
Tropas britânicas pa,ra .;,3.:; ÇQ,�éiaLO,YDRES, 28 (O. E.) - A Grã-Bretanha anunciou ços eietioos terrestres a Coréia incluindo infantaria, arti e a ,\ ov�; 4e;�andl(J,;_- fl'ZeY;(I:n� 1lQt�fls.%OeS seuielluinies .. A

a decisão de env'iar tropas para a Coréia. Esta medida, de Ltuiria e COl'pO .de engenheiros, com todo o eerviço Jteces, Turquir1(;é':ro\ 'ião tamben: decidi_rcl1n.i !enviar auxilio con-

apoio efetivo às tropas norie-umericanns que lu tom na SÚI'io il S1Ut manutenção". creio em� tfo1Jf!:SJ/..Coréia. A Ing�a�1'1'a t�1'110U-Se, assim, a

iJo,réia, foi anuncioda ontem a tarpe na Camara elos Co' Ao me.�mo �empo, o Almirantado revelou os planos sexta noção a responder aa apelo .df/', f�CI'etário gemi das

muns pelo ministra da Defesa, sr. Emanuel Sliinaoell, O S'I'. necessarios a dar a frota do Extremo Oriente todo o seu iVaçiJes Unidas, -sr. 1'l"igve tle,' 'no .':.seJíliélo de que fossem

Sliimoeli disse aos 'depUI'�dos: "OgOVêI'110 informou. hoje poda' combativo, em caraier imediato. foucas horas an- remetidos tropas para ouxiliar na repulsa a invasão do

às l\Trações Unidas de que está preparado para ênuitu: refot: �es, duas nações ela comunidade britanica - a Australio: territorio co,reano pelos, comunistas do norte.

Equiparados, para 'aposentadoria,
- Ano XXXVI I FI'órl�n6Poli$-,\sába�dóí �9'dé' Julh� de 1950 I N. 10.912

OS servidores autárquicos aos
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t funcionários públicosO era a us Ia ançar· IVISOÇS con ra Integra do parecer do .consultor jurídico do Ministro do
,

E O
·

d ti'
Trabalho

a umpa CI eu a RIO,28 (O.E.) - Com a sanção tantes do Estatuto dos funcioná'

.

-da lei n. 243, novas e importantes ris., públicos, entreos quais podem
vantagens são .conterídas aos fun- ser salientados: aposentadoria in'

LONDRES, 28 (O.E.) _- "Utili- Passando à questão do rearma- soviética uma policia mihtarizada cionários autárquicos. tegral aos 30 anos em caso de ln-
zando sómenle a metade das suas mento da Alemanha, o líder da de 45 a 50 mil homens" Entre as 87 autarquias bencf'i- capacidade; 35 anos independeu
divisões da ativa, a União Sovíe, oposição disse: "Não me admiro Jamais deveremos abandonar cíadas estão incluidas o Loide temente de moléstias; e aposenta'
tíca poderia lançar 'a Europa Ocí-

de que um estado de pânico reine
a esperança de chegarmos com a Brasileiro, a Companhia Costeira.I doria também integral, em caso

dental 80 divisões, sem uma nova
nas -f'rontelras oiientais da zona União Soviética a uma solução o Serviço de' Navegação da Bacia de certas moléstias, assim, a tu'

mohifização", declarou Churchill, ocidental na . Alemanha, porque
pacífica baseada na fôrça atômí- do Prata e -'''S.N.A.P.P.''. berculose, alienação, etc,

_

que reabriu em sessão pública o ca ?�s Estados Unidos. Essa é a O consultor jurídico do Ministé- O que- se observa, portanto, é o
debate iniciado ontem sóbre o es- os alemães da Alemanha 'Oriental política que nos oferece melhor

I rio do 'I'rahalho assim sé externou refôrço à tendência cada vez mais
Lado da defesa britânica. podem estar armados neste mo' probabilidades de escapar à. ter-: °t' acentuada em considerar os ser-

.

.

I
a respei o:

fat�hl�:����dO'a,c��:��en��;list;�e J� m�nlo e porque existe na zona rível guerra atômica". Até a �res�nt.e _data, os ser�i�o :�������lt:u:�,q��co�l1nc�:lá���nofe(�:
guerra, sr. Shinwell, de que "um

r,.._ _._._._._._••._ _._ _._ __.••_ _•••••••_••.•••••.••••;. '\I cia s�a:U�_���l����e:mdese.�J'�:���� ralo

têrço lias 175 divisões soviéticas

G
.

d. I d de aposentadorias e pensões, às' Quanto ,às pensões, a lei dará

da ativa era mecanizado ou hlin- ran 10S'0 ex"emp o e
margem a manifesta controvérsia,

leis reguladoras de' cada autar- pois os funcionários federais a'dado, conatítuía tmia .declaração ,qlll·".' Dêsse modo, havia, na-o "'0'" ,., cham-se
. sujeitos a dois regimes :de formid!ái\jel íurportâncía.

I'd I'
-

-. 'grande variedade de regime, nías,
U t

' uns, filiados ao montepio, outros"Seria excessivo dizer � pros m 1 & r pc I ICO ainda, deversídade de situação ao IPÁSE, não tendo o legisladorseguiu o antigo primeiro minis' relativamente aos funcionários definido a qual dêles estarão su-
t d!. r- '1 t Quem estudar a história política de ScLlÍll()1 Catarina, de nos·ro - que e 'l a o mi ' anques públicos geralmente ,llara. pior. A bordinados os autárquicos. Nota-se.

't·
.

l- d (I t sos dias, haverá de ....ai 'm' pm'a uma l'eve1'êncÍ!C/J, ante o nome do Iider -

,.sovre icos es ao sen Q a na men e l'

Iei ora sancionada, equiparou sob liá
-

d IPASEPolítico mais -expressivo -de nOssas gl'an"".� Jornadas Cl··V;C�""s.
'-

-
"C a 1, S, que ·as pen�oes o

reunidos em unidades organ.iz::I- u,t'" L<

-t Cd
.

L d
.

da's perto da frente ocidental, que

.

1l00nem público que se alçott pelo valo,r Úlconteste aos mais
o aspec o a aposen a Ol'la o ser são exíguas' e nesse terreno, não

está em vias de. formação?"
� ,alevmdados planos do cenário pol:ítico, vo'lta a sua ter1''O., para

vidol' auttVJ.,l"quico ao funcioná.rio parece ler havido favor: é possÍ'
no seio do Partielo que dele se ol'gulha, t'l'aze,[' o estímulo ele suas

público federal, beneficando-o. vel mesmo, que a mudança resulte

ativÍdacles 'nobres, aos seus c01'l'eligioná1'ios' que iniccu'am valo assim, com t<;ldos os favores cons em prejuizo.·
1'OSOS, u.ma nova lllta eleitoral.

Rumores de rO'mance com' a prince
sa Teresa. de Orleans' e Bragança

conta atualmente 47 anos, declaram
á United Press:

S
-

t d 100�ss�s n?ticia� são. inveridicas. O . erao recro a os .

prmClpe nao fOI para Sant Raphael,
e sim para sua vila á beira mar, mi-I homensperto. de Ostende".· Desde algum Itempo que vêm circulando em Bru·
xelas rumores sobre o noivado de WASHINGTON, �8 lU.P.) - O
Carlos com a sta. Orleans e

Bra.gan-j
Departamento da Defesa anunciou

ça, dizendo-se que o principe não que 100.000 homens serão l'ecruta
queria al1ounc-iar o fato antes de ser dos para o Exército dura.nte os me

solucionada a questão real da Bel- ses de setembl'o e outubro próxi
gica. . mos. .

o lUIS ANTIGO DURIO DE SANTA CA.TARINA.
"JdeUrlo • D. e.mul SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE ARBUDA. BAI08

,r

Comprarão -todo o
estoque de aoócar

SC'Tn interesses pessoais, pois que, pa1'a...se eleger não seria
necessário que deixasse a Capi:tal ela República, -onde a sua vida\
seria, quem sabe,. mais contada, não deixa contuelo de traze1'
aos seus c01npanheiros a cont1'ibttição de seu esfoJ'ço ines�irna'
vel, como o soldado que gosta das batalllas no calor das vanguar
das fi�eil'O,s.

Acostumado ao asfalto elas 1'uas não teme o pó d'as est'I'adas
que o estão levalldo aO$ rincões de stva terra, onde, em contacto
direto com $étl.$ cOl'1'eligionál'ios e 'é1.migos, voe' auscultt1.1ldo'lhe
os anseios e os a:ni'mando pa,1'a essa n01)a jm'na(/a.

E é por Iso que nós podemoS! c9ntar com ufan�C/J que o chefe
que nos orienta. É UM VERDADEIRO EXEMPLO DE LÍDER
POLiTICO.

'WASHINGTON, 28 (U.P.) - O
secretário da Agricultura, sr. Chal'-

{ les Brallnan, anunciou que os Esta
dos Unidos se oferecm:am para com

prar todo o estoque de açúcar exis
tente em CÚba, ou seja, mais de
600.000 toneladas.

Pio XII lança'
um apêlo

VA1'ICANO, 27 (D.P.) __:. OPa·
pa Pio XII lancou. um apêlo aos

330 milhões de católicos do mun

do, no sentido de' que orem pela
dissipa'ção das "nuvens neg-ra.s' ,e

lllne.aoa.aor,as", que 'ameaçam' o

mundo com a g'uel�ra aLômica.
.Na encicliüa papal intitulada "A

Suprélna Tristeza", o Papa atacou
'Os paises da cortina de ferro, que
procuram dominar os demais pela
fôrç,a. A encíclica é datada de, 19
de julho, isto é,' ,quando a gllerra
da Coréia tinha,.3 lh sem-anas.

Uma. fonte vaticanisLa disse' que
Ia encíclica, foi inspirada pej;t. irrup'
ção das hostilidades no Extremo
Ori,ente. 'Muito embora. não men

cionass·e espt\cificamente a guerra
da Coréia, o Pa'J)a falou de nuvens

ne'gras e amea'çadoras sôbre o

mundo e disse: "Não podemos se'

não exortar -calorosamente' todos
os cidadãos e seus governos à ver·

dadeira ,concórdia" à paz". De'
clarou que "a guerra não acarreta,
como ,nós sabem·os· de' sobra, por.

experiência, outra coisa :além da

Il'uipà e da morte" e misérias de
ilôda sorLe'.

A Rússia bloqueia mais Dlma vez
as uegociacôes sôbre o Tratado da A,Dstria

LONDRES, 28 (USIS) - A 25fia
sessão dos Ministros do Exterior,
sôbre o Tratado da Aust-ria, ter
minou como as demais, se-m que
se chega's'se a um r·esuItado satis'

fatório, em virtude da oposição
sovíética, bloqueiando inteiramen
te a elabora'ção de um tratado.

As negiociações se Íl'e�niciaram
hojo, para ·apenas numa se-ssão
que não durou mais de duas boras,
se chegar ao me'smo resultado que
nas precedentes: nenhum. As tIL
ticas soviétiCaiS' continuam a s.er·

vir' de impecUho à negociação do
Tratado.

