO, 25 (V. A.) - A ler votada ,l�i Dr. 2.122, de 9 de abrtl de 1940

pelo Congresso sobre a melhoria

deI
e no artigo 74, alineã A, do regula

pensões e aposentadorias dos tnstí- mento aprovado pelo decreto nr.

tutos de previdencia social foi san- '5.493, da mesma data, destinado 110
cionada pelo Presidente da, República Instituto dEt,_ Aposentadoría e Peno
Essa lei, que tomou o nr. 1.136,

de-I
sões dos Comerciárfosj

'

terminou um aumento geral nas apo' c) :_ para 6 e 1;2 por cento à
S€ntadorias e pensões atualmente prevista no artigo 40, do decreto lei

.em vigor, que vartam de 50 a 30 por 111'. 651, .de 26 de agosto de 1938;
cento, atingindo o computo geral de modificado pelo artigo 2 do decreto

mais de oitocentos milhões de cru- lei nr, 9,683, de 3D de agosto de

serros nas despesas da Previdência. 1946, ei no artigo 69, inciso l° do re-

Para atender a esse encargo, tor- guiamento aprovado pelo decreto nr.

nou-se Impresctndível o aumento da 22.3.67, de 27 de dezembro de 1946

receita competindo ao Poder execu- e destinado ao Instituto de Apo-,
tívo tomar, de acordo com a Iegísla- sentadorta e Pensões dos Emprega,
!)ão Vigente, 2 providencias: Primei. dos em Transportes e Cargas;
ra, aumento da receita dos institntos; (d - para e % por cento apre.

segundo, compressão das despesas vista no. artigo 2° da lei 159, de

desses orgãos. Para 'a prjmeíra, o 1935 e destinado ao Instituto de

d_ecreto estabelece o aumento de Aposentadoria e pensões dos Mar í-

1 por cento nas contribuições dos tímos,

empregados dos empregadores ,e da Parágrafo único - O aumento

União para' os institutos dos Indus- de contribuição detrmínada neste
trtaríos Comerciarios e 'Bancarios; artigo, será arrecadado sob a Ior-

1,5 'por' cento por sua vez, para os 'ma. de adicional, indedendentemen

'de Transportes e Cargas e Marttí- te das contribuições em vigor.
mos.

'

Artigo 20 - As' contribuições
A tim de atender a segunda pro- para o Instituto de Aposentadoria

videncia, ou seja, compressão de e Pensões dos Bancartos, previstas
despesas, o decreto baixado deter. DO artigo 20 da ,lei nr. 159 de 30 de

mina que nenhum instituto deve dezembro de 1935, -passam a partir
gastar, na sua administração, mais
de 2,5 por cento sobre a folha de
salários de seus segurados:
Em termos gerais, pode-se dizer

que corresponderão a 10 por cento
da. arrecadação anual de cada lna-:
tituto.

O Instituto que -sstíver gastan
do mais do que essa' base, 'deverá,
dentro de 90 dias, apresentar ao'
ministro do Trabalho, por inter
médio do Departamento Nacional da

.

Previdencia Social, um plano de ·re�

dução dos gastos, de modo que, no

prazo máximo de 3 anos. estejam
.enquadrados dentro do limite acima
fixado.
Pal:'a resolvl'lr o problema. dos ins·

titutos, baixou o respecti'v�. decreto,
porque a legislação Vigente lhe con·

'fere tais poderes ..
Quanto as caixas nenhuma alte·

ração pode ser feita sem' lei votada

pelo Congresso.
Des!,!e modo, para ess;t pai-te, já

latão sendo elaborados os estudos

necessários a fim de ser submetidc
ao, Congresso o ante-projeto de

lei.
O texto do decreto é o seguinte:
..Artigo 10 - As taxas de confri

bllição para os institutos de Aposen·
tadoria e Pensões ,ficam 'elevadas,
a partir. de 10 de agosto de

c

1950,
para as seguintes porcentagens:
a) - para 6 por cento, a previs

ta no .art. 4° inciso 10 da lei 367
de 31 de dezembro de 1936. e n"

artigo 26, inciso lOdo regulamento
aprovado pelo decreto numero 1.918,
de agosto de 1937 e destinada ao

Instituto de· Aposentadoria e Pen.
sões dos Industriarios; .

b) -: para 6 por ceuto a prevista
no artigo 18°, alínea A, do decreto

,
A mulher evitará' dores

!ALIVIA AS CéLICAS UTEmNAS
:

(
Emprega-se com vantagem para

•
combater. as Flores Brancas, Cóli

; eas Uterinas, Menstruaes e ap/ s ,0
\ parto, e Dores nos ovários.
l � poderoso calmante e Begula-
( - dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua com.

vrovada eficacia é receitada POI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontr9-se em

toda parte.

�-----�------------------------------�------.,
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ZenfL da Silva, 'Nair Conceíção.,
Osvaldo Lísbõa, Odilia Carreírão

Ortlga, Palmira Santos, Paulo da
Rosa Luz, Regina Magda P. Simões..
Valdo Rosa Silva, Virgflio José,
Luiz, Valdir Francisco Caetano...
Walter Ramos do Nascimento

Valcyr �orges, Wer�eh Gouvêa de

Araujo e Silva, Valdir Silova, Ze,
naide Tereza, Areias, Zelita Laus
da Silva, Yolanda- Vieira Leal.

,sACO DOS LIMõES: Felinkc>
Raupp •

•

TRINDADE: Oscar 'I'etuliano

Silveira, Manoel ATi da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS:::

Osvaldina Dagoberto de Maga_
lhães, Antonio Guilherme do$'
Santos João Manoel dos Santos.

,
.

RIO TAVARES: Senem PedTO>'
Cardoso, João Manoel Martins e

Hildo Martins.
ESTREITO: Bertoldo Martins;"

Belsarmíno Manoel da Silva, Ho
che Paulo Platt.. João Boaventura
da Silva e'Mar tinha Maria da SiL

Rádios Transmissores'

Clube Doze . de Agosto
na"a o mês de julho

As Dotas ,de ·papel
moeda ens tentes
em circula ção

RIO, 26 (V.A.) - A Caixa de

'Amortisação organizou um quadro
demonstrativo dos valores impor'
tâncias e quantidade das notas de

papel moeda existente em círou

Iação em. 30 de junho ultimo. De
acôrdo com esse quadro, existiam
náquela data em circulação 282

milhões,
. 243 mil 'e 754 notas, de

valores de um a,mil .cruzeiros, na

importàncía total de 24 biliões,
822 milhões 685 mil e 832 cruzei.
ros havendo uma diferença para
mais com T,elação' ao mês ante'
rior de 795 -milhões 642 mil e 197

'cruzeiros, proveniente: segundo es

clarece a Caixa. de Amortização, de

importância emitida de acôrdo com

a lei 449 de 14 de junho de 1937
para a Carteira de Redescontes .

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE' MAIS DI: �
40 ANOS :��
Diz-se que o organismo muda�'
completamente de sete em sete-�.

anos. O certo é que com o pasaer
.

do tempo a saúde se modifica c

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer di,·
.

turbios, muitas vezes de natureae ..

séria. Entre estes o principal é 'ti.
disturbio da bexiga, uma fraque-
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente ã noite

quando se está bem quente na"

cama. são muito irritantes. Ess.

debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fôr" 'i
desprezada, poderá tomar-se pe- ,

rigosa, transformando·se em cal- ..

culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais \rapidp e eficU"
de conseguir alivio' pesses perigos
do que uma série das afamada�
Pílulas Oe Witt para os RiM �

�::wi;�t
�. 'Paraf'os Rins e a Bexiga
.

eM VIDROS DE 40 E 100 PILULAs."

lJ ORANDE É MAIS r;CONOMICO'

. 1

Laclario da Campa
nba Navíonat
da Crianea

JOÃO PESSOA':' 26 (O.-E.) - .Se I
rão inaugurados a 5 de agõsto pró· I
xiIÍ10 o Lactaria Clarice Justa e o'

,

Centro de Puericultura ,d,e Santa

Julia, re'alização da Campanha ,

Na.cional ,da CriauÇla, presidida nes
te Estado, pela sra. Maria Luísa
de, Morais Targino.

Dia

Dia

As

p"OgT:l rna
26' - Quarta Feira - Soirée mignon.
30 - DO:lllingo' - Cocktail dansante com início as 9 horaS,;:.

"soirées mignon" serão das f I} ás 22 hl'l'l"l!l's.

Telefone n. 1459

Rádios Atlântida
'fi "I .. \" �

O 'N DAS
,"

L ONG A·SE. C U 'R TAS
I

Allântida - O sucesso da técnica electrônica - Allântida Super construção para durar mais

Grande alcance Otima seletividade VENDAS /Á �VISTA E

Electro,a.,

Rádio

A

AtJântida - Som natural - Aita sensibilidade

LONGO PRAZO

Am plifícado res

Catarin'elJse Limitada
.)

Diretor tecn'ico WAL'TER LA,NGE Jr.

l

Rua Trajano, n: 31

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,_A�lVERSA�Uo.S
',IJra, }101"1a (de Lourdes

Ueck Primo

Transcorre, nesta data, o aní

versário natalício ela, cxma. sra ,

-dra. Maria de Lourdes Haberbeck

_Primo, digna esposa do conceítua,

<lo iadiologista dr. Modesto ,Pri-
.-1110.

A efemél'ide de hoje consigna
,() aniversário natalício da exma.

,:sra. d. Edite Vieira de Souza Gon_

,111ercial .

Pelo transcurso de tão auspicio
sa data, a ilustre senhora recebe;
irá expressivas homenagens de seus

familiares ,e pessoas de suas rela-

'Ilfões.
0.," o. Estado, respeitosamente,

· .conslgna-Ihe aqui os melhores \'0'

.tos' de felecidades.
Menina Adir

- a srta. Jerusa, filha do
,·c(Jmte. A. Boiteux, r,esidente na
-:-pital da Repúblic;a;

- a srta. NaLaTia, filha' do
Polidoro Amaral;

- a srta. Juraci Jacques
eionária da Cia., Telefônic.a'

sr.

:'1
fun_1
Cata-

, -xinense;
- o menino João Alonso filho

do casal Hélia Pecheco e Ántônio
:Zanini;

- o menino Sebastião Carlos,
filho do sr. Jorge Tonera e da
.sra. Laura Tonera;

- o menino Paulo' Roberlo fi
lho d'O sr. Vitalino Per,eina e

'

da
sra. Ineide' C. Pereir-a.

Paiva -

Cine-Diário Deve preparar-se 'ou' perecer
Advertência de Pleven sôbre a' sorte da Europa e do mundo.