BRUXELAS, 28 (U. P.) � O pl'in
eipe Carlos, que foi regente da Bél

gica até a volta de Leopoldo III, no

sábado, téria deixado esta capital
com destino a Saint RaPllael, no sul

da França. A imprensa belga liga o

nome de Carlos ao da princeslt Tere
za de Orleans e Bragl'ança, da ex-fa
milia real brasileira, que -está pas
sando uma temporada naquela cida
,de francesa. Entretanto" pessoas li

gadas ao Pl'illci'pe celabatario, que

Voluntários de todo �. mande pela
ca-usa da República .da Coréia

WASHINGTON (USIS) - Se- . As -inlforllliações anunciam que,

gundo in.formaçõek de fontes oficiais, além de ü.ferecimentos oficiais de

aqu í, organizações- particulares e apoio de governos, partindo na maio
ria dos- membros das Nações Unidas.
milhares de voluntários' estão an

siasas para se alistarem como sol

dados, na defesa da República da
Coréia.

pessoas, 'de páíses livres cio mundo,
estão se oferecendo para auxiliar a

República da Coréia na luta contra
os invasores comunistas do norte.

Descoberta de preciosidades.

município de Porlo .Belo
no

. -ITAJAí, 27 (R) - Dura.nt-e uma finitivamente. Estes descancavam
semana de ,exc'avações na p-raça da em cima de uma chapa circular
ig-rejinha de Canto Grande, no mu· óssea proveniente da espinha d'or
nicipio catarinens0--d·e Porto Belo, o sal da baleia ou duma pedra mais
Pe. Raulin.o ReoiLz, Diretor do Her· ou menos da mesma forma e sobr.e
bário "Barbosa' Rodrigues" fez C3(',9S de pedra. Por cima côloca
importautes -descobertas para a et- vam pindás (ouriço do mar), pei
nologia brasileira da éra, preco' xes, busos, ·ma.riscos etc. No inte·
Jombiana. Abrindo mais de ,fiO rior do tumulo aindÍ:t iam o.S uten.
tumulos ,exumou diversos crân'eos silios do falecido, 00mo 'l11achadio
em bom ·estado de cons:ervação que nhas qu80bra nozes, agulhas 1)f',
estão oà disposição dos ,estudiosos treas' totens, etc.
de anLropologia e etnologia., Não usavam a cerâmica o que

Os tumlllos são duma forma ,até os distingue dos habi,tantes dos
hoje ainda não encontrados. Feito s,ambaquis. Viviam quasi exclusi
um :buraco na terra, ·em formá de varnente da pesca, não excluindO
uns 73 cms. de diâmetro é reves· a caça de animais e' a c'oleta de
tido d·e uma camada de 'barro ar' frutas silvestres •

ginoso vermelho ou 'amarelo, soca· Oc,p_aram.o local da exc.avação
do, de�uns 15 cms. de espessura, duranté muitos séculos, pOis a coli
onde são depositados iOS restos na onde habitav,am aumentou por,
mortais.' mais de dois metros de' altura r·e.

Esta raça de indios
,
usava a se· sultad'o dos res'Los de cozinha aí

pultura indireta, i. e, após um Cl'_ de;posítados.
te,rro provisorio de -alguns dias re· Todo o material achado vai cons'
ti-ravam o corpo, descarnavam os tituir a c:oleção inicial de etnolor
ossos e, d.epois de certo tempo (um gia dio Museu de História Natura}
ou dois anos) e'nterravam-nos de' Catarinense (.em õrganização) de

que ,já faz parte o progressista
Herbário "Barbosa Rodrigues" com
séde em Itajaí. Os duplioados fj.
gurarão no Museu Seminárj,o Mi;.)
nor Metropoli-tano de Brusque.

. r�r?ta-se de indios muito antigos,
qUlca de uma ra.ça diferente! dos
até ag'ora 00nhecidos, como s� po,
de concluir da peculiaridade' dos
crialleos. A solução' deste interes'
sant,e problema' depende dum mi.
nucioso esllJdo dos etnoÍog'Ístas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembléia Legislativa.
WASHINGTON, 27 - (Urgente)

- Em entrevista coletiva à Im,

prensa hoje, <'> Presidente Truman

dedaróu que não ,pretende -empre

gar a bomba atômica na Coréia.

Combaja a

BrODquite.
tonificando as vias respi.,

ratórias

SESS.{O DE 27-7·950 O sr. presidente disse que se acha-

Com �t presença de número legal va sôbre a Mesa um requerimento
d" parlamentares, teve início a ses- pedindo substituição aos deputados
são, sob a --presidênca .do sr. José Protôgenes Vieira e Wigand Pers..

Boabaid. hun, impedidos temporáriamente, na

Foi lida, pelo sr. secretário', a ata Conússão de Agr-icultura Industria

da reunião anterior, a qual foi apro- e COmércio. A Mesa deisignou os srs.

vada sem restrições.
'

Ribas Ramos, e Felix Odebr íebett,

Procedeu·se, a seguir, à leitura do
.

ORDEM DO DIA

expei:liente. Não houve matéria a ser discuti-

Não havendo inscrição de orado- da' nem votada.
res na hora do expediente, pediu a O SI' Konder Reis requereu a in-

clusão 'na Ordem dofría do p'roJ'e: A Bronquite é uma porta aberta
palavra a deputado. Paulo Fontes,
da U. D. N., para solicitar 'do ple- to de leí. de sua autoria. que altera â. graves enfermidades. Corte t' mal
nár ío um voto de profundo pezar a toponimia Catarinense, em vários pela raiz tomando "Satosin" - po
pelo desaparecimento, em Belo Hori- municipios. deroso antissético e. descongestio
zonte, do engenheiro Ornar Carneiro A Mesa informou que' {} projeto 'nante da traqueia, bronquios f' p'JI
Ribeiro filho de tradicional lamilia ainda se encontrava na Comissão de

mões, "Satosin" tem efeito rapido.eatarínense. Constituição e Justiça.
A seguir o deputado Armando Oa- Em seguida, o' sr. Konder Reis Fluidifica o catarro; diminue a tos-

Iíl. do P.S:D., usou da 'palavra para discorreu sõbre : o projeto de lei se e torna a respiração livre e ia·
externar as solidariedades da banca- aprovado na Câmara Federal. de eil.' Nas Bronquites asmáticas, cro-
da pessedista às homenagens "põetu autoria do deputado Afonso Arinos, nicas ou agudas "Satosin" é o seu
'mas que se faziam ao extinto. que condena os preconceitos de eôr f' P

e os atos resultantes dos mesmos.
. remédio de com. lan�a.. eça ao seu

Submetido à deliberação do plenâ, farmacêutico "Satosin" -c- o domi-rio foi aprovado o voto de pezar. Ao finalizar o orador requereu

Prossegutn.;o, ocupou a tribuna o à Casa fôsse 'enviado um telegra- nador das gripes, tosses e bronquí-
,-sr. Nunes Varella, que se referiu ma à Câmara Federal, manifestan- teso
ao eminente escrrtor, sr. Renato de do seu apôío por tão dignificante

IAlmeida, Secretário-Geral da Comis- gesto. Logo após foi encerrada a

são Nacional do Folclore. sessão. .»

O líder pessedista trouxe ao conhe- E. TONOLLI
.

cimento de seus pares uma carta-
oficio assinada pelo tnsigue escritor

Ie dirigda ao deputado Oswaldo Ca
bral, secretáro da Sub-Comissão Ca,
tarínense de P"oIclore, no segulnte.
teor:

,

"Senhor secretár-ío geral: Peço a

vossa excelênca o obséquio de, na

qualidade de representante nesse
Estado da Comissão Nacional de FIo·
clore, do Instituto Brasileiro, de Edu
cação, Ciência e Cultura, procurar
O senhor Governador do Estado e

eomuníean-Ihe que esta Comissão, em
sua reunião de ontem, aprovou um
voto de agradecimento a sua excelên,
cía pelo valioso auxilio que tem pres
tado ao Boletim Trimestral, orgAo
dessa entidade e que bem diz não
apenas dos trabalhos por eliL' reali
zados, mas, ainda, da cultura do
Estado de Santa Catarina.

4- Comissão tem no
.
mais alto

apreço êsse Boletim e o inclui enfre
as suas realizações mats eficázes no
momento de renovação do estudo do
floclore brasileira, e, com grande ale
gria, verifica o apôío qUe lhe dá o

Govêrno do Estado, numa .iusta Com
preensão das a.tividades intelectuais
catarineilses.
Aproveito o ensêjo para renovar

lhe os protestos de minha perfeita es
tima e destinta consideração.
Ass) Renato Almeida, secretárió

Geral".
Após a leitura da carta, o sr. Nu·

nes Varella, dada a importância dês·
se documento, rE!quereu a. sua trans·
crição nos Anais da Casa
Ao terminar, foi aplaudido.
Em seguida. solicitou a palavra o

, deputado udenista Oswaldo' Cabral,
tendo S. 'Excia. es<;l'ij-ecido' .qu:,
como secretário daquela comlssao

cultural, tinha encontrado apôio do
sr. governador do Estado e do sr. Pre
feito Municipal, além dos diretores de
inúmeras repartiçõesl tais quais a

Inspetoria Regional de Estatística
. Municipal Imprensa OfíCial do Es
tado, D�partalllento de Estatística,
Departamento de Geografia e Carto
grafia e Departa:meIÍto de Educação,
no sentido de estimular e difundir
cada vez mais o movimento flocló·
rIco estadual. Ao deixar a tribuna foi
o Orador aplaudido.
Ainda livre a palavra nin,guém

a usou.

TINTAS PARA PINTURA
C'O T 1- O M A R

QUER VESTlR·SE COM CONfORTI··. E ELEGANCIA'
A

Mello
PROCURB

BUaiataria
Rua Felippe 8ebmidt 48

Caixa Econômica Federal
\

E d i a
CARTEIRA HIPOTECARIA

De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quem
interessar possa que, dentro do prazo de oito (8) dias; desta data, se'

rão executadas todos os contratos hipotecários aos mutuários. em atra
zo com esta Oarteira, correspondentes às contas correntes nO. 6 - 12 -

30' - 34 ,- 36 - 37 - 38 - 42 -:- '60 - &5 - 72 - 93 - 115 -

124 - 156 - 176 e 242:
'E, para que não se alegue' ignorância foi Iavrado este Edital

, .

ser·á publicado pe,la imprensa local.

Carteina Hipotecária da Caixa Econômica Federal d,e Santa

rina, Florianópolis 27' de julho d� 1950.
,

ADOLFO ELPO DA SILVEmA
Chefe da C.H.

que

CaLa'

Nal18S da Nav8
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noite ..

de 5, 6 e 7 de a.gôsto, seus festivais de benefício,' contando com o apoio
dos corações generosos de nossa gente.

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

iluminação profusa. ,

O local escolhido será � Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem·

bléia, sendo que a Sociedade ,espera que todos os conterrâp.eos aux!·
liem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.

[9; 'ou Av. H�rcilio Luz n. 53.
.

Clube Doze· . de -Agosto
'lu'ogl'arna pa,'}\'O nfês dfl: julho

Dia 30 - Domingo - Cocktail dansante com iIiício as 9 noras,'
As "soirées mignon" serão das 19 ás 22 horas.

I

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO.