- Cresce ó perigo da agressão.
PARTS, 27 (U.P.) - o. primei. que uniriam suas indústrias pesa

ro ministro Rene Pleven advertiu das sob o Plano Schuman.

que a Europa Ocidental ;leve pre Ü prinieiro ministro disse que a

parar-se ou' perecer e disse que "<3 França está mais do que dispos,
sorte da Europa e, do mundo in-

teiro" 'depende do modo corno uni-

rão seus b9men�" seus riecursos
economicos e suas armas, para Ia,
zer frente ao crescente perigo c'hl

,
\R:ITZ - As 5, 7,% 8,%, horas.
� Espetacular REENTRÉE do

filme que volta para matar sauda-I
eles! IIE,\'lILIA ouro \' I

- A mais bela atriz do México
RAMo.N 'ARMENGo.D'
- o. cantor de Voz Maravilhosa!

PECADo.RA

com

NI!'io.N SEVILLA

ta a eoní.ributr com a parte que

,lhe cori-esponde no enorme custo

em dinheiro e homens para a de,

Jesa 'da Europa..

Oficina dBEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE_ OH Pl�IS 8ENUIN IS
Consêrfos em geral

FIGUERAS '& HOMS', LTDA.
Distribuidores exclusivos neste Estado,

dos afamados veículos

JEEp·DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Oficinas:
Rua Tiradáattes,
Padre Roma;·' 53

5

A distinta naíaliciante que, II in-
, .

- o. ciclone Cigano dansando agressão".vulgar cultura alia excepcjonais rumbas sensacionais e tórr ldas l
, , .

I' ã
- Esta é a segunda advertência

.d of.es de espírito � (e coraçr o, o.S ANJOS DO. INFE:RNo. _ o fa
tem lugar de destaque na nossa so, ',' .

nesse' sentido feita por Pleveu nas

.

d d t
.

I
moso conjunto brasileir-o. últímas vinte e quatro horas.. PIe'

.. cieda e on e con a com a sunpa- ,r.

j
, '.

ti d' 1
ANA MARIA Go.NZALEZ ven falou ante a Assernhlé ia .Na

,tIa e a estima o gran e Clrcu o ... '

I"
�

1
.

- a maior interprete da mUSICa cional á crual propôs ontem que
· .das sua re açoes que, 10Je, sem

1\1' 1" d
' - , ,

dúvida aproveitarão a oportuni
rexacana iguran o

I todos os membros europus no
,

,
•

c

•
AGUSTIN Li�IRA Pld AtI, t',

.

"

dade pana lhe tuíbutar expressivas _ ''I, ac o o n, .an lCO unam suas ar

Ouças. MARIA Bo.NITA PE_ mas fôrças e recursos económicos -=
_

homenagens, às quais, com prazer,
110S associamos.

CADORA - Bo.o.GIE Wo.o.GIE NA pal"� a defesa', do mesmo moda
FAVELA -- 17,700• _L �.--------------------

D. Bdite Yieira de Souza Gondim
No Programa:

Marcha da Vida - 'Nacional. Outra vi'ória da OrquestraPreços : - Cr$ 5,00 - 3,20
"ThlGo.ROSAMENTE" pr<Yibid'o Juvenil de ,f'lorianópolis..dim, -digna espôsa do posso estí-

até 18 anos" •

. mado conterrâneo sr. Vasco Gon- I
Excursionou domingo último, à ci- Ao encerrarmos estas' níZJiclas NOVA YORK, 27 (U. P.) - O

l t ,., .. dade de Laguna, afim de apresen- linhas queremos levar os nossos, preço médio .do cacau para entrega
- dim, conceituado represen au e co- �,

o.DEo.N - Não haverá sessão ci- tar-se na Rádio Difusora daquele abraços de parabéns a todos os seus imediata subiu 20 pontos, para 36,35
nematografíoa. 'municiPio sulino a Orquestra Ju- componentes, felicitando-os pela ma, 'centavos de dólar por libra pêso, O

TEATRO. ALVARO. DE CARVALHO. veÍliI de FlorianÓpolis, conjunte mu- neira com que têm sabido se elevar Bahia Superior subiu ,70 e o Aeera

AUDIÇÃO. DO. ANIVERSARIO. DA sical que reúne as maiores expres- no conceito artístico do público, e Fair Fermente 65 pontos, para 36,70
'sões musicais da mocidade ilhéa: fazendo. votos para que a chama do e 38,40 centavos de dólar por libra.

o.RQUESTRA JUVENIL DE FLo.

I Com a mais viva auciedade, o no- ideal que os levou a se agruparem, respectivamente.
'

,RIANo.Po.LIS ,'Vú lagunense aguardou a extréía dos não venha, a se extingir, e que,

jHITZ - Amanhã 'jovens músicos da OJF. Uma propa- consequentemente novos hortzontes _

Horário 'fuspecial (ganda bem oríentada, conseguiu faze!' se lhes ofereçam, para .que consí-

Aba'l'o ' .

As 4:y" _ 7 _ 8 %, horas I captar para a Juvenil, as atenções do gam o que tanto os al1l.ma, 'nessa SISmlCO
.

' - ,

I
) povo daquela cidade, duante os' dias sua luta pelo engrandecimento da

.MaIs um e�p�tacu ar sucesso
de sábado e domingo, arte musical. LIMA, 27 (O E.) - Violento aba-

nata-
do cinema Brasilelro : Comentários -- os mais vivazes E que o 'espetáculo �e hoje � noí- lo sísmíco 'produziu-se na Yanacoa,

Ocorre, hoje, o aniversário
TERRA Vlo.LENTA -, impressões - as mais varíadas te, quando tomemorarão o terceiro na cordilheira dos Andes. Várias

Jicio da: ínteress ante menina Adír, COI�! : ' ,

+-, desfilaram nos éafés, no footfng I aníversár ío de fundação, venha a casas foram danificadas e o pânico S9

, ..dileta filhinha do jornalista dr.
Anselmo DUARTE nos bares, nos cinemas, acerca das se constituir numa nova festa para, apoderou dos habitantes, Yanacoa fó·

.Alfredo Darnasce-;o da Silva, con, Ceso GUIMARÃES
,,' possíbtlídades dos musícos flortánõ, o nossa sensibilidade musical!... Ira destruida em 1943, por outro dês ..

'.6ultor da Secretariá de Viação,' politanos. Podemos dizer, que a im C. N. ses abalos.
Gra,ça MELLO.

'

<Obras Públicas ,e Agricultura, mo- pressão foi tão grande, que a Qpini
e em numeros especiais: -

"bl' I d I
1:ivo porque oferecerá às suas ami

ao pu lca re egou a segun o p a-

GRANDE o.TREtLO. no, durante os ,dias que antecede
"guinhas uma festinha. "R0XY _ As 7,% horas l'am ao debut da Orquestra, os fa-

Srta. Cor'à NurIJes C 1 I P tos' políticos e eSPol·tivos, tãó_ do
, ..'

- o ossa rograma -
..

NatahcIa-se, nesta data, ,a srta. Cal I P o D I agrado das massas. .. 'A estréia
. . ,.

- os&a r grama up o - d-Cora Nunes dedIcada funCIOnarIa

I
1) O E t l\K I

o.S rapazes da Juvenil, e�trou n3
- spor e em �arc la - ordem do dia, ,. projetando-se como

-do, Departamento Estadual de Es
Naciinal. o fator l�repo.nderànte, nas preferen

-tahstica, onde goza da amizade e
2 ' cias dos bate-papos. E chegou ,/Í) do

da simpatia das numerosas cole_ NEM rrUDo. É ILUSÃO mingo. Iniciado o programa, lo.go
�,gas e da direção geral. se notou

_

uma onda, de satisfação
- com

Por essa auspiosa data a 'senho- Betty HUTTON
entre ós presentes. Os aplausos jor-

-:rinha Cora r,eceberá cumprimen" raram, esfusiantes, de todo.s os ou'

Mac Donald (\.\REY I y' t I t d·t'· d
,'.tos de Lodos os que- a conhecem.

lU es que o aram o au I ono a

3
.

Difusora. E, lógo, a Orquestra asse'
D
..Carlot� Prates,Br.u(J{/emann A PEDIDo.... E EM ULTIMA nhoriou-se tomando conta do ambi.

AlllVe'l'S'al'la-se, hOJe, a exma., E DIFINITIVA EXIBIÇÃO. r I
ente. Mais uma, brilhante vitória

::sra. d. Carlota Prates Bruggemann'l o. t d
:

t
do.s rapazes da nossa Juvenil. As

d'"
.

- monumen 'o a Cll1ema o- �

I dA" Mjgna esposa do noss.o' ,e'shmado '

f' N
. 'expressoes a egres

.

e rmenlO, au-

Teodol'o
gra la aCI,onal! , 11'0, Neuza, Savas, enfim, de todos o�

eon 9rrâneo sr. Brug
,_g'malln, hábil construtor c.ivil.

CAlRNAVAL NO. Fo.Go. I coml)Onentes,' se constituir,am' num
com I atestado vLvo, de que mais uma' bar,

:FAZEM ANo.S Ho.JE: Oscarito _ Grande o.thelo ,reira havia sido transposta. Os la
o. sr. Eduardo V. Cabral, fun� Anselmo Duarte _ Eliana _ M,a�

gunenses� - com indisfarçável sa·

.cionários dos Correios e 'I'elégra' dona tisfação, se renderam à evidência

'10s; do.s fatos! ... As aclamações entusi
Preços: Cr$ 5,00 \- 3,20

I
as tas, sinceras e comovidas, se su-

- Ia sra. Vitalina Bote.JllO espõ·. "Imp. ate' 1" anos". d t t
.

'd.' 'i ce eram numa .orren e IncontI a,
"8a do sr. GerClno Botelho, motú- IMPERlo. _ As 7,72 horas, transformando-se numa demonstra
,,'ll'ista.; Estreito ção pública de elogiO pela hat�onia

·
- a srta. Teresinha, filha do VALE DA VINGANÇA

e pela fiel execução doS' jovens mu-

:sr. Francisco Silveira, residente sicistas. Foi uma tarde inolvidável,

,em São Paulo;
e a de domingo.

Inicio do seriado: Outra ret-umbante vitória da Dr-

ESPIRlTo. ESCARLATE questra Juvenil de Florianópolis.
Como sucedeu nas outras. esta tam_
bém foi árdua. Os obstaclllos inúhle·
1'0S e difíceis os contratempos a en

frentar. Porém o sorriso de satisfa·
ção e de co.ntentamento, estampado
nas fisionomias de cada um deles,
mostrou-nos que a consagração. pres ..

I tada pelos lagunenses, como estímu·
101 foi mais forte que todos os obstá·

do cuIos surgidos, a impedirem a trans
'espetaculamente };>osição dos umbrais �a glória, pelo

lnerecimento de todos 'da Juvenil! ...
1 Hoje, dia 28, essa mesma o.rques·

I,trá Juven\l, \estará nos de1iciando
no Teatro Álvaro de Carvalho, efe,
tuando o seu 14° concêrto comemo.,

rando assim, festivament� a passa
gem de seu terceiro ano de ativida-
des.

Atualmente, graças ao esfôrço e à
dedicação de seus membros, a Dr·
ql\8stra Juvenil de Florianópolis, já
é SObejamente conhecida em nosso

Estado, tendo-se projetado como po·
tência orquestral, de inconteste va

. 101', Nascida pequena e sem muitas
a$pirações, hOje em dia, felizri1ente
já é uma orquestra de apreCiável
cartaz. Mais de trinta' elementos, to
dos moços e cheios' do mesmo ideal
de progredir, estão em suas fileiras
De vitória, em vitória a Orquestra

� I
Juvenil -de Florianópolis, vai seguin

Edt Ipase - Terreo I do a sua rota, tranquila e segura d'e
------�-----:-----------;:...----.:...:..::.:..;:..:.--� si mesma.

'(;r$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Sobe o p�leco
do cacau

,

FLORI4NOPOLIS

Rua Arcipreste Paiva:r- Edificío Ipase - Terreo

COm
Charles Quighley.

10 e 20. Episódios:

D�'�i���
.

�
..

RiTZ
.

GREEIL GRASON
WALT�R PYDGEo.N
� a maior dupla dramatica

cinema, triunfa
na comédia!
... E que comédia ...
TRAVESSURAS DE JULIA

com

Peter LA'WFo.RD,
EIizabet TAYLo.R
Cesar Ro.MERo.

Panelas· de Pressão ÁRNO
a Cr$ 510,00'

GrelhJdores Efétricos
a Cr$ 300,00

na Elelrolandía
Rua Arcipreste

LIRA TENIS- CLUBE"
«Boife da

DIA 3 QUINT�FEIRA - DIA 3

Magistral e inédito desfile d/e modas para a Estação,
no qual participarão senhoritas do nosso "Gránd Mond,",
mais urna apresentação d� Layla Fr.eyesleben.

Atraente' SHo.W com a participação das distintas se

nhoritas ALICE DE ABHEU Mo.RAIS E LAYLA FREYES�
LEBEN, constando de numerosos de cantos com acompa_
nharuento de violão.

MúSICA CANTOS

INíCIO 21,UO Ho.RAS
DANÇAS

iReservas de mesas "Relojóada Mo.RITZ" Cr$ 50,00- '

,

No.TA : - Exciusivamente para associádos Ingresso talão
de JullÍo.

I
I

I

I
I
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Dr. (LAANO G_ J
GALLETTI l

AOVOGAOb
Crlm•• oi..1

OOlUltltuigão li. Sooladad..
NATURALIZAçOES
Titulo. O.0larat6rioe

Eaorlt6rlo • R••ld.nola
Rua Tltad.at•• el.

FONE •• 1468
I@êêêê§@êêêêêêªªêe

I
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO Dili MUSSI

Méd.icos

Agora, SIm!üírurgía-Otíníoa Geral-Partos

Serviço compjeto e especíalisado das DOENÇAS DE
- SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPlA -' HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME·

TABOLISMO BASAL
u • ..

, RAD,IOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIOIIODESTO
Ate.de, diàriaDleDte, DO HOIPital de Cuid....

Radioterapia por' ondas eurtas-EletrocoagulaçAo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua Tt:ajano, nO i, 10 andar - .Edifício
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MU8Sl.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Resídêncía - Rua Santos Dumont, 8, A-pto. -J. (
,..%-# ç :J!,..��

-

""&-...•.&" .- w ..,.

l

o;. Polydoro E. S. 'rhi.go
ll6dlco • _arte...

J. Bo.pita! de Caridade' de Pio
l'ianópolis. Assistente d.

Maternidade
IOençu dOI órgãos internoa, .. M
dabnente do coracio e VUOI

lo.enÇaJ da tiroide e demaia lia·
dulas internas <,

\I1Iltca fi cirurgia. de lenhO"'. -
Partos

fJSIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOUS)(O

BA8AL
{ORARm' DE CONSULTAS: -
D1ê.r1amente das 15 às 19 ho

ruo

Dr. Lin� Neves
"'..r d. Maternidade e méCieo d.

H.apUaI de Caridad.
a..INICA DE SENHORAS ..... CI-

RURGIA PARTas

IJtapóetico, coatroleoe tratamento

..peclaIUado da !JÍ'avidêa.. Distar
JIj.. da _oIescência e da menopm·
... Pertubações menstruall, 1 'l�'"
� e tomorea do apare!hll leni-
._. feadnino. I

� do ntero, ovirlOI, trom·
... apeadice, h6rn1U. varisu, ..
Drur� plútica do perineo (ru
......)
tISlSTENCIA AO PARTO B Oi'B-

RACOES OBSTETRIC�'
....ça 8lancbllarea. ttroid.e, o....•

JrtcN, bipopiae, ete.)
alatnrbiOl DervOlOl - F,AterfUdad.
o._ Regimes.
lIoMultório R.'Jolo Pinto, , - ·hI.
1."1

.

Recf4. R. 7 de Setembro - I!dif.

Era e Sousa - Tel. 848.

fundada em 1878 - Séde: BAHIA
INC-NDIOS E TRANSPOR'j,'ES
Cifra. do BaJaac... ·l.U

. CAlPITAL E RESERVAS •.•....••••.•. CrI
Responsabildadea ..•.•• •• • . • • • •• ! . . . Cr'
Receita .. � • •• ....•. . :............. Crt
Ativo . -. • � Cri
Sinistros pagos 'DOI áItimo. 10 .DOI •••• Cc$
Responsabilidades ..••.. • Cri

Diretores:
Dr. Pampbllo dOUtra .Frelre de Ca"allto, ,Dr. praacace d. 86,
:.lafelo Ma_na, Dr. ,Joaquim Barreto, d. Ara6Jo • 1_ Altr•••

f{I'fiIA-T..."..-r...y...
-
...."..:r...- ...-r...-r...."""'+T..."...

-

..T..T••'..T.....T..T..T_TJ'...."........-or,,cr.......
T

..T..T",;r...T..:-..:-.........T...T....T...-rJ'...T.. ,.,.-.....

·80.1J00 .1508,10
1.178.401.755,17

117.053,245,10
142.176.603,80
tU87.811l,3o .

71.7311.401.1011,20
'Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
�

Edificio IPASE - 2. andar

1
.

Caixa Postal' 260 .

Florianópo!ííi :'
S, Catarina',CONSULTóRIO:

Rua Vitôr Meireles a, tt
Fone manual 1.7OJ

RESID&NCIA: '

"Ttlnida Trompowsk:l n
Fone manual 7..

;Dr. Roldão Con.oni
.

'

CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
IlURGA - MOL1tSTIAS D. ••

NHORAS - PARTOS
Ponaado pela PacuJiJ� da IId·
..... Ulliftnldade de SIo .....
onde ·foi ...ímute por .lrioe de
Seniço Cirúrgico do Prof: Alltl.

.

Cen'IIa R...

) Cir�. do ••tc'lIDAllrO _ YIaI lI"""la'

.... i_ti_ deJpdo • � tini
de, rúIa, pr6ltata, bexip, .....

.ririoll e tromp.._ VaíicoeeJl, .......
ceie, ftrUOI e bernu.

CaGnltal: C•• J 'I 5 boru, , tU
'reliJ)ll Schm!dt, 21 (altol da eu.

Paraíso). Telef. 1.5'S
1ItHlMncia: Rua !;ateYft' J--. 1701

TeII!f. M. 764

Dr. Newton d'Avi·la
t::1ruPa ceral - Dóe�as d. s......

ra. - Proctologia
Fletricidade Médica

lJoualtório: Roa Vitor Meireles n.

• ..:. Telefone 1.307
Conauttas: Á8 11,30 horas e l lar·

•0 dai 15 horas eÍn diante
Residência: l\ua Vidal Ramó. a.

• - Telefone l.m.

D,. Guerreiro da Fensece
EBpeciaUl!lta

.'tl'co - Efetivo do ·HOIJpital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

. Tratamento e Operações
llu.idência: Felipe Schmidt, li

Telefone: 1.560
Consultas: Pela man6ã no Hotl{)tW
� tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto D. 2.

.

Horário: Das 14 is 17 horas.

roMf?AN�� D!E��:' c �OS COM1RA
km �CCII?ENTES DO, TRABALHO A

.

s
é

e e ·S'pCfAl,

PORTO ALEGRE
T1MTAS PARA' IMPRESSÃO
COTTOMAR

• • • • • •• ..... ....... ..... .' �. • •• (l"

RUA VOLON ..ARICS DA PÁTRIA N.· 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSTAI.. ClI3 • TEU;FONE 6640 • TELEGRAMAS: _PROTECTORA-
.

Agencia 8er�l' par� ·8ta" Catarina j:ª-:; ;;:::.:/ Rua Fellpe Schmldt. 22...:.Sob. L L. Alves.

Caixa Postal. 69 • TeJ "Plotectora" FLOBIANOPOLlS Rua Deodoru IIDr. A. Santael.
(.-ormado pela !'aculdade lIaelo
aal de lIedlctna da Unl1'el'a1dade

do DrasU)
Il6d1co PQr concurso da .AIS1Sttn
ela • Psicopatas do Dlatr1to

Pederal .-

Ib:"lnterno dr Bospltal PslquJA.
trico e JIallicOm1o JudtcU.no

da Oapital Pede.-al
lIX"tntemo da santa Oasa ele 111·
HI1córdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA Wl!:DIOA - DOBOU '

NBRV08AS
OonsultlSr1o: .•dWc1o �

..to - Bala I.
Keslel&ncla :

Aven.i_s!a Rio Branco, 144
Das 15 .. II hora

Telefone:
Oonsultório - l.a.....
Res1dllncla - 1.101 •

--_ ...

.,

.. -_ .._---

D,. ·Milton SimOne\Peleire'
Clinica 'Cirurgica

.

•ol.tiu de Senhor..

CIRURGIA GERAL
•oe Serviços dos. Professores Bene�
.cto Montenegro e Piragibe No

lJUeira (São Paulo)
Oon.ult&s: Das 16 ta t7 horas
'lu Fernando Machado, 10

Dr. Mário Wend�lusen
� ...6dfca de adullDa • Iria....
OoUUlt6rto - Bua Joio PInto. 1('

Telef. )ti. 76'
c::auutta da. t '1 6 �1lMSd.... : pen,.. SeIIahI.-.. ...

.T.w.. II'

lran1lp, tas regu.a .. .,.", de carga I ar J.éJ1C: de

SÃO� FRANCISCO 00 SUL para NOV4 lORI
(nfol"magõ,. cocno,. Alente.

P'!orienópoli. - Carlos Ho�pckeS'1\ - CI- Teletone t..212 ( En':! •. teÍec·
São Francisco do Sul-Cario! H1ep,:ke S/A. -:!{ - Telelonl! (; 'JIO/)R�MACg

r • .