DIRETORIO MUNICIPAL
A�lISO ,

I

Zenft da Silva, Nair Conceíçãoc,
Osvaldo Lísbôa, Odilia Carreirão
Ortiga, Palmira Santos, Paulo dllt-"
Rosa Luz, Regina Magda P. Simõess-:
Valdo Rosa. Silva, Virgilio José"
Luiz, 'Valdir Francisco Gaetano�_
Walter Ramos do Nascimento.
Valcyr Borges Werteh Gouvêa da-'
Araujo e Silv�" Valdir Sil.va, Z·e.
naide Tereza., Areias, Ze!Ha Laus
da Silva, Yolanda Vieira Leal

,sACO DOS LIMõES: Felinto-

Encerrando-se no dia 2 de agos,
to p. vindouro, o serviço de alis,
tamento eleitoral, este Diretório,
solicita o comparecimento dos

srs, correligionarios abaixo dis,
criminados; á Séde do PSD, rua

Aircipreste Paiva n. 5 sobrado,
á.rím.de satisfazerem o despacho
exarado pelo Juizo Eleitoral, em

seus requerimentos:
FLORIANóPOLIS: Artur Cor;

rêia de, Melo, A�tamiro Neves dos
Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Lessa, Cleonice Maria da

Rosa, Djalma Cunha, Dianô' Cunha,
Dornrémy Magalhães de Fr'aitas;
Dorvalina Gomes da Maia, Eucli;
des Costa, EvelYm Santana, El:_.
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander
son MonzoHi, Édio Santana, Gu
mercindo Xavier, Isio Reis Silva,
Ivonete . Fernandes, Ivonete Régis
joão Bernades, João Olegário da
Silva, Júlio Coutinho de Azevedo,
Lauro -Aleves, Lauro Quirino do

Nascimento, Luiz Fernado Macha,
do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vi

Iá,J.i.a de Andrade, Marcos Lessa, Florianópolis, 19 de unho de 195()�,.
Maria José Reis Silva, Maria Her- Tte. Albâno de Souza Lúcio
mes, Martha Hauspurg, Neiva Delegado do D.M. do PSD.

Raupp.

TRINDADE: Oscar Tetulian�·
Silveira, Manoel Ar! da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS:

Osvaldina Dagoberto de Maga;
lhães, Antonio Guilhe-rme dos"
Santos João Manoel dos Santos.
RIO' TAVARES: Senem Pedro-

Cardoso, João Manuel Martins &

Hildo Martins.
ESTREITO: Bertoldo Martins..

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

,.

3t�

...

V' A' L V U L A, S

Phil"i,_
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio, Cal. Lda.
Rua' TrajaDO,

MINISTERIO DA MARINHA
Capitaniã. dos Portos do Estado de Santa Catarina

,
. Exercicio de 1950

'

" EDITAL
1)e ácÔrdo com o ofí�io nO 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA D(P.

ENSINO NAV.A1, faco saber a 'quem interessar possa, que' se �lchar:i�
abertas as inscricões para .0 éG�cUrSo de admissão à matricula Da Esco_.
la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindourC!.

"

Os interessados IJoderão comparecer na Secretaria desta 9apitania ... -

para melhores esclarecimentos.

_Capitania dos Portos do Es�ado de Santa Catarina, ;Flrianópolis,,_
5 'de julho de 1950 .

Nels(m do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G SeCretá�io.:

CURITI8A TEl.E.CRAIIA: PROSEBR�S PARAN4 ._

Rádios Atlântidà;
ONDAS LONGAS ·E

:
;/

CURTA'S
Atlântida - O sucesso da técnica electrónica - Atlântida - Svper' éonstrução para durar mais

VENDAS A VISTA EGrande al�ance Otima seletividade

Electro,��

Rád'io
Tra:nsmlssóres

I
Rádios

Atlântida'
Am plifícado res

Catarinense Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE' Jr.

Atlântida _. Som' natural _ Alta sensibilidade
A

.

LONGO PRAZO

Telefone n. 1459
l
Rua Trajano, n. 31 ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sábado 29 de Julho de 1950

Vida ·eociàl
comunistas para 8, conquista_ �e -Pu·san

Q. G. NOR'l'E-AMERICANO NA ção a 80 quilômetros de Pusan. A

CORÉIA, 28 (D. P.) - Fôrças coo, violência da ofensiva forçou as tro,

reanas no norte lançaram um ataque I pas norte-americanas a uma retira-

relâmpago, tendo alcançado posl- da estratégica.
Roubou 115·
calças..•
Paris, 28 (R) - A Décima Ca:

·Investem OS

o auspicioso acontecimento do
- .aniversário natalÍcio do benquisto
diretor do Abrigo de Menor.es Ir'

I' .

-

mã·o Adelmo que pelo seu t.ra.Lo
- pessoal ·e extrema . bondade, foi

mara Correcional do Senado infliu

giu a pena de 8 meses de prtsão '

e 5 mil francos de multa a Alf'on
so, Luiz Georges 'de Bourbon .Y
Bernardos de Guerros, com a ida
de de 28 anos, fIlho de um sobri
nho do falecido rei Alfonso XIII,
por ter roubado 115 calcas de
seu empregador na casa 'de coníec

ções "St. German dés Pr�s".
Quando era empregado desta ca

sa Alfonso de Bourbon enrolava
duas ou três' calças em torno

do tórax, cada dia, antes de dei'
ANIVERSARIOS

.

.

I
alvo por parte dos funcionários c xar o estabelecimento. Vendia,

·S1:. Heitor Wedelcin, dos Santos abr-igados de expressivas demons, depois seu roubo ao pessoal de - RITZ - SUSTER CRABBE (O Homem

. Ocorre, hoje,: o aniversário na', trações de simpatias. varios 'bares nos quarteirões no Horário Especial Leão) no seu mais eletrizante

'talício do nosso distinto conter- I
O Irmão Adelrno, excelente edu Madellene. Os compradores', cerca - ÁS 4%, 7 e 8%' 11s. • "far'west":

:raueo, sr. Heitor Wedekin dos cador, é dotado de um dínãmís de trinta compareceram também - Outra gigantesca apresenta- O VALE DA VINGANÇA

�Santos,-competente telegrafista do mo invulgar e por sua dedicação c ao tribunal, sendo obrigados a pa- cão do Cinema Brasíleíro l Lutas Perseguição!
Telégrafo Nacional e prestigioso amõr à causa da infancia, tem me- gar multa de 100 a 6 mil francos. A'l'LANTiDA - A, Cía. Nacional na Mortes Perigos .

procer pes�0d�ta em Camboriu. recido das autoridades competen- -0- 1, apresenta: 4) .; .

O aniversariante que, por seu tes, muitos elogios. TERRA VIOLENTA INICfO do mais sensacional, mís

p roverbinl cavalheirismo, é larga' Dotado de uma modestia qne CASA" MisCELANEA '.' d��tri com térroso. e eletr ísante seriado de to

mente conhecido e benquisto em não justifica, vai o Irmão Adel- Anselmo DUARTE, Celso GUIMA- dos 0'8'. tempos!
buidor. doi R'dio.� R,�OI A

[todo o Estado terá a oportunída- mo, trabalhando silenciosamente
'

RÃES, Heloisa HELENA, Graça O 'ESPIRITO ESCA.RLATES
ic:tor• .v'h,ul.. er'Dilcol.

.de, hoje, de rec-eber expressivas pelo
-

engi-adecimento daquele mo·
Ru. Conlelheiro·'� M.tr.· MEL;LO e

-

Maria FERNANDA com

'homenagens de seus amigos e cor· delar estabelecimento um dos mais e em numeras especiais! Charles Quighley
........ _ ..................•.••�

religionários pelo transcurso de completos do Brasil. GRANDE OTHELO e LUIZ CONZA- 1/2° Episódios .

..,:tão auspiciosa efeméride ás quais ENLACES: Santos - Mendonça GA MACABRO ..• SINIS'I!RO .• :
.com prazer, nós associamos. Spurides - Bocbaid Realiza-se hoje, às 9,30 e 10 110'

_ Extraído do celebre rornarr HORRIPILANTE, ..

Praia. Beatriz Noronha Lima Na residência dos vais da noí- 1'318', na residencia dos pais da noí- ce de GEORGE AMADO "TERRAS Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

Deflue, nesta data, o aniversá- va à rua Duarte Bchutcl nO. 17, va, à rua José Jacques nr, 11, cio DO SEM FIM"; - "Imp. ':10 (DEZ) anos,.

-río natalício da exrna. viuvá Bea- nesta capital, terá lugar, hoje a vil e religiosamente, o enlace' mre Sensacional! - Díferente l - Il\fPERIO- (rE�eito)
: Lriz Noronha Lima, dedicada pro' cerimônia nupcial do sr, dr. José trimonial, do nosso prezado e dis No Programa: "Não Haverá Sessão Oinemato-

'fessora nó Grupo Escolar de Bi- Boabaíd com a senhorita Déspin a tinto colega de imprensa, jornalis 1) -- O Esporte na Téla =-Nac. gráflca". �

.guaçu.
N. Spyrídes, filha do sr. Nicolau t'a Waldyr de Oliveira Santos, Iun- 2) _. Noticiario Universal -At. - R I T Z - �,j

A distinta educadora será .alvo Constantíno Spyr'irles e da S".1. Kí- cionário da LO.E, e f'ilho da ex' Preços: Cr$ 6,20 e 3,20. Amanhã

.de 'expressivas manifestações de riaquí Spyrides. ma. ·sra. viúva Maria Gui\l1ermiuJ "IMP. 14 ANOS". TRAVESSURAS DE. ./ULIA

.estima e de apreço do corpo do' A noiva é figura de realce na de Oliveira Santos, com a gentil - ODEON _ H

cenle e dos alunos daquele grupo nossa sociedade e no rneg istérío senhorita Zilá Mendonça, dileta
- Ás 7% horas

·.que lhe querem muito bem. Apre' catarínense; tendo exercido- em filha do sr. João Mendonça" do co Colossal Programa Duplo

·
sentamos-lhe respeitosos cumpri' Joinvile, durante algum tempo, o rn-rcío Iagunense e sua exma. es 1) - Noticias da, Semana - Nac.

-mentos. cargo de diretora de um dos es- pôsa e fino ornamento da socieda P E C A D O iR A

Menino 'Nabor tabejecimentos de ensino daquela de local. com

E de jubilo o dia de hoje para cidade, O dr. José Bonbanl, ele Testemunharão o ato civil par Ramon ARMENGOD Emília GUIú

Os amiguinhos ,e familiares do in- mento de prestígio dos círculos parte da noiva, o sr, Pedro ?érgio '

Ninon SEVILHA, Anjos do INVER�
leressante garoto- Nabor pois lhe politicos e sociais do Estado é Pre- Mendonça e sra.,« dr. Nunes Va· NO e Agustin LARA.

.. .assínala o aniversário natalício. sidente da AssembLia Legislatí rela e sra.; no religioso; João "Men -"- Um drama forte e impres'
Nabor é filhinho do 8'1'. Nabor va iEstadual e nessa qualidade donça e 'sra e srta. NUma l.eal e o sionante!

)J"erreira, funcionário da' Casa exerceu por largo período o cargo sr. Luiz Nunes. SEGREDO DE Wr]A MULHER
· Hoepcke e netinho d'O s,r. VictOI' de governador interino do E�ta\io, Páraminfarão, o a'to civil par com

.Mariano da Silva, funcioú!rio do durante Q afastamento do sr. Adet' parte do noivo, o sr. Mário Brian A�NE, Constance BEN·

Depart'amento de Estradas de Ro' bal iRamos da Silva. d'Acampora e sra., e João· Meu- NETT e Barry SULLIVAN.

,dagem. No ato civil que ·se re::dizará ás donça ,e srta. Eponina Mendol'ça, Preços: C.r$ 5,00 e 3,20.
Aos muitos eUm1}i'in'\entos q)le 10 horas à TUa- Duarte Schutel nO no rl!ligios'o, o. sr. Acrisio PaullrJO "Rigoros'amente

.

Proíbido até -iS
.reoeberá o aniversariante, junLa' i7 servirão de testemunhas, }leIa dos Santos, representado pelo sr, anos".

noiva, o sr. Apostolo Pasc:lal e jornalista Hermes Gurdes da Fon'

exma. ,senhora; pelo noivo, o sr. seca e sra. Norma Rosa Mendonça,
José Daux, e exma. senhora. repr,esentada pela 6'1'ta. Maria Alba

Paraninfarão o ato reHzioso. Mendonca; e jornalis,ta Jairo Cal'
A sra. Alumides Silvá Vieira, �

pior parte da noiva., o sr. Capitão lado e a exma. sra. Maria Guilher' "

.Seno�"cl·onal Repo·r'n.gem..esposa do sr. Agenor Higino Viel' "''' ""

Cons tantino Nicolau Spyrides e mina de Oliveira Sa1) ros .

.

2) •••.•..•••. • _. • •.

'

••• � •

senhorita Kyrana CrisLóforo; p:l1 Após a �nlace o jOVflUl pne via: PEDRO ARMENDkRIZ na extraor-
parte do noivo o sr. dr. Nerêu Rtr jará para o norte do palS. dinári.a película Mexicana:
mos e exma. senhora, representa' O "Estado" âlmeja ao.� distintgs G U A D A L A I A R A

Schut-z, da S00
dos pelo ,sr. Celso Ramos e exma. noivos um futmo repleto de fe)i'
senhora, .cidades.

FALECIMENTOS
DR. OMAR CARNEIRO RIBEIRO
Por telegrama partiCUlar acaba-

mos de saber do prematuro faleci-
mento no IRio de Janeiro do...d.x: O
mar Carneirp Ribeiro, filho do emi·
nente magistrado. catarinense dr.
Heraclito Carneiro Ribeiro. O dr.
Omar Carneiro Ribeiro, cujo desar
pareeimento causa profUlida cons

ternação là sociedade catarinense, re

sidiu e exerceu sua profissão de en

genheiro por largo tempo em Flo
rianópólis, onde tinha intalado seu

escritório de construções civis. Re
centemente transferira residencia pa
ra a Capital Federal, onde chefiava
O 9,0 Distrito de Construção de Es
tradas de Ferro Nacionais. Profis
sional de larga competencia, moço
de cultura e virtudes de caracter

qtÍe enobreciam sua personalidade,
ocupando já um posto de alta res

ponsabilidade, estava .destln:l'ldo á
uma carreira brilhante e l'ecun�
infeiizmente truncada pelo preina
turo e repentino falecimento, ocasi
onado por uma sincope cardiaca.

RegistrandO o infausto aconteci

mento, expressamos ao desembarga
. � dor Heraclito Carneh'o Ribeiro nos

I sas condolências pelo do�oroso gol
pe que vem de sofrer.

.

Danças de salão
Em '1915 a Livraria Quaresma publicou um livro de autoria de

'Xico Braz, intítuledo "Danças de Salão". Nesse volume há curioso
.conselho destinado aos dançarinos do começo do presente século:

"Modo de Segurar as Darnas : Com o braço direito estirado com

elegancia cinge-se a cintura da dama sem esforço naturalmente e, ,
,

.com a mão esquerda toma-se a mão da dama ,á altura do ombro; a seu

rturno, a dama coloca a sua. mão direita sobre o ombro do seu par;
,-então nessa posção começam a dançar fendo o cuidado de evitar, o
· mais possível, que o tronco de ambos fique em contacto e que os ros-

.tos se toquem ...
"

.

. Cr$ t.150�OO Io quanto custa uma enceradeira

A R·H O
ELECTeOLANDIA

I
I·,

dos . Es.ivadores de
Florianópolis

Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Em cumprimento a'O que"'<tétilrÍi1in,a o ar.tIgo 550 da C(;'ri""solida

ção' i:las Leis do Trabalho ,_ficam convocados, OS ass'ociados deste
Sindicato Ipara a Assembléia Geral Ordinária que se reaJizará no

dia 30 do corrente, domingo, em P convocação às 10 horas da ma

nhã e em 2a convocação mei-lIJ hora após, com qualquú numero, afim
de deliberar sobr·e a seguinte Ordem do Dia: .

Leitura e aprovação da 'Previs'ão Orçamentaria deste Sindicato
para iQ exercício d-e 1951.

Scretaria do Sindicato dos ,Esltiv,adores de Florianóp�lis, 28 de
Julho/de 1950 .

•

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase - Terreo

c
•

1 n e - D
.

1 à
•

rIO

mOS 'Os nossos.

-0-:
FAZEM ANOS HOJE

- ROXY-

Revelações, do Con
gresso .Oltalmolooico
rea'lisado em Londres

- Ás 7%, horas
Programa Colosso

1) - PORTUGAL x ESPANHA.

ISÃO PAULO, 28 (V.A.) - Divul·

gou-se nesta capital declarações
feitas pelo médico brasileiró Nel·
son 'Moura Brasil durante o Con"

gresso Nacional de. Oftalmologi�
realizado em Londres', segundo
as quais apesar do grande progre3�
so da ciência, aumentou em to

do o mundo o numero de ceg'os.
No Brasil o Estado onde a illCi_

dencia da c'egueira é maior é c de

Sergipe, figurando com menQJ.'
indice o 'Rio Grande do Sul.
O cientista patricio :atribui li

paradoxal situa'ção ao "esta.d()
neurótico que atravessa a Huma-

,ta;
- o sr. ceI. Dalmiro Rúiz de

Barros, residenVe na C,lpital dia
Repu:blica;

- a !Srta. Irma

nidade".

· ciedade josefense;
- o jovem Nivaldo L'apes de

Almeida;
"- a menina Olga, filhinha do
s,r. João José Rodrigues Corrêa

Reis, funcionário publica aposen'
tado.

. Sensações ...
Torcidas ..•

C�ini..., Otn.t.I, Pil.lDl.
Meia, d.1 melhorei, pelo.��m.
Dore, preço. a6 D. CASAdll18
CELANItA - RuaO. M.'a:."

Irmão Adelmo
Transcorreu na data de ontem

Assim o enlace lJ.}atrimonial que
hoje será celebl�ado constitui um

acontecimento. de larga repercus
são social tanto nesta capital co'

mo �m t-odo o Estado -e será mo

tivo ·para que os .noivos e suas

exmas famílias recebam as home

3) ..
- .

Panelas de Pressão ARNO
.

ii Cr$ 5tO,00
Grelhadores Etétricos

a Cr$ 300,00
na Elelrolandía

participam o nascimento de seu filho JANO

\ SALyIO DE OLIVEIRA E SENHORA

nagens de estima e de aprêço de
que se fazem merecedores tanto
pelas suas qualidades pessoais
quanto pela projeção de seus no

mes na vida social e pública de
Santa Cat'arina.-

Florianópolis. 26 de junho de 1950

Sindica.o

.Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo TURIBIO CUSTODIO DE FARIAS
APARICIO MA.NOEL SiQUEIRA

Presidente
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES'I'Al)O--�ábado 29 da Julho de 1950

As SEGUNDAS; QUARTAS E SEXTAS.:.FEIRAS:
Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitbá
Florianópolie .:'Lajes, e Porto Alegre.

AS TERÇAS, QUINTAS E sABAvas:
."

.

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Curitiba

Paranaguá=-Santos e Rio de Janeiro. ...

'Tarifas reduzidas
Modernos' e possantes' aviões. Douglas "

A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da
. conclusão das obras do aeroporto local. ..

,

"
,
\

.TRAFEGO MUTUO .COM:

'Cruzeiro 'do Sul-Rio'
Sevaq=-Porto Alegre
Piuna-Montevidéo

- , PÂS�,AGENS E CARGA :'

Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, :;15-Telefone 1.565

A,gência ,CRUZEIRO DO SUL
,

., Rua João Piato 12 - Telefone 1.500
.

1 TAjAI: �

r

,

Luiz Nocefi -Rua Pedro Ferreira (Ed. Baner S. 1.)
Outras cidades com' os . sub-azentes da Crazetro do Sul

fscola de Aprendizes Marinh'eiros
Inscrição de .eívís candidatos à matricula

Acham-se abertas, na Escola de ;Apre,ndizes Marinheiros dêste

:lEstado, de 10 de julho a 10 de agósto de'i_950, as inscrições dos civis

-eandidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nasci.
-dos entre 10 de março de 1932 a 29 de agõsto de 1934 .

O exame para os candidatos iIll!'?r:ito� será no dia .1.5 d� agôsto
vróximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San,

A V 'rs 0, ,

Aviso aos meus amigos e. clientes que reabri meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala I:

O consultório esta aparelhado para, atender todos os

casos da clínica dentária. ,

.

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

.

ARI MACHADO,
Cirurgião Dintista:ta Catarina, em Barreiros.

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser
�

-ebtidas na aludida Escola, no 50 Dístrít., Naval, na Capitania dos

Portos, nas suas Delegacias e Agências, e n�s Prefeituras Municipais
.' c todo o Estado.

IMOVEl�
V. ,S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de' imóveis?

Os documentos de seu imóveltestão de acôrdo com as leis em vigor? ,

Si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regularíza.Jos

DATI LOGRAFIA crttcríosamente-

Confere
Diploma

-TO NICARDIUM

..

METODOr
Moderoo e Eficiente

''Corresponde!1c1 !

'Comerciai

B&m ""biniÍculo- - 'r

GNinde 'visãl

11111&&. f.Ucldadea ,el. _.ca.e...

a. ..... fllltl_he I �

lia.. aio ..qlleça, ,.. • ••1.,.

,r....te ,ara o ... "PIIIPOLBO'.
6 ••a eaderuta •• CUDI'I'ft
MUTUO ,PItBDIAL.

_ ':c 'iJJ

TUBERCULOSE.' -'
Cirurgia' do Torax

Formado pela Faculdade Nàcio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurçião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio)•

. Cons.: Felipe Schmidt, as
Consultas, diariamente,

das 15, às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,,

28 --- Chácara do Espanha

...t'eune, som .. , acabamento c,

soliJ]ez••.
·

no piano perfeito!'
. � .

"" -

Além de vários modelos para
. pronta entrega .. , êste m",rav,

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de>

pagamento a longo prazo!
,

ScbJVàrtzmann
REPRE SENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/ATonico do' 'coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do 'sangue, Arteríosclerose, Dísturbios na Cx. 134)- Tel. KNOT

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar) Inchaçõeo, Edemas" Praça 15 de Novembro n.20
Molestias "dos Rins, Reumatismn. Nefrites,', . ,I 2°. andar

1

-.<���)����)�

DIREÇAOI
tlmélia M Pigozzi

r

'Rua General BUtencourt. 48
(Esquina Albergue Noturno)

_'

Florianópolis

, .I ="
,.. rfà Fabriaante .. dl.trlbuidore. da••damada. Goa-
li 11 f.agõ•• -DISTINTA- e RIVETJ�Po".ue um gfa�

d. ,oftlmento d. cia.,mlra.; I'llaado.: brlal
bonl 8 baratos; algoda•• , ,mo ..lnl e a"lamlatol:,

. pala alial.ate.. qu.� naebe dizo.tamente cl".
"

..elbor•• Idbrl=a.: A Cala "'A CAPITALl· ..h.:&!"�Q' ii '·at.Dg&o do, SEUl: Com.lral••te. cie InteZ'lol no ••ntldo de:lh. facuem 'IID.·
"Sllta ant". da o!8tUtu·.m 'GIl,GII !OomvI'Glli--MATRIZ om Flcl'ian6poU1a":1 jFILIAIS eq:a Blum.nau�. Laje.. ,I � :'t

............................a. �UMBa ..__ ��

I
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Algodão e, café

PROVA DOS NOVE e� qu!':, !;,'���an'j'" a

PaI' Al Neto abril do corrente ano a exporta-
Acabaram.se as dúvidas, vendo, as nações livres aprenderarrr cão brasileira atingiu a 796,221
Os comunistas agora saem que. a [lição.