Dr. Paulo Fontel
.

Cilnieo e !llleRdor
eo.ault6rlo: R... Vitor MelreJae. li.

Telefone: 1.405
CIuultu clu 10 iii 12 • da 14 ..
III lItL lleaid�ncIa: R... Bl.......

U. - Telefone: 1.6M

,.

pr. M. S. ',Cavalcanti
CIlaIca exclualnmente da erlutu

llllll Saldanha l'Ilari..... II
Te1ef_ II, 711

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
9IA,WErZEL INIlUsrall.L.JOINV[LL

da
TORNA A ROUPA BRANQUrSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembléia Legislativ�_1
'Sessã'ô de 25_7_95Q Serviço de A,bastecimento de A'gna,
Sob a presidência d. Dep. José PROJETO DE LEl N° 1/50, que

-íBoabaid, teve inicio a sessão ii ho; declara de. utilidade pública a

'�:ra regimental, com a presença de Fedcruçâo das Associações Rurais
,"llYJUero legal de parlamentares.' e as Associações Rurais.

,

O sr, secretário fê1.1 a leitura da Submetido à votação, foi o re,

.,'3.ta da reunião anterior, tendo si., querimenl.o aprovado.
'

.»00 aprovada sem retificações. A seguir o sr, presidente decla-
Não houve oradores inscritos l'OU livre à palavra, Como ninguem

lma hora elo expediente nem maté., a usasse, passou.se a ORDEM DO
"ria a ser lida. I?IA qu constou unicamente da:

Na ORDEM DO DIA, foi apro.} Discussão' e votação do projeto
-vado, cm pr-imei ra discussão, o de lei nO 18/50, que autoriza. a :

, , I
\,:projeto de' lei que desanexa o O_ doação de um terreno no mUI1lCl',�Iicio dos Feitos da Fazenda do pio de Lajes ii Associação Rural,
''Cartório do Cível e anexos, na do mesmo município. t
�Comarca de São Bento do 'Sul. �\ valos, foi aprovado..

Em regime de urgência, também, Prosseguindo; o sr. presidente
tfoi aprovado o projeto de lei n" dJesignou o de!pUitad� Prollógenes
�77/50, que autoriza o Poder EXé'_ Vieira para representar a Assem.
>tiltivo a abrir por conta' do pro. bléia Legíslativa nas solenidades
-,duto do empréstimo contraido que. se prestarão no próximo dia
"com a Caixa Economiea, um Cré 29, em Mfra, quando sera- mau,
�-dito especial na importância de gurado o. hospital daquele munici
·'tCr$ 10 000 000 00 (dez milhões de pio.
,,�I'uzeiros». Concedida livre a palavra, nín-

Exgotada a matéria. da Ordem guém a sclicitou, encerrandocse
-do Dia, foi declarada livre a pala, a sessão.
-vra. Como. ninguém a solicitasse, PROJETO EM PAUTA
,.:o sr. presidente encerrou a sessão, Foi considerado, em pauta o

IDlarcando outra para hoje, à hora projeto de lei n" 52/50, de autorm
:c'regulamentar. do sr. Nunes Varella, referente a

Dos novos mentores do .Centro permuta de terras no distrito de
:Espirita "Santo. Antonio de Pa, Taborá município .de Joaçaba, ten
-dua", . de Coqueiros, recebemos e do pai finalidade a construção de
".agrad'ecemos á seguinte comuuica., um e_d.l,fício escolar,
-ção: OFICIOS DE ORIGEM GOVERNA...

"Oficio 'Circular n? 3 MENTAL
Coqueiros, 10 de Julho de 1950 Foram lidos, pelo sr, secretário,
Do Centro Espirita "Santo An, na hora do I'expediente, grande

;�toni()' de Padua", número, de ofícios do sr. gover,
Ao Exmo Sr. Re:!ator Chefe tio nadar do Estado, Dr. Adrbal Ra

""0 Estado". mos ·cra Silva remetendo projetos
NESTA. de lei que autorizam a Fazenda

Tenho o imenso rrazer de co, do Estado a adqutrIr, por doação,
rmunicar�vos que, em data de '27 terrenos para a cõnstrução de es
dI0 mês p.p, foi empossada a nova eolas rurais em diversos mUjici4Diretoria dêste Centro, 'lique rege., pios do Estado.
�xá os seus destinos no periodo de

':19.�0_195.2,.....a. qUlJ1.JÍf.g���.��im.' cons,
� ,tituida: ""

-

:Pres�dente: Domingos de FI'eitas
....,. Noronha
"Vice_Presidenté: João José All1<1ral
--1° Secretário: Jandir �Araujo Fi

gueiredo
':2° Dito: Valdemar Vieira
J.: Tesoureiro: D�a. Maria

cker
C. Be�

':.'20 Dito: Lauro André de Souza
DAMAS DÉ CARIDADE

'�Presidente: Dna. Maria C. Beckcl'
-;Vice_Presidente:

Fonseca
Dna. Armil'3 C;

-:10 Secretário: Dna.' Maria Duar!e
Amaral

-:2a• Secretária:
. Almeida
'la. TesoureÍl'a: Dna. Rosa C. Sou.

Dna. Guilherrnil'a

za

':2a• Tesoureira:
R. Silvoa'
Sem mais �a tratar no momcnt'."

:subscrevo�me atenciosamente.
Jamir Araujo Figueredo

1° Secretário

Dna. BerUiolina

SESSÃO DE 26/7/950
Presidência - Sr. José Boabaid.
Secretaria - Srs. Pinto de Ar

}ruda e Protógenes Vieira. _

'A 'hora regimenta,!, teve. início
:8 sessão, com .a. presença'. de núme...

�!l'0 legal de parlamentares,
O. sr. s·ecre-lário fêz a leitura da

:ala da reunião anterior, tendo sido'
-admitida sem ·emeIldas.

Procedeu'se, a. seguir, à leitura
-do -expediente.

N.ão houv·e inscrições de orado
Tes na hora do expediente.

O S1'. presidente díss'e que se

�chav'à sôbr·e a mesa 'um requeri.
mento subscrito· pelos :deputados
,João Ribas Ramos, Pinto. de ÁI"
ruda, :\l,unes Varella, Armando
Calil Bulas e Heitor Liberato, so

licitando. urgência para os seguin_
tes projetos de lei:

PROJE�p DE LEI N° 75/50, que
dispensa Q muni,dpio de Lajes eh

pagamento da iml)o.rtância de Cr$
1.478,217,90, que deve ao. Estado,

c ,em vÍl'lude da transferência do

vocÊ ESTÁ
TOSSINDO?

CUIDADO!-
--- w

o
�

�
Não pense nunca que uma ;::
tosse não tem .Importância. ...

Por mais insignificante que
ela POSSIl parecer•.pode re�ul- e
tar sempre numa traquelte. �
numa laringite ou numa bron
quite, que podem comprome- :::
ter os pulmões e todo o apa- o

relho respiratório, �

... :
A tosse é sem�re . provocada � �

por uma irritação nas muco- ;::

sas do aparelho respiratório.
A tosse debilita. extenua e In-

"

cornada, Se v.está tossindo. de- :;
ve tomar um remédio que.não '"

seja apenas um Simples palia
tivo. Lembre-se de que a tosse W

tem sempre. uma causa que Eprecisa e pOd,e ser combatida,
;::

e -e
FIGATOSSE. medicamento �
cientificamente estudado, é
um preparado que contém ex
trato de óleo de fígado de ba- e
calháu e xarope de glicose. �
além de elementos de alto po- ,;;;
de expectorante. éicatrizante
e regenerador das mUCOS3S
do aparelho respiratória. Fi- �
gatosse é o remédio Indicado �
em todos os casos de tOSS€ s,
bronquites e suas manlfes''1- W

ções. I �

,Se v. f!stá tossindo, �
tome logo '�
FIGATOS,SJ �
um produto do

'.

INSIITUTO

fARMACOBIOLOGICO

fl4;4TOSSt, fIGA70SSt· fIGATOSSE

Reunião do Cnnsel,bo
de Senuranca
LAKE SUCCESS, 26 (V. A.) -

Os Estados Unidos solicitaram uma

reuni:ão exfraordinari'a do Canse
lho ,de Segurança. amanhã, a fim
rle ser lido o primeiro ,relataria .do.'
g'eneral Douglas McA.r-Lhur sobre a

,itunção na Coréia,

Telegredico :

José
EXPOBTÀÇ"O -- IMPORTAÇÃO -- COMPENSAÇÕES

TEM NEGOCIOS PARA:
Exportaçã� ue:-Couros bovinos e suinos de todas as qualidades, Caroá,

Castamha do Pará, Cêra de CarmÍuba, Cacau, Óleos ve

getais, madeiras compensadas e serradas.

Importação de:-Materias primas para Industrias; Ferro, Aço, Metais,
Arame farpado, Breu, Soda, Chapas, Tri�hos, Produtos
para Lavoura, Tratores, Superjosjato, etc.

Rua São Bento, 389-3°. a�da�- Salas 28, 39 e 30

. TELEFONES: :3-7067 e 3-7920

w

�
;::

«JOSLERRO» - São . Paulo-Brasil

Retirada . de
distintivos
RIO, 26 (V.A.) - O major Ge-

raldo Cortes diretor geral de
,

.

Transito, acaba de resolver (lue
novamente todos os distintivos co;
locados nos parachoques dos au

tomoveís e nos .suportes das pla ...

cas. sejam retirados pelos. seus
auto

ria o seguinte oficio :
respetivos propr-ietários. Os ao

moveis só poderão ostentar o nu,

mero de licença e nada mais.

E�sa medida atinge também aos

carros dos congressistas e milita
res bem como os medícos e car;

1'0s' da cruz verernelha brasileira.

'Em visita· à Penitenciária

IIWA VOLUNTARIOS·OA,pÁTRI N.- 68 • 'o· �HQ611
......�"......,�""POl<..�,�·,

para melhores esclarecimentos.

Agencia Geral para S. Catarina I

Capitania dos Po.rtos do Esbado de Santa Catarina, Flrianópolis,
Rua, Felipe Schmidt. 22-sob'15 de julho de 1950.' ,

... Postal 69· Tel. «Protetora»' . .'. '. .�.

FL'oRI�NOPOLIS ,Nelson do Lzvramento Coutznho, ESCrlturano da classe G Secretárl�.

Cootrario� a «paz a

qualquer pre�o»
BONN, 26 (OE) - O card.eal

Jose' Frings, arcebispo de Colónia,
declarou que uma neutralidade

egoísta, ,e prínoípíosi tais como

"paz· a quaquer preço", somente
servem para encorajar aos dita,
dores ambiciosos. Falando às '"

80.000 pessoas que compareceram
ao comicio ,católico realizado nes.

ta capital, o arceibispo ·declarou:
'

"A objeção sistematica à guCITa
c'onforn'Ie é pregada em alguns cil'"
cuIas, não. ·está de acordo com os

principios cristãos,- quando, na

opinião e juizo do Santo Padre, a

'guerra é não sómente um direito
mas o dever de nação".