.

toneladàs, no valor de Cr-$ ..
.as nações livres' estão resolvidas Os invasores comunistas estão 5.758.186.000,00. Os principais pro,
:a pôr um ponto final ao expansi- sendo enfrentados a ferro e fogo. dutos foram os seguintes: Galé
-onísmo sovi-tico. A prova da Coréia oferece '10� 3.710.440 sacas, 222.626 toneladas,

Esta verdade torna.se visível vermelhos resultados bem claros. no valor de Cr$ 3.628.425000.00;
NOS BASTIDORES dos aconteci I' Quaquer novo movimento expan- caoan, 119.424 toneladas, no valor .".".
mentes na Coréa.· .

sionista encontcará as' nacões li, de Cr$ 44lt.538.0z0;00; algodão,

p�_"
/

OtiHá.tempos que os agentes russos
I vres unidas., armadas e decididas 20.070 toneladas, 270.712.000 cru,

,

_

, "s'C
mo exterior tratavam de tomar

a\
sob a bandeira da ONU. zeiros: cem de carnauba, 4.716

. temperatura üo Ocidente. Em 193'9. a União Sovíetíca ocu: toneladas, 152.225.000 cruzeiro:

"Eles queriam saber até onde as pava mil territorio de poucomais peles e couros. 12.295 toneladas ,/ f.' nações livres seriam capazes de I de oilo milhões de milhas quadra, 138.393.000 cruzeiros; tecidos de

'*.
.' .

. ir> em caso' de agressão. . das, com uma População de cerca algodão 994 toneladas 119.561.000 _ - DURANTE TODO· DIA
Claro está estes agentes . apre' de 18.()-fl'rifüões. . cruzeiros; fumo 10.0t'4 toneladas,

esentaram vÚias teorias.
'

I "Km 1945, ao terminar a guerra 106.823.000 cruzeiros. Seguem-se
.

'," _

As �epríi�ili" fo:,ços,amente, varí
I a. Rússia j� :Qavi� ane.xüdó a E�tô' pela ordem, com menores valores:

avam de país a PaIS, de observador

I' bía,
a Latvia, a LIluama, a Bessara- pinho. mamona. sisaI ou agave e

a observador. .' hia, a Rutenía parles da F'inlan; outros produtos,
Os, chefes comunistas Únham di.' daPolonia �da Prussia Oriental, Como �e vê. o café representa ::; � iA

- -"J � � .;

dú�idas. . . . .

. I as ilhas Kuriles � a .Sakalina do mais de 50:lpor cento � valor "de " ? �I -."
•

_

"

..
l

jo!:;�a.:�lm��::SSá;::a:Iin:u;����. I Sl�m 194�, 'Os 0�mu�lisLas compte, I �L�:�� '��o;aLad��' ,e����:��u�: ����;
r

� •.
- �,_ ",,';j:-CZ��<'-'S --:"�.'_ ;�,,::,�;�����,��-'� _���--f_' , ����;

:
'"'- Coréa trensrormou-se n,a pro. 1 tar�� .

a lI1corp?-raça-o a �checos' período, em consequencia da cám
va dos nove. Iováquia, Poloma, Rumania, Hun panha desenvolvlda nos Estados
i ;Si as nações livres tivessem per", gria Albania. Bulgária, Iugoslávia, Unidos contra o nosso principal
'mitido que os invasores éomunls ,I Ale�anha Orental e o norte da Co' produto.
las- tomassem conta da .república ] réià.· _.;..'.,.._ _

coreana êste teria sido o sinal I Em Janeiro de 19M), foi terrni, RANULPHO J, 'DE SOUZA
.para o avan'ço geral dos vermelhos.

I na.
da a incorporação ao mundo co'

.

S<?�RINHO e SENHORA
A [ogada comunis�a' do dia �4 �}lnista da China e da

MandChl.l', partlClra� ..�9S seu� p�r�llt\)§
de junho de 1950 f'oi uma repeti,

.

ria. .' e pessõãé ue sua amizade o
ção <ta jogada nazista de 7 de mar'.,

.

Atualmente .esse mund.o �omt1'1
nascimento de seu filho.

.eo de 1936.
.'

1
nísta ;conta com um territorlo de

. MARCO ANTONIO
. l\la;<Iuêle dia, há 14 anos, O alto. mais de 10 milhões de milhas
-comando alemão ordenou a ocupa quadradas e uma população de qúa, ocorrido dia 21, na Casa .de

'\' .ção g.>a Renânia. si 90 milhões. Saúde São Sebastião.
As ordens do Reich eram claras: Nesl.e momento. o mundo - de

.

-------------

-sí houvesse resistência armada uma forma geral - continua em fRAQUEZAS EM GEltAL
categórica, as tropas alemãs de- paz graças a energica decisão das VINHO CREOSOTADO
veriam retirarrse com a maior dig- Nações Unidas, que as tropas nor-

.. S I L V E I It A ,.

nidade possível.
.

te-americanas estão executando na

Mas não houve oposição militar Coréia .

•direta e frontal as tropãs nazistas. Si O:S comunistas aceitarem 10

E Hitler ficou dono da' Renania. resultado da -

prova, continu'are.

PARA' OS MALES DO

FrGADO.
ESTÔMAGO e INTESTINOS

�H É P I C H O L I N
O' REME'DIO, QUE

No, do mundo

,A

••• a ••••••••••••••••••••••••

=a�iia., Gravata.. Pifa�e
Meíat "., melhore.; pelo. J'm.
lorei pj eça. .6 D. çASAdMlt
rEi.A'-l1:r.A - �U(lC. MaftAAcontece que, pelo que estamos' mos em paz,

c'·

,

1
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Aceita-ss representante no interior do Estado. Cartas poro
Caixa Postal 139 - Flol'ian6polis'

------------�---------------------------�------------------------- ----------
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LlRÁ TENIS CLUBE I
<,Boite da (;oliD8)

DIA 3 - QUINTA.FEIRA - DIA 3

Magistral e inédito d.esfiÍe die modas para a,Estação,
'no qual participarão senhoritas do nosso "Grand Mond,",
mais uma apresentação de Layla Freyesleben.
/' .

Atraente SHO'W com a participação das, distintas se'

nhoritas ALICE DE ABREU MORAIS E LAYLA FREYES�

LEBEN, constando de numerosos de cantos com acomps,

nhamento de violão.

MúSICA DANÇASCANTOS
. INíCIO 21.UO HORAS

Reservas de mesas "Belojoarfa .MORITZ", Cr$ 50.00
I

NOTA: - Exclusivamente para associados Ingresso talão
,

de Julho ..

Crédito 'Mutúo Predial·-

Avisamos àOS ãossos "prestamistas qf1:!S ê111 ;í�tud� -de"ê:§.. '-f

tal' parada a Loteria' Federal, nossos sorteios que são basea-
d9.� nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

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

quem em dia.
.r

1.. MOREIRA tI; ClA.
CONCESSI9NARIOS

.. -: '

I

DR.

A. DAMAScENO DA SILYA
ADVOGADO

!';.�.

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS
t .'

Praça 15 de Novembro, D - r a .."
\..l·��···· !

,·i �

(Edifieio Pérola)

·1'9nu: 1.324 • 1.188

I'lori••ópolill ..:. Santa Catarl...

.•••..•••.••...•...•.•..•.•.•..•..............•.... .,'
,

.

O estabelecimento gráfico "Brasil", avisa a sua distinta freguesi·a
e amigos que está em condIções de a.tJen(l.er a qualquer pedido, à.
Avenida. Mauro ltamos. nr. Hi.

LIRA· TEN'IS CLUBE
I.

."

.

prOO'I'Hlna pa "H O Inê.; fi e jnUlll

I Dia 29 -- bSábado - Grande soirée de aniversário da Ore

questra Juvenil.
Notas: Reservas: de mesas para ás BOITES: Relojoaria

Gomes..
- ·:t·'·

.

d

-

A Diretoria avisa que nao pernn Ira o mgresso e pessoas
estranhas ao quadro social. Srs. associados, cooperem para- á

'boa,frequência do seu Clube!. :
.

......N-........-.,....• ...........·.-�-.....":.·_-.-........�··_..-··..·-·..• ........• ....�.....

Vendedores: Inferior
Precisa:rp.-se em todas as cidades para vender Bijouterias
a base de otima comissão, exclusivamente pelo Reembolso
postal: preferem-se vendedores e viajantes bem relaciona
dos nas lojas de, armarinhos. tçcidos, miudezas, joalherj3R,
etc. Escrever a «Atacadista» aixa postal 130 Agencia d �

Lapa-Rio de Janeiro D. F.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em cnntinoação'.m Campeonato �e Profissionais da Cidade, jogarão
amànhã as equipes do Bocaiuva e Paula Ramos .

Sensacronal !em�ate travarãO �oie Palmeiras e- fi�ueirense
.

o pahneiras clube que, através de à liça-em busca de um triunfo que-

bonitas exibições nesta Capital nos certamente lerá grande repercus
anos de 47 e 48, se tornou querídó são no Estado, considerando-se que:

pelos ilhéus, pisará esta tarde' o La- o Palmeiras é perigossimo dentro 6'

pete verde da rua Bocaiuva, enf.ren· for,a dos seus domínios,

tando o categorizado esquadrão do Um jogo de proporções assombro-

Figueirense, num prélio que está sas, destinado a agradar aos atícío

despertando enorme entusiasmo en· nados do esporte-rei iremos assistir
tre os aficionados. . , na tard ede hoje, entre' Palmeiras e

O grêmio blumenauense, como se
'

Pigueírense, os mais completos c(}D,�

I'nícíam-se hOJ·e os campeooatos BmBennggÚo' 42,X fia- sabe, perddeü Asna longa hegemonia
I iunptos �o Est.ado., .