RANULPHO J. DE SOUZA-
SOBRINHO e SENHORA

participam aos seus parentes
e pessoas de sua amizade o

nascimento de seu filho

MARCO ANTONIO

ocorrido dia 21, na Casa de
Saúd'e São Sebastião.

As enchentes do
Jagoaribe
FORTALEZA 26 (V. A.) - Esteve

em Aracati, o. sr. Armarrdo Làges,
delegado federal de Sade e presidel1' .,te da comissão enc;lrregflda de so

co.rrer as vitimas das inundacões. O
sr. Armando Lag.es está fazendo o

leva.ntameríto. dos prejuizos causa.
dos pelas enchentes do. Jaguaribe,
t,endo em vista a aplicacão do �u
xilio de 10 mi!hõ,es de cruzeiros:.
[<'alando á iml)r.e'nsa, declarotl que

já concluiu esse trabalho em Araca
ti e que tal cidade será dotada de

poços profundos e caixas dáguas
[)ara fornecimento de agua potável'
a _populacão enquanto o Ministerio.
ela Educaç'ão não realiza as obras
de saneàmento.

lDsti�erany, há ·�ias, em visita

,.
o modelar estabelecimento penal

à

penilen,Ciaria
do

Estada,
os SfS. que tão proficie,�temente V. S. �.

of.iciais do 140 B. C., acompanhado ministra - Mercê do excelente gUl�
do seu ilustre -comandante Ten. que tivemos na pessoa

. de V. �.,
CeI. Paulo Gonçalves 'Weber Vieira nosso cabedal de cultura geral te'
da Rosa. A propósito dessa visita, ve solido aumento, pelo conheci
recebeu o diretor da Penitenciá mento de matería pouco vulgari,

zada entre nós. Por outro lado isso

nos dá melhor ínteligencia da tare'
. Ia civil, cuja grandesa é a garan
tia do porvir brasileiro. - Ense

[ou.nos boa sessão cultural e mais
fé na nesse brasilidade, por Isso a

gradecemos com votos de exito

sempre crescente na administração
de V. S; - II - Aproveito o ensejo
pana hipotecar novamente a

�

V. S.
os meus protestos da mais, alta es

tima e consideração, - (ass.) Pau'

.lo Gonçalves Weber Vieira da Rosa,
Teu. CeI. Comandante.

Ministér-io da Guera. 5a Região
Militar- e 5a Divisão de Infantar-ia
- 140 Batalhão de Caçadores. FIo
rianõpolís - Estado de Sta. Catarf
na, - N° 739'_S/Sc. - Em 20 de ju
lho de '1950. - Do Comando do iliO
B. C. - Ao Ilmo, 8r. Dr. Rubens
de Arruda Ramos, D. D. Diretor

I d� Penitenciaria do Estado. .

�

Assunto: Agradecimento (faz). -
1 - Excelente ensejo.' foi dado aos

oficiais do 140 B. C. para visitar
,-L ------------------.�----�---------

.' .

"

se' BAYER , boIII

MINISTERIO DA MARINHA
éapitania d.os Portos 'do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
�

I
EDITAL

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

h:NSINO NAVAL,. faço saber a quem interessar possa; que se :ichar:io

abertas as inscrições para o concurso de admissão à matl.'Ícula na Esco_
ia Naval, do dia 1'0 a 30 lCle NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão comparecer na Secretar.i,a desta Capi�ani'a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIGUEI,BENSE -x
Esta marcado para amanhã" no estádio da f. C. D. importante amistosô
entre' as equipes do figueirense, local, e Palmeiras, de Blumenall

Grcmde vitoria do Pal
Blumanou

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

-'

•

menos de
Joinville, 27 (E.) Grande foi a estadual de 48, o quadro de Tei...

vitória do Palmeiras, ná tarde de I xer inha .consegriiu triunfar pelo alo
-

domingo, nesta cidade, enfretando to escore. de 6 a 2.
',,"-o J

a equipe do América, bi.icampeáo

Campeonato Brasileiro de Voleibol a vida começa
Santa Catarina entre o� nove Estados ínscrltos

aos 81' nos1 o Conselho Téc.nico de Voleibol NOVE ESTADOS INSCRITOS a I
lUa C. B. D. reuniu-se para tomar Estão inscritos para o Campeo- ....

� providênci.as iniciais para a nato Brasileiro de Voleibol nove Saint Etienne, 26 (V.G.) _ Ouil-
C',ealiza:ção do Campeonato Brasilei representações. das quais cinco com

don, de 81 anos, David de 77, e

.ti'O de Voleibol. De acórdo com a equipes masculinas e femininas P
.

1 d 76 di t
-solução tomada por ocasião do Pará, São Paulo, Distrito Federal, p����o�icli:tica'd:s�� a���., �:� ICal·Xa EconoAml·ca Federal'ill-timo Congresso Brasileiro, o Rio Grande do Sul e Santa Catarã cida pelo primeiro, em 2h20, f'a

_prôxlmo campeonato deveria ser na disputarão os dois campeonatos zendo os ultimas 20 kms. a mais ,

-ef'eíaado em Pôrto Alegre .. Tendo enquanto que Pernambuco, Ala d 42 k h F I d I E d -. I-em vista, porém, as excusas apre goas, Bahia e Amapa estarão re, b
e

P :1;S. por orad a d�n o sO-, _ I • a
, re lHC lOn, o vence or isse que

I
CARTEIRA HIPOTECÁRIA'sentadas pela dlrlgente gaúcha e presentados somente no campeona- o "benjamim" da prova é ainda

. .'. .

-eonsíderada a e.xiguidade do tem- to masculino. Bastante animador, 't' I t lid De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quem,mUI o Jovem, mas e e em qua 1 a, '.

VO para. novas consultas, resolveu pois, se antecipa o Campeonato des de campeão .... Graças á sua Interessar possa que, dentro do pra�.o de ?i�o' (.8) dias, de�ta data. se'

-o Conselho 'I'écuíco f,azer disputai Brasileir-o, que assinalará a estréia "performence" Quillon ganhou. rão executadas todos os contratos hípotecários aos mutuários em atra-

.o certame nesta capital. dos alagoanos e amapenses. Por d t d f t d d zo com esta Carteíra, correspondentes às contas correntes nO. 6 - 12 -

I
uma eu a ura, o er a ' e um en-

30 _ 31.1 _ 36 _ 37 _ 38 :_ 4". _ 60 _ 65 _ 72 _ 9.3 _ 115 _Em principio está marcada a outro lado, causa espécie o fato tista,
-

,.

«data. de 14 de setembro para a de não terem 'se inscrito Minas Ge 124 - 156 - 176 e 242.

iJ,l.Sta.lação do Congress-o e Ia
_

de 15 tais, Estado do Rio -e Paraná, que D
· ., •

-t. .

E, para 'que não se alegue ignorância, foi lavrado este Edital

t)31'a o inicio do Campeonato.
.

representam, sem duvida, torças. omlngo O «101 10m.» II será PUbl!C.ado. pela '!n:vrensa l.ocal. "

.

respeitáveis no voleibol.

d
'. Oarteiría Hípotecáría da Caixa Econonuca Federal de Santa Cata-

o certame carIoca ; rina, Florianópolis, 27 de julho d� 1950. ,
.

Rio, 27 (V.I. A.) - Domingo pró-I' ADOLFO ELPO DA SILVEIRA

ximo, no estádio do Maracanã será " Chefe eda C.H.

disputado o toruelo.Jnicio do cam Ipeonato carioca de profissionais, es-
--.....---------------�----------d----.--tando assim programado os encon- Cinema filmada a vida o ln""

tros :
-

•

ventor do cmema

'-

Novo recorde mundial
'do arremesso do ,disco
,\

.

Roma 26 (V.R.) _:: Novo recér-I ão olirnpico Consolini, que conse

de mundial do lançamento do dis, guiu a marca de 55m47. O recorde

co foi estabelecido no campeonato. anterior dele mesmo, era de, 54m33,
italiano de a tletisrno pelo campe- I desde 1948.

...------------------------------------------------

Para lêr no
! Mário e Freyeslepen

Muito certo andaram os despor- recímento, a ocupar um posto de

jUstas de Santa Catar-ina, quando. : primeira grandeza no cenário socí-

1X>1' ocasião da memorável reunião,' al-esportivo de nossa terra, a terra

âe todas as Ligas dO. tntertor, filia- em flue nasceu e, como nós todos,
�as à Federação Oata'r ínense de' Des- ama sobremaneira, t�nando.se dig
.l>ortos, na sede desta, resolveram, no da estima a ele devotada, por

;J1um gesto. de elevado espírito des- todas as pessas que tiveram a grata
'�Ol:tivo e' democrático, eleger O' pro- oportunidade de com ele ,conviver
't:essôr Flávio Ferrari para ocupar, ou. pelo menos, de- vir a conhecê

mais uma vez, o cargo supremo da lo. Santa Catarina vê em seu nome,
'tradicional entidade 'da rua João o chefe supremo e capacitado a guí.

. Pinto mentora do futebol em nosso ar seu esporte, na longa, "causttcan
:,Estado, em substituição ao Ten. CeI. te, mas gloriosa jornada, já Inicia

;Vieira da Rosa oútro grande des. da com ,a gestão maravilhosa do

\l)ortista, que s�licitara demissão ir· Ten. CeI. Vieira da Rosa, neste fim

.tevogável. Todos nós ja conhecemos da meio' século. Flávio Fenari'será,
Flávio Ferrari.' É um hómelÍl que estamos c'ertos, o continuador da

lIl'Ojetou·se na vida. esportiva cata- grandiosa obra de seu antecessôr €

rinense desde longo, tempo, inician· a Federação Catarine�se de Despor
�o gradativamente a subida aos pos- tos pode vangloriar·se de ter _con

'tos da F. ·C. D., como secretário, qUistado um presidente digno, que
tulminalldo' sua trajetória proficua conhece suas

.

necessidades e, lhe tra·

,�os altos interesses do futebol bar çará um rumo seguro, um horizon·
·a-iga.verde, quando, em 48-49, ocupou te promissor, elevando e colocando
ia presidencia eleito pela vontade de o Association catarinense, num lu.
seus admiradores, em numero ilimi· gar merecido, junto aos outros Es.

-tado, os quais, conhecedores de seu tados do Bra:sil.
�aráter nobre e sua eficiente produ.! E Flávio Ferrari s�berá condu·

i;;ão administrativ,a,' confiaram·lh<l· zir·se à altura e h�nrar sua escolha,
�ovamente,em pleno" ano santo, C! dispendendo todos ,os esforços POSo
ôificil e honroso encargo que ora 0- siveis, pela consagração definitiva

�upa. A confiança a êle d'evotada por de nosso futeool, m�tivo. pelo qual,
,ltodos que, também com êle, labuta. antecwadamente, enviamos a êle,
t'am em boús e· maus momentos, pe· nosso particular amigo, as felicita.

. '10 desenvolvimento sempre crescen- ção sinceras desta modesta coluna

ite de Santa Catarina esportiva,. é que na medida. do possível, se colo.

·Jllm eloquente atestado do qlla,lto é ca 'à sua inteira disposição, contri.

'(!luerido e éonsiderado) inclusive pe· buindo com sua parcela, pelo en.
'io povo barriga·verde: pois, o espor- gl'andecimento do esporte barriga
'te, advindo da massa 'popular, é por verde. A êle, pois, a nossa cordial
.·ela glorificado, em pleitos livres, es· sa.udação.
·(Colhem e acatam seus gtúas, seus

'Ij)rientadol'es, seus chefes de confi_
:ànça. E foi também o povo que escoo

:�eu Flávio Ferrari, quem o acatou
<G a quem deposita inteira coufian.
'Qa! É um nome que, por si só, dis·

1i>€:llsa elogios. É um nome que mere·

,be especial destaque, pela ação di,
n{!mica e empreendedora já desen
volvida em pról de nossa vida espor-

giva; credenciando·se, Gom justo 111e- O grosso in lestino.

ônibus

o PRECEITO DO DIA

10 jogo - .Canto do Rio x Bangu.
20 jogo - Bonsueesso x America,
30 jogo -:- Olar ia x Engenho de' LONDRES, 27 (B.N.S.) _ Está

Dentro, sendo rodado q_m filme tecnico,
40 jogo - Madureira x São Cris- lor baseado na vida do inventor.

tavão
.

. do cinema que' será apresentado
.50 jogo - Bota!o�o x vencedor

I
no próxim� ano, no Festival da

do 1 Jogo Grã-Bretanha.
60 jogo - Flamengo x vencedor

I
Todos os principais técnicos da

do 20

70 jogo - Fluminense x venceM .

80 jogo _do;a:�o 30
x vencedor' Conjuntura Econômica

90 jogo �Ov!:cedor do 50 x Julho de :1950
vencedor d-o 70

100 joga - Vencedor do 60
vencedor do 80

110 jogo - Vencedor do 90
vencedor do 100

, as'oralj,CO! �.
P • LIMA0

.. ABACAXI
.. LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((Ir/tio (fim 12envelopes
de5 frulDJ dtlerenlesc!í;, ItJ.Ilo-
flE,EMBOLSO POSTAL
PARA - TODO PAIZ -

Produtos "SIJC"fRUTI
, CAIXA POSTAL 100.,8
'. CUR/TIB.l - PAR,o,NA'

SALVIO DE OLIVEIRA E SENHORA

participam o nasc1me�to de seu filho JANO

Florianópolis. 26' de junho de 1.950

que-

indústria do cinema da Grã-Bre-

tanha estão reunindo suas forças
pela primeira vez, para fazer êsse

filme.
Custará 250 mil libras e sera

auxiliado pelo mais 'poderoso .cor

po de peritos e recursos jamais-'
reunidos para um só filme.

O amplo inquérito conduzido por demonstrando o montante efetiva
x "CONJUNTURA ECONôMICA" (nú- de estoques ainda existentes, fínda,

.I mero de julho). sõbre os i�vest�. a política de incineração. Em 1943•

x mentos estrangeiros no Brastl eVI' quando terminou essa forma de.

dencia que os capitais mais reservas destruição, existiam pelo menos 2ii

oe 367 companb.ias estrangeiras as- milhões de sacas, qu.e possibilita
cendem a 15 bilhões de cruzeiros, ram uma expol'tação crescente, além

ou seja, 1/3 do total possuido pelo do abastecimento do mercado inter-,

conjunto das sociedades anônimas no, estimado· em cêrca de 3 milhões:

em operação no Brasil. Aquela' cifra de sacas, 'não obstante a queda da.

ainda, não. exprime a totalidade dos produção.
capitais estrangeiros, a qual será Pela prirneira vez foi pu�licada.
publicada nos próximos números. no número de 'julho de "CONJUNTU-

Um confronto entre a produção e. RA ECONÔl,\HCA", a despesa total do.
a exportação de nossos principais país 'com o automobilismo. Êsse to

produtos 'J'evela' resultados bem sur- ta.l elevou-se em 1949 a 18,6 bilhõeS":

preendentes, como "CONJ!UNTURA de cruzeiros, dos quais 2/3 em ca-·

ECONôMICA ."
em nÚ\l1BrO de julho, minhões e ônibus e o restante com

demonstra num estudo relativo à automóveis de passageiros. Os gas
última década. O pi'oduto com maior tos com. automóveis nwresen,tam
parcela exportada foi a cera de caro mais de 4 vêzes os despendidos com

naúba, que com grande l'egularida· transportes ferr·oviários.

de foi vendida ao exterior em pro· De todos os produtos brasileiros,

II porção superior a 900/,.o. Por outro o cacau experimentou, depOis da

lado, a borracha .que, antes.e duran- guerra, as maiores flutuações. De.- (

te a guerra, era produto típico de .pois de uma alta sensacional e brus"

exportação, tornou-se' nos últimos ca queda, o cacau encontra·se nova-

anos, um ;;trtigo de estrito consumo mente numa'" fase de preços ascen

intergo. dentes. Con�or.me "CONJJJNTURA
ECON(lMICA" de julho demonstra,.
o cacau passou a ocupar o segunda
lugar nas exportações,

'

sobrepujaR4
do o algodão.f

"CONJUNTURA ECONôMICA"j
em seu número de julho, revela um

dos enigmas da e�iJn,omia cafeeira,

Vend'edores .·Interior
Os legumes, c'omo todo yegetal,

são valiosas .fon�es de sais evita.
minas, 'alem de celulose, a qual
exerce função 'estimuladora sobre

I .

Precisam-se em' todas as cidades para vender Bijouterias

la
base de otima comissão, exclusivamente pelo Reembolso

posfal: preferem-se vendedores e viajantes bem relaciona-
. ! dos nas lojas d e armarinhos. tecidos, miudezas, joalherias�

Extrato de Frutas Vitamina ç etc. Escrever a «Atacadista» aixa postaL130 Agencia da
Hidratos de Carbono etc. .i Lapa-RiQ de Janeiro D. F. .

.

. COMBINAÇÃO UTIL
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o ESTAno- Sexta-feira t 28 de Julho de 1950 7

Solicitada Ima lor- Não quer tOiradas
, lia de dez '.lllIõ81�' , a 'ltilia -,

�

WASHINGTON, 26 CV, _<t.) - o ROMA,26 (O, E.) - "As touradas

TEMIS CLUBE Sclldaríedadepresidente rl'ruman, em carta ao não serão autorizadas na ILá1ia" - L IR A
-

,

Congresso pediu a verba de .,.", declarou o ministro do Interior, �'"
,

-

. . r" 'f I40.486.976 dólares pare :0 rearma ao ser ínetrrogado peló represen
D \

'.�J:)I'o!!,'·BnHl oaa O mês de" julh» ceatínentamenta llortc_amerieano-. O locutor tante do jornal "Messagern", a pro, = t ' ,

Bayburn, da Carnana, disse que es pósito de, certas ínf'ormações se Dia 29 - Sábado - Grande soirée de aniversário da Or·' HOUS'fON, 26 (O.E.) '; '00 81\

sa verba tem dois ohjetivos: aten gundo as quais- um empresário íta questra Juvenil.' .' Edward G. Miller Junior, a'ssisten"
der as defesas da guerra da Coréia; liano teria contratado toureiros es Notas: Reservas de mesas para' as BOlTES: Ralojoaria te do Departamento de Estado. P)tj

e reorganizar, sem precipitação, as panhõis, para as touradas que se Gomes.
_

.

_

ra os assuntos Iatíno.ameeíeanoss

forcas armadas norte-americanas, realizaria em Milão e Roma. A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas declarem que a presente crise nt\
estranhas ao quadro social. Srs, associados, cooperem para 'a Coréia trouxe á lume, de modo to..

boa, frequência do seu Clubel. tal, a questão de solídaríedade da�
Américas.

4provad'a a reestru- Bomba-roquete d e
toração do DCT velocidade
RIO, 213 (V.A,.) - O Senado con-

op r 00""41cluiu 'o projeto que reestrutura o� se., s "a
quadros dos Correios e 'I'elegrafos. COCOS, Florida, 26' (U. P.) -

A matéria que interessa a Iaborio; Com inteíro exito foi lançada aqui
sa- classe, de funcionários daquela uma lbomba_fog'uete de velocidade

repartição levou ao Monroe nume- super-sônica e vôo horizontal di

rosa assistencia onde notava.se rígido. f.

componentes de diversas catego-
r ias, predominando, 'porém, os FRAQUEZAS' EM GQAL

,

ocupantes de funções mais modes VINHO CREOSOTADO, \ Cirurgia do Torax

'tas. "S I L V E 1 I I A "
Formado' pela Faculdade Nacio-

___'_' '-

_--,.. -

naL de Jlaédi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos, Curso de especialização'
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistenté, de -Cirurgia do p'ro-f.
Ugõ Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, �8
Consultas, diariamente,

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

I
............� Ma.znEmCMm�� w&g..� ,_' �.im- ��

...Iha... fdbriéol!: A Ca.a -A CAPITAL- .homa. :-.t.agao do.
.lllita ant•• d••fliltuo'r.!D 110.08 aompl'a.� MATRIZ .m

s:

VALVULAS

Pl.�l- 'Ip" *',Mr.wa\ � •
Dr) J

'

MAIOR ESTOQUE \

Atlântida Rádio CJt. Lda •.
rrajaDo�Rua 51

QUER VESTlR·SE (OM CONfOITI \ i ELEGAaKlA 1
PROCURB &

Alfaiataria ..Mello
RUIf Felippe Scbmidt 48 '

Ia EXPosição de Artes
8rilicas Sergip8n8
ARACAJú, 26 '. (O.E.) - Foi

naugurada solenemente a ia Ex
posição de arte Fotográfica Sergã
pana, pnomovída pela Soc:iedade
Sergipana de Fotográfia. Instala- '.

da em amplo salão 'do Instituto
Normal 'Ruy Barbosa, a Exposição
tem merecido IguY9.res, .exíbíndo
10Ito'gra-Has eedídaa �ambétm pela
Sociedade Fluminense de Fotogra,

,

fias .

....