,

ano passá o., gor-ª, com um� nova ortanto, o ,embate promete ter

falange, formada de categorízados
'

um desfecho dos mais eletrtzantes

estadual
..

s,.... de volel· e basquete RIO, 28 (v. A.) - No estadio da ases do futebol barriga-verde, o 3;1', devendo a veiha praça de eSPOl-te;
,

Sã? Januário, jogar�m .

ontem á vi-verde está disposto a tudo fazer
J apanhar grande e entusiástico pu-

Promovidos pela Federação Atlé· grande certame é o Ubiratan que uoíte, as repr�sen�açoes do F'lameu- para voltar a

P,os:su�r. o tit_ulo. I�aXi·1 blico.
tíca Catarlnense inicia-se hoje na possuindo equipes das mais ll-Omo·l g� .e do Bang?,. ainda pelo pa�e de mo do Vale do Itajai. 'I'eixeir-inha, --------'-------

,
. Zlzmho. O prélío, bastante disputa-

o esteio do quadro, estará ,em ação \

.

cidade d�Tubarão, com a partici- geneas,. se a�vesentar�. como u� I do, foi venctdo.-desta vez, pelo Ban- ('fcação da agremiaçã-o dos campeões dos mais senos candidatos ao tí- I gú, tentos de Ismael 2, Moacir Bue- ·para mais uma demos tração de suas L�;de diversas cidades, os çampeona· lula maximo. Felicidades, portan-, no e Mirim. Os. goals do. Flamengo, qualidades reais, tão comentadas .-4
tos Estaduais de Voleibol Basqute· to, aos bravos rapazes do clube i

foram de autorI.a de. Arlll�do e Gago. em todo o pais, visto que j_á defen

bol e Lance Livre. de' Rubens Lange, são os nossos A renda do cotejo fOI de CI $ 68.660,00. deu. ,com soberdas atua'ções 'o Bota·

O representante da Capital no votos.
• ••• o... •• o ••• o... ••

". •••••• fogo de Futebol e Regatas, sagrando
- J08 Loo-IS X Ez"a-E'd se 'vice-campeão oaríoca. Sadinha,

A h
- IJ,. Juarez, Antonlnho, Oscar e Schram

IDIan a· a prova- "barlos. em sotembro são 'outros grandes valores dás filei
"li li ras do valente esquadrão de Blume·

ela''SSI·ca Marlt·nelll· .
NOVA IORQUE, 2S (P) - Joe

nau. Ainda no ultimo domingo, o

•
Louis já recomeçou os seus treinos Palmeiras foi a Joinvile, conseguin-

Nos meios nautícos .da cidade os n0I11eS' das senhoritas Dóra So para -enfrentar o lutadoe Ezzard do abater de forma inapelável e es

reina o maior -interesse pela regata dré, Marilim Leite, Luiza Helena
I
Charles, campeão mundial de to- pefacular o conjunto do América,

que amanhã pela manhã, na baia Machado, e Iéva Maria Castro e' dos os pesos, em disputa do cobí- campeão estadual de 47 e' 48, pelo
sul, realizará ó ,Clube Náutico menina Carmem Rosa Caldas. A cada titulo.

_

A luta foi marcada pa- escore de -6 a 2, o que' bem atesta o
Francisco Martinelli, em. regnsijo seguir será realizada a Prova ra setembro próximo. valor da equipe, mesmo em domínio

; pelo transcurso segunda-feira

pró., Classic,a "Martinelli ", com o seguin o. o ••• 0·0. o o. o •• o o.. • o. o 0 •• ; •••• o. adversos, Portanto, uma boa exíbí-
xfma �o 350 aniv,ers�rio de 'sua ta. a Ilha d'o. Car�ão e ?�ega�a na

I "mpataram Floml- _ ção é de se esperar da equipe que
rundação. . rala do Martínellí. Participarão da Ij

, ora nos visita.
.

A manhã esportiva será Inicia árdua prova os clubes Martínelli, I
nense ., S Paulo o Figueirense dispensa maiores

da as 9 horas, quando s� procede- Aldo Luz e Riachuelo, cujas outo: -
_ comentár-ios. E sem nenhuma duvi-

rá ao oatísmo de 5 novos barcos riggers estão bem guarnecidas pelo I )"LUMINENSE E SAO PAULO da, a força maxima do Estado. Seu
adquiridos -recentemente pelo .grê- que se prevê uma competição seu' E�PATARAM EM DOIS TENTOS cartel de vitorias está assombrando
mio rubro-negro, e que tomarão sacíoaal:

.

R.IO, 28 (V.A.) - Em seu cam-
e dia a dia surge olhais forte edis·

po, nas Laranjeiras', o Fluminense
posto a levar de vencida todos quan·recebeu olrrqem a visita do São tos lhe surjam pela frente. Com Dol

Os coacerreates aos certames Paulo F.C., de São Paulo, com o
. ly, Néde, Geraldo, Bráulio, Chinês.. qual jogou um prélio 'amistoso. O

-

Gil, Meireles e outros valores 'queesjaduais de volei e basquete embate, bastante disputad.o, findou não cansamos- de ' aplaudir
.

o Extratu.de Frutas Vitamina C
_ . ,

/com um empate em dOIS tentos, '

TUBA)RAO, 28 (E.) � Para a Barrlga·V,erde. pontos de Didi e Silas para o Flu .
campeão do torneio-inicio irá hoje Hidratos de .Carbono etc.

disputa dos ·certames de valei e: De Joiville - Palmeir,as, Cruzei- minense, e Augusto e'Bóvio; para
---------------------------

basquet.e maseulino e feminino a 1'0 ,e São. Luis. o São Paulo. « A.GE'NTE. GERALserem iniciados hoje nesta cida De Hajaí - Icarai. O primeiro tempo terminou com

.

, . U
de, .estão ill's'orÍto os seguintes clu De Bluinenau - Olimpíco. um tento para cada hando, tendo. Importante Editora..Q-aúcha procura AGENTE GErtALbes: De Brusque - Bandeirantes.

o Fluminense dominado por ve-' para êste estado, afim de colocar assinaturas de uma co-
De Florianópolis - Ubiratan f;, De Tubarão - Aventureiro.. zes as jogadas. Na segunda fasp-, leção popular (tipo «Club do Livro»). . '

apesa,r da expulsão de Friaça, o OTIMA COMISSÃO. Exigem-se referências. - Preferência a

,ao Vasco para São Paulo teve mais pr-es'ença em quem tenha pratica-:.,do ramo.

campo. INTERESSADOS qutliram d�rigir-se a TIPOGRAFIA DO

J·ogar V Ih M' d Os dois quadros formaram as CENTRO S._ A. - Rua Dl.'._ Flores, 108 - Parto Alegre
.. . no e o

, un O'" sim: Rio Grande do Sul.·
RIO, 28 (c. P.) - Ha dias foi vendo naquele competir todas as' FLUMINENSE - Veludo; Pinda· --------------------------------

divulgada a noticia d:e que o Vasco equipes e nesta a gtúcha e catari· ro (Lafaiete) e Pinheiro; VatdÍl'
d'a Gama, campeão carioca, empreen"' nense, sendo tambem pensamento Pé de Valsa e MArio; Santo Cristo,derá uma longa excursão á Europa dos dirigentes da vela, rio'grandense
percorrendo varIos paises do· velh� efetuar um prelio internacional, na Didi, SUas (Carlile e depoi"s João

mundo, em maio de 1951. mesma época. competindo iatistas Carlos), Carlile (OrlandLl) e Tite.
Os entendimentos já foram inicia.' argentinos. SÃO PAULO - Poi; Saverio �

dos, fcando assentado' que 'inicial- , Mauro; Bauer, Rui e No'ronha (.Ta
meI:te, os Cl'uz!llaltinos. at�arão na V.·s.-'ara' L.-ma cob); Friaça, Ponce de l.eon, I\u·ltaha, compreendende ainda a •

.

"touneé", exibições ·na Suécia, In-' B· "
gusto (Bóvio), Remo (Didl'! e'

glaterra, Escócia, Portugal e Es O angu Leopoldo.
panha. Alberto . da Gama Malcher roi o
RIO 28 (V A) _ A

RIO, 28 (V. A,') -:- Quando da
d·· te d b t

.

_ _' .' Confedera_ sua excursão ao Chile a delegação lngen o em a e, com atuação
çaoçao de Vela e Motor marcou, para do Bangú recebeu um 'convite para regular. A renda foi ·de Cr3 .

:�v:�r�oproximo, �m �Qrto Ale?"re: t'ealizar algumas pelejas na CapitaJ )07.720,00 pagando ingressos .-

e' .

d' �d n�tos naCIOnaIS de eqUIpeR do Perú. Entretanto, a escassês dI' 7 004 pessoasIII IV! ualS de sharpies de 12 me· tempo não permitiu fossem levados
. .

_ ..

tros quadrados do tipo ,!nternacio· a efeito esses cotejos amistosos. Ago"
- ..... - ... , ..•.••••....... , . , .

nal. -

ea, o convite foi reafirmado e os en- Em P Alegre o cer_
Aproveitando a realização desse tendimentos novamente entabolados. •

'-

Importante certa�e, a. entida·de gaú- tudo levando a crer que o cltibe su d O bcha dev�rá, realIzar, Juntamente, as burbano visitará mesmo a cidade. ·tame e tlC aroíespr?vas em disputa dos bronzes' "AI· de Lima ali !:ealizando 3 jogos em

mIrante, Sa�danha" e "Amizade", de. I janeiro de 1951.
' ES'l'OCOLMO 28 (BISI) - Foi

\. lançado ao mar,. no estaleiro Ko·

J
· ckums, de' Malmo, o maior petrolei-

ulzes ingleses p'·a'ra o
ro até agora construido na Suécia,
o navio-alijibe a motor' "Tank Em·

RI-o·: e S P
.

I peror", com 24.000 tonelaQas.
.

.

'. au o
.

o novo petroleiro tem um compri
RIO, 28 (V. A.) - As arbitrao-ens tal' três juizes britanicos, enquanto. mento de nada menos que 184 metro�

plenamente satisfatoria dos ápitado. que a F.P.F. pretende alcançar cin_1 e uma hvrgur� de 24 metros. Seu
res inglestls nas renhidas pugnaI' co contratos. O sr. Sotero Cosme ilus. I �alado, com carregamento, completo.
da Copa do Mundo, bem como em tre e conhecido desportista brasilei;' e de 10 metros.
jogos realizados no. Brasil antes do ro, está incumbido do ássunto ten-

-------------

grande cc-ptame. vieram confirmar do mesmo se dirigidO ao sr. Stanley Se rico! quereis ficar
as opiniões uniformes sobre estes Rousas nesse sentido. Ao que se adi. De modo tacil

,..

elegeImesmos juizes. Assim, as entidades anta, Grifft. Lease e ·Hellis virão pa- Fazei ho e uma: inscriçãonacio!lais estão tratando de conquis· ra o Rio de Janeiro. Credito Mutuo Predia

•

Direçio ale PEDRO PAULO MACHADO-

• Convile

Ofi�ina dEIP
I

S-erviço Especializado
AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS 8ENUINIS·

CODsêr'ôs em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA.-
Distribuidores exclusivos oeste Estado

dos afamados veículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Oficinas:
Rua Tiradootes, 5
Pad_re Roma, 53

FLORI�NOPOLIS

, DS'ara�CD! �.
P • l/MAO

• ABA&AXI
• �ARANJA

- MORANGO
.- FRAMBOESA

(arltio c-flm t2enve/(Jpes
de5 frulDJ dlltrenfesi'fI, tlJ.H

,

,
- �

,I
1
1
1
l

RECMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 5UC-fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURlilBJ - PAR,o,NA'

I
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Dr. (LAANO G.
liALLETTI

ADVOGADO_J-
/

Crime e oi...l

Oonetltulção ri. Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Ololarat6rio.-

_

i-
I

Eeorit6rlo I R••idtnolc
Rua Tbac!ent.. 47.

FONE 00 l468
1,-

�
ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA ,MUSSI -

e

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos

Oifurgía-Illíniea
'

Geral-Parto.
-'

Agora, SIm!
Serviço completo e especíalísado das DÓENçAe DE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóltieo e�tra-
'tamento.

-

I

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
-

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOSrX'

DR. ANTôNIO MODESTO -

Até.de, diàriameDte, -ao Hospital de Cuida••

Radioterapia por ondas curtaÍJ-EletrocoquÍaolo
Raios Ultra Violeti e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, iO andar - Edificio
doMontepio.'

,

Horário: Das 9 ás '12 horas - Dr. Muss'i.'
Das 15 ás 18 h6ras _:. Ora. M-ussi.

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

,

Dr� Lins Neves l?r. Polydoro E. S. Thil�o
8Intel' da Maternidade fi mHleo .0 .Mlco • ,ane�.

Hospital de Caridade i. BOIIpltal de Carldade de FIo-
-

Q,JNICA DE SENHORAS - CI- I1anópolis. Assistente'd.
.

RURGIÁ PARTOS Maternidade
"'«hÓltiCO, controle- 'e tratamento' loeD�U dOI órgãos internal, M,.
;JMPecl8llzado da gravidês. Dittur-' cialmente do coração e vaSG'

:MOJ da adoleecêncía e da menopau· inenças da tiroide e demo. 110'
e. Pertubaçõea menstruais, 1 ,,,"1' dula� Internas
..ções e tumores do aparelho geni- Jiniea e cirurgia de senhorill __ o

til) feminino. partos
Operações do utero, ovárlOll� tram- '1SIOTERÁPIA -,' ELECTROCAft.
.... apendíce • ..h�rnie•• variael. etc. DIOGRAFIA - METABOLIS'MO
:Ctmrgia �lbtica do períneo (ru- BASAL
.....) 'IORARIO DE CONSULTAS: .-
.ssISTENCIA AO PARTO-B OP.E- Diàr1amente das 15 às 19 no-

RAÇõES OBST8T1UCAS
. "'nÇM glandulares. tiroide, O1'á

JI'loI. hipopise. ete.)
I)laturbioll oerv,OI01 - Esterilidade
_ Regimes,

r

t:oaultório R.' .tolo Pinto. 7 - TIiL
,Ull'

'

,

ReUd. R. 7 de Setem.bro - Edlt.
!:nu e-SouÉa ".;.... Te!; 848.'

.' '",' ""

,
"

III " " • - - - - - - - - - - - - " - .. - - - - - - - ... - ........ - - - - - - - - - - - - - _ .• - • - ... - -

,

---tÔMPANlDl-"ALiANÇADÃuiiAõíI'f_"
..--

i

Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
lNc:aNDIOS E TRANSPOR',fES

•
'

. Cifra. do Salaaço II. '1'44
CAPITAL E RESJlliVAS ......... :.... Crt.
Responsabildadel •.•.•. • .•••'. • • . • • . • Cr'
Receita ..

'

, .; ..• t •••••••• � • • Crt
AtÍvd

,

...•
,

.'..... •...•.. . .••.•... Cr'
Sinistros, pagos DOS último. 10' anoa Ci'�
.Responsabílídadêe '"

-

'.... Crt
Diretores:

86.900. fJOfI,So
1.978.401.756,i'

17.053.245,30
142.176.603,80
98.1187.811,10

7fS�7Stl.4()UOfJ,2o

�;.r .

,
,

V J
.

,. � .. ':... 7t \ .t

Pedidos com Repre.s.entante '

Para Santa Catarina' ,.

DORIVAL. S.;LINO �•

EdifícIo IPÂS'E - 2: andar

I
'

Caixa Postal -260 '

Florianópolis - S. Catar�Da ,

, Dr. Pamphllo d'Utra Freire.e Ca"alho. Dr. Franel.eo de Si.
Anisio :&lal!lll!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de AraAjo • Jos' Ahr .

",_T &
..&T&T_..& &..& T�...- - - J' _..- _T T ..-.:' T. "T T - T _..-.:' ...

, -

ru. /

CONSULTORIO:
,Roa Vitor Meirele. D. lO

Fone, manual ,1:7tlJ
<, RESID:lNCIA:

Ayenida TroÍnpowaJd n
Fone manual ,..

-----------------------'�

)Or. Roldão Con50ni
"'CIRURGIA G2RAI, - ALTA CI·

,

.URGA' _: MOL�STIAS D. S"
NHORAS - PAJlTOS

J'ft'lUdo ,. J'acalclacle ... lIedI·
... ta Uai"eraidade de sIa Paale,
oade foi .lIisteDte por 'ririol __ de
llerYiço Cirúrgico do Pt-of. .a.n.te

c.rrIIi :W...
C1ruqja do elt6mago e YIaI eI�·
_. IDte.tIDQI 'delpdo e � tINI·
de. rilll. prÓltaU, bexip. 1It8nI•

..,Ari... e 'trompal. Varicocele, lII4rI'
'ceie. nrlaea e- 1lerIla1.

C-flllta.: r.. J ii 5 horu, I ru'
reli" Scbmidt. ll1 (alto. da Cue

ParailO). Telef. 1.5911
.uId�ncla: Rua E.te".. Jaaiw. 178;

Telef. II. 164

''f, D,� Newton d'Avila
eInlrcia geral :..:. Do�nç"8 de s..iao-

,

ra. - proctoJogia·
FJetricidacle Médic,a,

t:onanltõrio: Rua Vitor Meirelea 11.

• ,- Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11-.30 horas e l tar·
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramol D.

• - Telefune lA22.

Dr. Guerreiro da Fonseca'
Especialista

.fdlco - Efetivo do Hospital de
Caridade

.

I OUVIDOS..;_ NARIZ e GAB·
GANT-A -

Tratamento e Óperaçõe. ,

Re"idência: Felipe Schrnidt" IV
Telefone: 1.560

Conlu]tas: Pela man�ã n0 Hospital'
#. tarde: Rua Visconde de Ooro
Preto ln. 2.
Horário: Das 14 is 17 boras.

Dr. Milton Simone Pereira
CJinica Cirurgica

lIIo1estiaa .e' Senhora. -

,CfRtJRGtA GERAL
•GII Serviços dOI!l Professores Beite�
�-o Montenegro' e Piragibe No-

Rúeira (São Paulo)
Ooneultaa: Das U is i7 horu
au Fernando Maeí:lfldo�. 10

Dr. M. --S. C.;.lcânti
CUaiea a.du.l.__ftllieDte di! lI'Iaatai

Rua ,Saldalllla 1I'arf1IM,'. '

,

TeIéf_ ... -111

roMPANIl=fl� [O)E���F R05 CON11!V\ -

--

b ACCIDENTE��e�9.Ak,TRABALHO Ai- "TiNÍAS··PW··!.PRESSio·�
POIRTQ AlEG,�E C O' T TOM A R 1

RUA VOLON ,'ÁRIOS OA PÁTRIA N.o'68 • '1.0 ANDAR , .•••••• ����_ .•��.;.;"
••• li

CAIXA I'OSJAI.Úaa • TEI.�FOHE 684(1 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA>
---- -

Agencia Geral para Sta� C,atar'iDa I ve:?:c:�t:� =r::Qf�OI
,-

Rua Felipe -Schmidt. 22-Sob. / ...E�U'!rv:.. ItO FAcr1tórlo IID�

Caixa Postal. 69 - TeJ ,"Plotectora" -' ,FLORIANOPOLIS Rua DeodorO ti.
'

_---o
Dr. A.' S.ntael.

(JI'orIilado pela Paculdade l,(.�
llIl de Medicina da Unt"ersldade
,- do Bruil)

lIItd1eo p«>r' eoncurso da Asststln·
ela a P",lcopatas do Distrito

Pederal
.

1b:·lDterno de Hospital PslquJA·
trteo e llantéOmio _Judic1Arlo,

da Oapital Pede,'al
1b:·lDtemo da Santa OasR de 1011·
HÍ1córdta do Bto de Janeiro
OLtRIOA auoIOA - DOlIINQA.II

,
NBRVOf5AS

� OonsuImrto: ,lId1f1cto ADl6l1a
••to - lJala a.

Resld8ncla :

Aveni�a Rio Branco, 144
Das 14 .. II Ilor..

Telefone:
Oonsultório - 1.1ta.
Be81dAnc1a' - uoa. '

!
!

I

I
!

I
L
!

"

0,:/MárioWendhlusen
ataIea .6cUca de acbÍltoa • .ri.....
00Jaa'Dlt6r10 - Rua Jo60 PInto. 11

Telef; II. 16'
c Ç"ualta dai 4 ii II �
a_'iDela: J'eH,. SetIaY. .. ...

T..... I1.,

TronlJpart•• regulá.r_ea -de carga I de fEllto de

slo
�

,FRANCISCO DO SUL para, NOVA 1011'
Irifoí'-magõ•• c�mo. A�aJ\t••

PloriaDóPolia - CarIai HaepckeS/A - C[- TetetoDe t;2U ( Rod. telea·
São Fr.neilco do Sul-Carlo! Ho,epéke S/A ,-Cl - TeleloQ� 6 -'d,»)� :tMACK

Dr. Paulo Fontes
CUniCQ • operador ,

f:ftn1tório: R!I& Vitor li...... li.
-- "TeIef_: 1.405

, c..1I1tia ... 10 li 1. • .. !14 U
U ..... IlIjIidbefa: Rua .........

II. -- TeIefóM: 1."
'

,

o 8ahit,- , .

,

'''VIRGEM ESPECIALIDADE"
-

da

./

'/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Circulo Oper�rio de Florianópolis Vivo inlerêsse desperla em lodo o Estado a 1a. Expo-·
mento ���et�;�:ll�;La�Il������ ��e��;I�1d�,oF�O:r�;;�t�01�:��:adaaofe���;1,e�� siça-o Nacional de Gado Leitel·ro (quI-nos SU'I·110S e' Av-op.
19 horas, realizará mais uma festa mensal no cme ROXY, , , Ü�
�

Todos os circulistas deverão comparecer com suas exrnas. Iamilías
.. ' ..

--"""",,;;ç;:;.�r:;s;:'%6
munidos de suas cal'teiras s'Ociais. Uma .hcmenagem do Govêrno do:Estado

ao Centenário de Blumenau
'

teI"_-.-.._-.-__.-_-.-_-...-.-.-.-_-_-_-_...,._-.._�
Dentre as realizações programa

das para os testêíos comemorativos
do Centenário -de Blumenau, uma,
por sua importância vinculada à
produção catarinense, ressalta. em

benefício do nosso .rebanho paatortl :
a la Exposição Regional de Gado

Leiteiro, Equinos, Strinos e Aves.
Visando dar amplitude à Exposi

ção, a Diretoria da Produção Aní

mal, que obedece à esclarecida e

dinâmica direção do ilustre agrô
IÍ9mo conterrâneo dr. Lauro Fortes
Bustamante, vem

'

empenhando-se
junto aos criadores para que con

corram ao certame de Blumenau

com os seus magníficos plantéf..
:tl)sse apêlo já repercutiu em todos

os recantos do Estado, motivo por
que chegam, dia para dia, mais pedi
dos de' inscrições de variados e.spé
cimes àquela Exposição.

Um fato em fóco
v

Conservação
do solo

Interessante éomo em Lajes, na

Segunda Reunião Econômica, unaní

mízaram.se os pensamentos' em tor

no da formação de uma sólida eco;

nomia fundada na aplicação da ter

ra e desenvolvimento das atividades

que nela se possam estabelecer.

Os convencionais, uns técnicos de
renomado valor, outros - agricul
tores de sólida experiência, tercei

receu às autoridades competentes ros - administradores de edibili
todos os possíveis alvitres. quanto dades rurais, compareceram sem os
à inclusão da madeira na pauta dOE! laivos de uma predominância estra-
artigos a serem exportados para nha ao ambiente - fato raro em cu-

O o,perarlo sofreu_______________�_aqUela nação do Prata.
la repercussão e indefinida e cujo

Vem a_o RiO o famo.· Dr. João ,Rod'.I·IIU8S �i�an�:,' ��!st���deba�a�!m��:s Ore:I���:
Y minhamento dos grandes problemas esmagamento

so corpo de baila da llraoJ·o' comuns a todo o FJstado. Não se ma- do' "raneo'li " nifestou nem existiu o regfonal ís. U

Opera dá Parl·s. '_'. mo. As soluções apontadas o eram BLUMENAU, 28 (R.) - Em con-

. li
.'