-,

. Nalles da·Nava
-

�,'.
, (

A Sociedade de Amparo aos Tuberculoso� fará realizar nas u'oites
de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de benefício, contando com o apoio
dos corações genel'OSos de nossa gente. /

/

-,
'

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

iluminação profusa,
00 local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, lado' da Assem,

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

19; ou Av. HercHio Luz n. 53.
'

o enterr.. de 6iullano
, PALERMO, .26 (R.) '--' Qs-despo
[os mortais de Giuliano foram

_

transportados de Gastelveirano, on.
de o bandido foi abatido peia ;poli�
cia, par,a Montelepre, sua cid!lde
tiatal. A mãe, a irmã, e alguns pa
ren.tes de Giuliano acoIIlJlanharam
o transp_orLe. O comboio tomou
uma ,rot'a s,ecundaria, a fim de atin
gir o oemitério de Montelepre on

'de foi realizado o ,enterro, e�m a

I pr,esença apenas da familia dO.
mor

to.

��r�; :��

Coceiras'da Pele
Combatidas em 7 Millutos

'

,A eua pele tem cêrca de 50 milhõe.
de minúsculos sulcos e poros, onde se

eséondem 08 germes causadores da terrt··
ve) coceira, "rachando", erupções, "des
eaecando", ardências, acne, impigens.
psoriasís" cravos, espinhas, coceiras doa
pés e outros males. Os tratQ,�ento8 c0-

muns só forpecem um aUvio tempor4rio.
porque nio combatem ó germe causador.
A nova descoberta. Niloderm, faz parar 8
coceira em 7 uúnutos e oferece a gar8o-..
tia de d....lbe' um.. pele lisa. limpa,
atraente e macía. � em uma sema�

00,' Peça hoje mesmo NilOder ...
em qualquer rarmácia" A n_ ga'

Maoda... :�:tia�
rara IS Ifeccin..... pr'*'Oio_,;'" •

O 'estahelecimento gráfico "BrasiÍ", avisa a sua distinta freguesi'a
e amigos que está em condlyões de' atender. a qualquer pedido,' à

Avenida Mauro RIamos, llr, 16.

Séde: FLOR'NÓPOLfS
Uma crqanizaçâo genuinamente catarinénse para servir

Santa Catarina.
'

Ópera com aviões Douglas
HORARIOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre,
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joínvílle, Paranaguá, Curitiba

Santos e' Rio de Janeiro.

Passagens é encomendas com os Agentes:

FIUZA LIMA & IRMAO'S
Rua Conselhetro Mafra, ,3ij..-T-el. í365

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. siA
Rua João Pj1iio n. ,12 -- �refone f500

Tran'sportes Aéreo' 'Calarínense S/A
t

-./< .•

•••• oooo oo oo oo •• '.oo ....

C.mi.... Gravata., Pitamel
Meia. da. melhore•• pelai tm.·
aore,' preço. IÓ oa CASAdMIII
CELANEA - RuaO. Marra.
............

� � oo. ...'

DR. I� LOBATO fiLHO
�l. n

.

Doenças do apM'êlho respiratório

TUBERCULOSE

,Crédito Mutúo. rredial
t- Avisamo-s .aos nossos 'prestamistas que emr vtrtude" de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extraçãe da' referida loterta não estão
sendo realizados,

Entretanto, log» que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi,

quem em dia.
,

•••• - - - - • OI - • •• • oo � I
TINTAS PARA PINTURA

C O T T>,O M A R

J. MOREIRA & elA.
_

CONOESSIONARIOS

Caravana de diploma Não está em condi
dos Im aari�DltDra ÇÕ8S de fornecer
NATAL, 26 (O.E.) - Encontra f

- .

se aquí, a caravana de diplomados l)r�aS ,

,p�la Escola de Agricultura de La- LAKE SUCCESS, 2,6 (V. A.) - O

vras, que viaja pelo norte, em- ob, govêrno iraniano comunicou, hoje"
servação e estudos das zonas agrí ao secretário geral das Nações Uni'

colas. Os caravaneíros já visitaram das, sr. 'I'rygve Lie, que �() Iram não

o governador do Estado, reparti,' estava em oondíções de fornecer ror,
ções da' Agricultura, campos agri; 'Ias armadas para auxiliar a Coréia,
colas e outros

le�abe)jet1im{entos'l
do Sul, pois

_

tinha necessidade dás

devendo visitar, ainda, as, nSÍl;�as tropas iraníanas para a defesa na

de ,a:yúcar e salinas. '( cional., • .. l'eune- som ...

"

acabamento ••

soiídez... no ,piano perfeito!

Além de várlos modêlos para
pronta entrega .. , êste maraVl.

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano dEi
pagamento a longo prazo!

mi
-

,

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

'AÇOES ciVEIS E COMERCIAIS
I

Svbwartzmaoo:
p , ( 1�

REPRE SENTANTE,
para Santa Catarina

KNOT S/A
,ex. 1�4' --:- Tel. 1{NOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

FlorianópoHs

..i,

Praç. 16 41e NOYembro. 22 - zt' ....
J

(Edifieio Pérolà)

,

_•..••...•..•.................•.....................

- AiIII·. :' ' "" , ...'IJ"�'uit.
Fah.loant. e d..t.l.uldal'•• da••famada. 0011-

feagé5u -DISTIHTA- • RIVET�lPo"ue am .rall�
de IIOl'tlm.nto d. oculmlra.j .l.aado••' .1'1••
bo... • bal'atOll; algod51.,11D01'l0. • a.lam.Dtol
pu. .lfalat••, qUI � I.a.b. dll.tam.nt. da.

8n...; Com••oI••t.. do IlIt...lo. no ••ntleio d.':lh. fallu.m 'Im•

FloI'IClft6poU.. SI '}FII:.IAIS.m Bilu".nClu!. Laj... -

_ t

I
\ "
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A Orquestra Sinfônica Concórdia,'Conlra-ofensiva desfechada',pelos norte-americanos:
de Curitiba, irá a Blumenau

1 a Exposição Regional
Leiteiro, 'Equinos, Suínos e Aves

Com a aproxímação do ,Centenário de Blumenau, ativam-se os

trabalhos da Diretor-ia da Produr õo Animal que orientará a ia Exposi
ção ,PC,13gic,'llal de Gado Leiteiro Equinos, Suínos e Aves que o Govêr
nn do Estado far,á realizar naquela cidade, no periodo de 3 a 6 de se,

tembro de i 950 par,� a qual 'as inscrições dos animais serão gratui-
tas e esüarão abertas até o dia i o de Agosto de i950.

. .

C
'

d Para o' importante, certame que está despertàndn o máximo in

ompromlsso _ e 00- terêsse dos cr-iadores do Eistado qualquer Informação será fornecida

VOS re·crut·as do 13·BC pela Diretoria da' Produção Animal - Caina Postal, 134 '----- Flcríanó

polis - ou no Pavilhão do Centenário, Rua i5 de Novembro (ao lado

JOINVILLE, 27 (R.) - Terá. lo .. do Banco Inca) Blumen�u.
gar hoje, as 10 horas na praça Ne- Oportunamente publicaremos mais noticias sôbre ,2, Exposição que
reu Ramos a solenidade de compro' se efe'tu\a:rá .sob os au�pic,ios do Govêrno Estadual.
misso dos novos recrutas do 13°' Avisa a todos os associados e interessados em geral dlesta CapL
B. C. com a presenca do comando tal, e prac�s circunxisinhas que a parLir de ia de julho correnle
'e' 'oficiais d,aquela valorosa Unida'

. em dianbe" ,não d,everão ef�,tuar mais p!a:gamentos de suas mesaI ida'
de, d'em. como de 'ilutoridades cio d.es ao ag'ente srn. At.aide Ramos da Silva e' n,em a seus inLermediarios.
vis e'· povo. A partir do r.orrente mês, foi nome,ado Ageúte Cobrador nesta

Ca.pital, ü snr. Nelson Almeida, a quem pod,efão continuar efe1tuan
do o 'Pagamento de 'Suas mensalidades e tratar d'e qualquer negocio
r·eferente ·a esta Cia. sendo est'e, o unic'o autorizado para ·bal fim.

Lev'amos ao qonh.ecimento de Lodos, que a Cia. não se responsa

biliza por qualquer pagamento ilfeoLuadü la outra qualquer pessoa, a

não ser para o citado senhor Nelson Almeida, residente à Rua Conse
lheiro Mafra, 77.

BLUMENAU, 27 (R) - Dando
maior relevo às comemoraç.ões do
Centená:rio de Blumenau, virá a

'esta cidade, por ocasião dos fes

tejos, a Orquestra 'Sinfônica
.

':Oll_

córtlia, da capital parauaense. Es,
sa noticia causou grande satisfá
Cão, especialmente

-

no seio da Co
missão dos Festejos do Centenária,
de Blumenau ,

FLORIAttOPOLlS -28 de Julho de 195)

Um fato em fÚCOl1uI!' ·.BrindeIV
. orIgInal

Pn�tos Agro Por gentileza do sr. Oswaldo Gou,
U" -

lart, especialista no tratamento dos
males dos pés, nesta capital, recebe
mos como brinde excelentes e uttlí ís,
simos lapis de sua propaganda,
O sr; Oswaldo Goulart faz uso do.

famoso e eficiente método do DR.

SCHOLL, de renome mundial, e' es·
tá instalado com consultório no

Salão Record, à Praça 15 de No,
vembo n. 21 - Fone 1696.
Ao mesmo tempo que agradece

mos p brinde com que nos obsequiou,
desejamos-lhe. francas prosper-ída.
des,

'pecuários
o fomento à agricultura e à pecuá-

Acabam de receber

ria e constante no . programa que
desenvolve o atual Governo de San
ta Catarina, .íntegrado no regime
de 'estreita comunhão com os ser

viços federais agro-pecuários de es

timulo e defesa da produção, quer
o Poder Público realizai' aqui um

amplo programa de desenvolvimen
to e reparação da economia agríco
la.
Quem quer que haja atentado para

os acontencimentos destes últimos
anos seutir-se-á entusíamado diante
dos fatos que lhe serão trazidos
à apnecíação, instante a instante.

,

Em maio de 1947, era a Primei
,ra Reu{nião E�onlômic.a-Agricola,
com um vasto programa quàsí in
teiramente cumprido quando a Se- I

gunda, de Lajes, veiu ratificar as ne.'cessidades que tinham demonstrado Iingentes e imperiosas. IEm menos de dois anos, dois

cer-,tames objetivos, analíticôs da situa
ção da lavoura e da criação, de seus ,.

rumos, de suas carências, de seus

anseios e de suas deficiências.
De uma e de outra chegaram sem

qre
.

soluções ;aos mais intrincados
problemas.
Aquela, e esta em particular, c0-

gitaram da urgência de se instalar
uma rede de Postos Agro-Pecuários
que fossem a luz no meio da treva.
a 1jécnica junto à rotina, a civiliza
ção e o equipamento ao lado do
traballpo rude,' braçal, quasi servil.

Bicicletas
Inglezas.