I
para saldar incostâncias ou neces- sequência do tombamento 'de uma

PARIS, 28
'

(V_ A.) - Sucedendo sidades de carater geral. máquina "Duml�erl", empregada no

à companhia de Arte Dramática de Uma cooperativa propunha em be- transporte de 'terra do serviço de

Madelene Renaut e Jean Louis Bar- neficio de todas. Uma associação, I construção da estrada de ferro Ita-

ralt, o corpo de baile da ópera "au- em nome das suas i.guais. As

entida-,
jaf-Blumenau, teve 'morte instanta.,

grand umplet" vai efetuar uma des de classe, madeireiras ou co neamente, ontem, o trabalhador An-

grande "tourneé'> pelo Brasil Uru- mercíais, viam. o conjunto e analt- tonto João de Lima, solteiro, de 22

guaf e Argentina.
'

,

savam e equacionavam a realidade anos, residente em Ilhota,
I
que so-

Quarenta e oito horas depois de comdm, freu esmagamento do craneo.

ter terminado a estação parisiense XXX

tão brflhante quanto trabalhosa os Dentro deste espírito de absoluta

bailarinos e bailarinas, conduzidos unídade e concordância foram fei:

por Georges Rich, -administrador tas apresentadas e discutidas as

da reunião de teatros líricos e nacív mais variadas proposições.
.naís, embarcarão a 31 do corrente De Brusque, da autoria do enge-

em Marselha, a bordo do "Campa: nheíro.agronômíco Gtljilherme Re-

na" com destino ao Rio onde de. naux, veio uma das, mais valiosas
\ vem Começar as rE1I)'l-ese{üaçóes. :tl) colaborações, porque pertinente a

- todo um século de "bailet", de "Gi- um dos assuntos mais em voga: o

sele" e "Phedre", uma das mais re-
da conservação e recuperação do BO

c?ntes criações parisienses, que se- lo.
rao �-e�oma�as, além Atlântico, por

Sabido é que o nosso agricultor
prestíg'íosos interpretes, as sras. menos avisado, longe de manter a

Lycette Darsonval 'I'oumanova, Mi. feracidade da sua terra a vai depau-

cl�eline �ardill, Dvroubova e Serge Ocorre, nesta 'data o aniversári" -perando até o aniquilamento. ,Sã0

LIfa�', Ríts Renault, Kalioudjny, Bo- natalício do nosso 'distinto coesta-' os pi-acessos rotineiros, é a cultura
ZZOllI, com dois, grandes regentes duano sr. dr .. João Rodrigues de A- extensiva, são as enxurradas, é a dsr-

Blot e Baeau sem esquecer bem -

f- d
rubada das, matas, são os "coíva-

,

.

-, ,rauJo, Igura e projeção em nossos
entendido, os tecnicos e eletrecistas meios jurídicos e sociais ras",' é a ígnorâncía. Ano após ano

,�ue ac?�panharão as 40 toneladas' . O aniversariante que

.

com cr ité,
é a terra submetida a um processo

ue cenanos e vestiario .. .

' absorvente de agricultura, com

Assim I -.'
1'10' e invulgar operosidade, exerce o

.

h- tõr]
' _De a. Pl'lm�l1-a vez em sua cargo de Inspetor Escolar no muní, plantios que a exanguem e destro-

d
IS rra, .a AcademIa Nacional de cíplo de São José, onde é muito ben- em.

b���a avaI exf!tir-s�. perante um

pÚ-1
quisto, será alvo de expressivas ho-

XXX

"b '1 t" qfue é. famlhar o renome do menagens de apreço e estima .de
'Quis o técnico ·minorar e por co-

ai e ranc�s. Durante as seis se- seus .inúmeros amigos 'ás quais nos
bre ,à devastação das vastas e ubér·

maI�as que vaI passar na América associamos. .

'
. rimas glel)as, maltratad;as p�la in.

\ Latllla, o corpo de baile da ópera __ .

_ conciência, ameaçadas !ie rápida
dará 35 representações. TINTAS PARA 'IMPRESSÃO

decadência. Rieaílizar{S'e-ái hoje ·e amanhã,-a tradicional
Propunha a realização de uma

na ,Colônia S'ant'Ana.
C O T T O 'M A R política da terra, mediante o ence

tamento de uma campanha sistemá

tica, no sentido de serem lJ.proveita·
das . as materias orgânicas para c

l-estabelecimento da fertilidade do

solo, e de serem �ninistrados, atra

vés de uma propaganda racional, os

conhecimentos fundamentais que

permitem o uso indefinido da terra,
sem a quebra do teor rendimento e

sem pl'ejuizo do teor lt'berdade.
Vendedora a proposição, a sua

execução está em franco ,andamen',

to. Não é trabalho de um dia. Será
.'

Convem frisar, por oportuno, aqui,.
que, em 1949, a Diretoria d'a Produ->

çâo Animal tomou parte ativa em'

duas exposições que lhe apontam (J'

êxito da que o Govêrno do,' Estado'
fará realizar em Blumenau, no

periodo de � a 6 de
.

sembro. A '.

primeira, Agro-Pecuária' de Lajes; a

segunda, a XVIII Exposição Avícola,
nesta capital. Depots disso não há '

que duvidar do brilhantismo que:
terá o certame que se avizinha, me

recida homenagem do Govêrno
_
do

Estado à próspera comuna do Vale'
do Itajaí

HUGO AMORIM.

FLORIAMOPOLlS -:29 de Julho de' 19-50
:::::..:u

A mcdeíre .no convênio
b�asile�ro-argenlino'

Foram ultimados os entendímentos além de madeira de pinho e duras
Iniciados em janeiro' deste ano para no valor de Cr$548.000,00; pipas �
o estabelecimento de novo convênio barris no valor de Cr$ 12 000.000 00
comercial brastletro.argentíno, O O Instituto Nacional do Pinho �fe
acordo 'estabelece que o Braail adqul
rirá este ano, àquele país vizinho, .800
mil toneladas de trigo em grão, en

tregando, em troca, produtos nacío
'nais, tais como tecidos, erva-mate,
cacau, fumo, caté.Iíngotes de ferro

Udo Deeck, engenheiro e adm\nis
trador de capacidade indiscutivel,
saberá sentir o apelo da terra, guar
dando-a e 'Conservando-a como pa
trimônio COIlJ.um que é, de todos, pa·
ra a grandeza crescente de Santa
Catarina.
Sufragá-lo nas urnas, juntamente

com Nerêu Ramos, em cuja escola
de trabalho gerações d,e catarinen
se-s se formaram, cresceram e pros
peraram, é a melhor \ garantia de
nosso futuro e do futuro do nosso

'

Estado.
'

Por ato do ilustre Governador da·

Estado, Dr. Aderbal R. da Silvar
vem de ser nomeado p�:a o cargo :

de Chefe de Serviço da Ordem Po
litica e Social, o nosso presado amí

go e conterrâneo Sr. Hugo Amorm.
O recern nomeado é pessôa 'larga

mente/ relacionada em nossos meios'·

poítttcos e sociais e já conta .corn.
uma extensa folha de serviços preso
tados a coletividade. Filho de tra-

dicional família t íjuquense, ríxou-:
residência em Biguaçu onde des-·

fruta de invejavel �r�stigio: tendo·
exercido vários cargos de relevo"
entre os quais de Prefeito Municipal.
Atualmente ocupa a presidencia da.

Câmara de Vereadores, tendo se re

velado com inteligencia e larga vi·

são politica.
Militando de longa data -nas hos-

. tes do Partido Social UemocraticQ,·
sendo Presidente do Diretoria Mu;
nícipal de Bíguaçú, nesse posto de
monstrou ser um politico inteÚgen-'"
te nas campanhas que se travaram'

\

Bicicletas
ID�glezas

o PRECEITO DO- DIA
A vida' ao ar livre traz -gr.andes

beneficio á saude e é muito van

tajo.sa no trabalho. intele�·tual. Os
alunos, que estudam ao ar livre,
ou ·em salas bem arejadas, go.zam

mais saude e tem
_
maior facilida'

de em aprend·er.
Faga com que·seu filho sle ha

b�tue a ,estudar ao ar livre. -

SNiES.

Suc-Frufi

Acabam de receber-�
_.'

_' ,'?

OSNIBAIA & CIA.r�

IRua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis, servIço' para gerações.,

.

XXXXXXXX

O· complemento alimen
tar por excelencía. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

no munícípío .

Enviamos aos Sr. Hugo Amorim,.
nossos abraços de felicitações pelo"
ato de justiçá praticado pelo Govêl'�'
no do Estaà"o.

200 milhões para o se'rvi·�o. de f1ores
lamento e' reflorestamento

Serviço de Luz e Força
A v I S o

A Diretoria de Obras Públicas - Serviço de Luz e Fôrça, avisa,'

que domingo, dia 30 do corrente, será interrompido o fornecimento',

de energia das 7 às 17 horas, 'em consequência da reforma da Sub-Es-'

tação do Largo Fagundes
Florianópolis, 28/7150.

Festa na Colônia Sant'Boa
festa d,e SanL'Ana ... -

RIO, 28 (V. A.) - A Diretoria
da Despesa Pública, expediu ordem

à Delegacia Fiscal no Estado da

Paraiba, distribuindo o crédito de

Cr$ 200.000;00 como reforço nos ter. vo territórió mUl�icipal, � no vigen.
mos do acordo celebrado entre o te orçamento do Ministério da A
governo da União e. a Prefeitul(a de gricultura.

Campina Grande, naquele Estado,
visando a artiçulação de floresta
m.ento e reflorestamento no respecti

i'lTIDlllR
tlllRIICDIR
..

Raverá !bailes, leilões e barraqllinhas.

Esses perceve.jos� da política, colocados por detrás da impr.ensa,'
oposicionista, andam a procura de um pretexto para de-sencade

ar a o.nda de suJeira. a que se habitua·ram.
.

Nã� foi a, imprensa do lado 'de cá, que afirm.ou cavilo'samente,..

{IUe o dr. Ddo Deeke nunca féz nada pelo funcionalismo pú'bli-·
co, apesar de haver exercido '() alto cargo de Interventor Federal

no Estado.
'rodos sabemos que o ilustre candidato do P .S.D." em sua,

,rápida passag'em pela chefia do Executivo, aumentou de 40o/d

o.S vencimentos dos servidores do Estado. Se boa fé houvesse'

na .a,firmativa do orgão udenista, as exigências de uma cmn'

panha eleviUJda imporiam a retificação. Essa não veio! E não
�

virá. Fique a mentira!

1'.em\Os ,em mão's as explorações
�

udenistas a respeito da"

crença do ca.ndidato pessedista. Elas condensam a concepção da'

campanha elevada, adotada do lado de lá..

Alude o Diário de ontem a-' códigos .totálitários� Nãp somos·

aliados do integralismo! Procurem, os ud·enistas, a resposta.,
com os ex,pracinhas catarinenses, que

- de,fend'8l'am o Brasil nuS;,

campos minados pela totaliLarism@; ria Itália!

CO.IRA CaSpA.
QUEDA lOS eA·

BELOS E DEMAIS
"
(,

AFECCOEt DO

COURO CABELUDO. ,;
rO,.lIco CAPILAR

POR EXCELÊNC1A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