OSNY GAMA & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis

X'xx

-Suc-Frufi

Reconheceram os 'dois conclaves
quando de importante, de benéfico e

de altamente compensador podem
realizar as entidades que se' conven-
cionou chamar de Postos Agro-pe·
cuários.

São eles' sentinelas avançadas dos I
serviços de fomento e defesa, em

contato permanente 'e direto com o'
homem e a terra, sentindo as cansei
ras' de um, a insuficiência da outra,
o atrazo ou o avanço de ambos.
Através dos Postos Agro-Pecuá

rios se tenciona realizar. a única po-
.41itica agricola producente; a que

.,..-_-_--.---••-----.-.-.-.---.---.-.-...... -:
vai de encontro ao homem do campo, ,é a eleição de Udo Deeke ao Gover-
a que o busca na sua furna ,e o con- I no de Santa Catarina,

.

vence, h· que realiza o milagre de Urge recordar que foi no Governo
gerar a confiança, a que foge às nor- de Nereu Ramos e, posteriormente,
mas 'atingidas de uma burocracia no de Ddo Deeke .e Aderbal R. da
viciosa e pertinaz. Silva, que os prOblemas agríCOlas fo-
As unidades agro·peeuárias, situa- ram encarados com a seriedade e a

das no coração da gleba, recebem profundeza porque clam,am o·s assun
as impressões da própria terra a tos desta natureza.
que ,servem, analisam-lhe a riqueza ]'1ora necessarw al'gumentar, e
e a fertilidade, traçando-lhe uma. lembraríamos a criação e o funciona
orientaçã� seg�ra e per�anente. I mento das .Escolas Práticas de A_gri-
Em LaJes fOI reconheCida a neces- cultura, a lllstalação da Estação Fi

sidade da plultidão dos Postos, pela totécnica de Lajes e dos Campos
adptação dos Campos existentes e' de Multiplicação de sementes, em
pela criação de novas entidades do I' diversos municípios do :Estado:
gênero. Há, no.s Governos de Santa Cata-
É a política da terra que fala às rina, uma linha de trabalho persis

autorida.des que respondem pelos tente e contínuo, a prol das coleti-
destiJlos deste ·grande estado. vidadas agrícolas:

Sufragar a legenda do Partido
x x x SOdial Demodrático é portanto

!' 'C\ -'" acrecentar mais um capítulo ao�
A maior certeza da

cqntinuida-I muitos que já enchem o livr�, das
de do plano de aprofundar as rela· realidades catarinenses, no' setor
ções entre técnicos e agricultores agro-pecuário..

o complement'o alimen
tar por excelencia. Ex
�rato defrutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

NUN_98 EXISTIU I�URLJ

FV0GQanaO.
'Sim! Escolas, hoas escolas como são os grupos modelares,

que Udo Deeke projelou e for�m construidos em todos os muni-·
ci.pios, nos govêrnlos de Nerêu, Deeke e Aderhal:

Sim! Escola's, boas escolas! E não escol'as como a' que certa
govêrno construiu em ,canoinhas num barracão. Grupos escola-'.

. '1

Tes, sim! E não grupos escolar.es construidos no pape,l, por um·'...
·

decreto, dando denominacão de grup'os eseola,res' a escÇ>las reuni
das.

. �

Estradas! Sim, estradas. Como que nos ligam com o sul, que' vi-
veu sem elas, esperando que o Atlântico desse ent.rada ao Max, na.
harra ,da Laguna ..

Luz! Sim, luz como

Veio o leite! A luz vem

D. N.
I" Pal'a que discu lir.? Está tão perto. Está ali; à vista!

GllilJiel'ine Tal

TóQUIO, 27 (OE) - As fôrças
norte americanas iniciaram uma

contra-ofensiva de surprêsa na

costa mel'idional da Ooréia para

salvar o .impot'tante pôrto de Pu'

san; fnforman'do-se que ocuparam
Hadong, pequena localidade na C3_

(rada costeira. Entretanto, na f'ren,

te central, as nolicias rcebida$c;·

aqui indicavam que duas divisões

nomes e uma mesma ban
Dois

Dois
deíra.;

mesma

nomes

escola

norte-americanas, que se encon

.trarn nessa' zona, tiveram de retí
rar-sc até 8 quilômetros para ocu.,

par novas ,p9sicões. Um resumo
das operações, dado à publicidade
pelo quartel general de Mao Ar"
thur

,
dizia que as Iórças comunis

tas continuavam atacando em tô
da a frente, porém não menciona�·
va luta no setor la.eridional.
----------------

No Rio, O 5'. COD�
gresso lute'rn8cioual

�',- de MicrObiologia
Rio, 27 (V. A,) - Será realizado"

de 17 a 24 de agõsto préxímo.: no

Rio de Janeiro, o quinto Cong.sso>
internacional de Mícrobtl íogia. Reu
nír-se-ão em nossa capital perto de-
500 congressistas, repi-esentando
mais de quarenta países. Por ai, ds"
um modo geral, pode-se aquilatar da.
importância de que o conclave .se

reveste para o Brasíl, cabendo ao

diretor do Instituto Osvaldo Cruz".
professor Óltmpío da Fonseca,' a pre
sídencía do mesmo.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

e uma

ExplOdiu em
,

pleno VOft
LONDHES, 27 (OE) _:_ Depois-

dc ter explodido em pleno võ«;
precipitou.se um avião esta tar,

de, ao mar do largo de onzance.

Trata-se de um caca a reação "Me�·,
teor", cujos destroços foram pro
jetados a grande distância. Vários-.
voluntá'rios salvadores tacorreram
ao local da queda, mas não viram;
na superf'icie do mar, mais do que-.
uma grande- mancha de óleo S'

alguns pedaços do ,af)arelho' sem,
distinguir qualquer vestígio do pi;...
lôto.

Atuara _DO Brasil �
«Quarteto Barylli»�,

de Viena
RIO, 27 (O E.) - Um conjulltCil"'

cameristico, cujo nome tem corrido··'
o mundo gl'aças o prestigio artisticCil"
de suas atuações, apresentar-se-a ês_
te ano, e pela primeira vez, 110 Bra_
sil, devendo seus concertos. no Rio,'

l'ealizar-�é em agôsto vindouro.
Trata-se do Quarteto Barylli sôbrs"

o qual o critico do "Daily Telegraph"
de Londres escreveu o seguinte, aL

·propósito de um dos conceitos da.
temporada de 1949:
"As admiraveis execuções 'do Quar

teto Barrylli. sábado, no Wigmore'
·Ha.ll, invadiram completamente a te-·
.se de que a atuação em orquestrei' oCl

tGnde a prejudicar a delicadeza de es

tilo. O 1° vi'Ülinb do Quarteto é tam...

bém o "spalla" da Orquestra Filarmô
nica de Viena e entre muitas outrasv
qualidades os executantes revelaraJl)J

sobretudo, elegância e finura. Esses
executantes usaram seus arcos com·'

uma maestria ,desconhecida que nã()-
se encontra na maioria dos virtuoseS'·
de renome. São também intérprete!:t.' I

geniais e pOdem plenamente justifi·
cal' qualquer desvio da tradição-. A
beleza do seu fraseado proporcionou;'
nova juventude aos muito bem eo

nhecidos Quartetos'" de Se ubert E!\."

Brahms'''
...

Palmilhando a gleba catarinense, no auscultamento dos
anseios da genLe ele nossa terra, com a mesma sinceridade de
espirita publico, que lhes tem movidos as suas vidas uteís, NE
RÊU RAMOS e UDO DEEKE, à sombra da mesma bandeira
gloriosa do Pari ido Social Democl'alico,' com fi experiencia en

contrada na mesma escola <de civismo, cujo principal ensina'
menta é ser'Vir com honesta dedicação ao povo de se� Es-Lado,
estão praticando uma jornada de exemplo, num caminho que
os levará a ·VITORIA.

.'

Um deles, MO�Ul\1ENTO POLITICO QliE SANTA CATA:.
BTNA ERGUE1J �O CENAHIO NACIONAL DOS NOSSOS DIAS
dando ao povo de seu torrão na prestação de contas de suas

atividades, o grande exemplo de cônscia responsabi lidade no

cumprir os encargos que lhe foram atribuidos, sem ataques
e sem desassocegos, na serena confdança daqueles que tem a

conscíencia do d-ever cumpr-ido, 'receb�'á por certo, no aplau,
so expresso no voto da grande maioria, das massas

-

de nosso
.

Estado, o reconhecimento profundo que o seu esforço e bri�
Ihantísmo de atuação, fez despertar no coração de todos.

O outro que em sua rapida e valorosa vida' publica.
assinalou os 'mesmos ensinamentos d� escola daquele que' o

elevou aos mais altos postos de sua adrllinistt,acãO', pelo mé
rito que o seu trabalho alcançou, será 'O futuro Governador
de sua terra, saldo da modestia eloquente de, sua vida dedicada

, .

aos mais avançados misteres de uma nobre profissão.
Ambos com a mesma fé e a mesma crença nos deslinos de

Santa Catarina são dois nomes sob urna rnes';a btmdeira ...
,

,
.

são dois homem de u111,a mesma escola.

a que não tardará está aí!
vindo

. v�loz e fatal com'o
,

Veio a água! (','
derrota da U. -

.(' ,

de Gado

- "O aumento de despesas nos

diversos institutos foi compensado
com o aumento de contribuições.
Posso assegurar que com as novas

taxas está perfeitamente equilibra·
do o orçamento dos institutos. E não
haverá novo aUmento de contribui
ções, a não ser que no futuro se-'
jam novamente aumentadas. ais peno
sões e aposentadorias. Sobre os es-

!

As novas vantagens concedidas
. ,funcionários das autarquias
queAomou o nO 1136 elevando as

I
tudos feitofil pelos téGnicos

.

atuais,
aposentadorias � pensõe� dos .se�u- dec�arou ainda o coronel Ibsen' Lo·

rados �o.s Instltt1;tos lie. Prevlden;; peso
cia motivou, como .noticiamos, um - "Sob a presidencia do minis

aumento das taxas de contribuição tro do· Trabalho reuniram-se vanas

para os diversos institutos, que foi vezes os presidentes de todos os

de um por cento no IAPI, IAPC e institutos, tendo sido pelos seus

IAPB a 1 e meio por cento no técnicos estudadas as novas eontri

IAPTEC e no IAPM. bUições, Isso quer dizer que á no·

va tabela satisfaz todos esses orga
nismos, podendo os assalariados
ficar d·escançado.s quanto á garan
tia a que tem direH�".

aos

,A respeito a reportagem de "A
Noite" ouviu o coronel Ibsen Lopes
Castro, diretor do Departamento Na
clonaI de Previdência Social do Mi
nistério do Trabalho, que deelarou:

PARA

E C Z
FERIDAS,
E M A S,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
r R' J E I .� A �'l

�ESP�AS��J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


