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Nomeado o sr, Bias
fortes para a pasta
:da Jostiva. ..

RIO, 29 (V. A.) � o presidente
da República assinou ontem o de,

, ereto nomeando para o cargo de mi

Jlistro da Justiça, o· deputado Bias
Fortes.

.

A sua escolha para a pasta de Jus
�ça, foi recebida com geral simpa
tia pela opinião pública,

Designados os asses ..
soristas do Pia ..

DO Salte
RIO, 29 (V: A.) - o presidente

da República assinou atos designan
do os srs, Carlos Bereríhauer Junior
Joel Ruthenio Carvalho de Paív'a:
Júlio César Covelo Lucílio Briggs
Brito, Paschoal R�nieri Mazzí ll! e

.Plinio Reis de Cantanhede e Almei
da para exercer as funç�s de Asse
sores do Administrador Geral do

plano SALTE.

j...- F

A única dife'"(
rença ...
'LAKE SUCCESS, 29 [V.A.] - A

reação das Nações Unidas .

pelo
desdém russo ante as obriqações
internacionais fez que veteranos di

plomatas comentem abertamente

'que Stalin está - "deixando H itler

Ionçe" na. {}ale1�ia .. de ag1'essores
<�

globais. Um ex-memb1'o da embai
xada Francesa em Berlim, em /938,
comentou;
- "Naqueles dias quando Sttr

lin e Hitler. se msultanam muiu a

mente e Iuniio: ituiicios de (/tteI'l-:a,
pel'guntauamos qual a diferença
entre o comunismo e o nazismo
A resposta era sempre que em

]14 f
..

''''-
«oscou az maiS [rio durante. o

inverno" .

FIUZJ1 LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37'
'Florianópolis

Recebido pelo Papa
CASTEL GANDOLFO. 29 (U.

P.) - Pio XII recebeu em audiên
cia privada em sua residência de ve

rão, monsenhor' Gabriel Paulino
Bueno Couto, Bispo _

titular de Leu
ce auxi1�I' de Jabuticabal, Brasil,

Repto
,

a Rússia
WASHINGTON, 29 (U.P.) - O

senador democrata A. wiliis Robert-·

son° reptou a Russia a' permitir que

cada senador nor_te-americano ex

}llicasse, durante cinco minutos, ao

}lovo russo, os propósitos dos Esta

dos Unidos e que, em troca, o par
lamento' russo visitasse os Estados

Unidos.
Robertson deu lioas vindas a uns

cinquenta membros da delegação ja
ponesa de Real'll1anleilto Espiritual,
que visitaram o Senado, como parte
da excursão que estão fazendo pelo
mundo. "Oxalá que o Parlamento
russo nos enviasse uma delegação
.ou nos convidase a ir até ·lá. Todos

os membros do Senado aceitariamos,
.se nos fôsse permitindo _ falar cada
um durante cinco minutos, para ex

}llicar ao povo russo nossos propósi-
tos".

Candidato da consciência
catarinens,e-

�:�- .

��.�
, . _�. ,�,.. {' ,i

.�. manifestação de Jabo-tá; distrito'
de Jeacaba, ao ·Vicej esídente

,

da República>�'
Briihante saudavão do sr. W. EmplDotti
Saudando o 81', dr. Ner êu Ramos, de respeito e admiração que devo

preclaro Vice-Presidente da Hepu tamos com muita. razão e [ustíça a

blica, quando de sua viagem ao esse vulto proeminente da supre'

Oeste Catarinense, o sr. Waldemar ma administração da nossa' amada

Empinotti , em nome da população Pátria.

de Jaborá, dstrtto -de Joaçaba.spro- Exmo. sr. dr. Xerêu Ramos'.

feriu o seguinte discurso: O correr dos anos tudo leva; as

A candidatura do ilustre engenheiro catarinense sr. Udo

Deeke ao cargo de Governador, r-ecomendada em solene e

memorável Convenção pela unanimidade das 'delegações par

tidárias, está empolgando as populações de todos os rincões

do Estado. Não seria de esperar senão êsse resultado para a
.

'acertada escôlha feita pela pujante organização política que,

por tres vezes em tres sucessivos. pleitos, consagrou vitoriosa

nas urnas a sua legenda, Partido .major-ltát-io, CUm as respcn-.
sahilidades de salvaguarda, as conquistas que elevaram Santa

Catarina a Índices. de adiantamento invejáveis entre as demais
unidades da Federação, o Partido Social Democrático' fez re

cair, ainda desta vez, em um homem de comprovada idoneida�
de moral -e política a candidatura à sucessão do sr. governador
Aderhal R. da Silva.

As urnas de 3 de outubro vindouro confirmarão a sábia

preferência dos ilustres _çonvencion.ais pessedistas pela, per
sonalidade do .engenheiro Udo Deeke, homem de hem, técnico
dos mais abalizados e espír-ito público temperado nas mais ati

�a.s e operosas realizações administrativas, como auxiliar que
fOI do grande e preclaro sr. Nerêu Ramos, durante a... gestão es-

tadual dêsse eminente Catarinense. .

Por onde quer que se apresente, na sua excursão de- candi,
dado às mais remotas terras do Estado, o honrado engenheiro é
recebido com inexcedíveis demonstrações de regrrsi]o geral;
porque onde quer que eventualmente esteja haverá um marco

de sua passagem pelo serviço da coletividade. Colaborador do

govêrno Nerêu Ramos, participou das vitórias daquele perío
do de realizações que assinalou, na história, administrativa de
Santa Catarina, uma fase verdadeiramente inédita ..

'

Diretor das

.o:oras Públicas, acompanhava de perto as' intenções do gover
nante atento às Iegitímas reívindícações populares, ---, foi essa
a escola em que se formou, politicamente, o atual candidato
do P. S. D. ao cargo de Governador de Santa Catarina.

_�umpre notar que o sr. Úelo Deeke não -é um político, no

sen�Ido em que' se lhe poderiam atribuir ásplrações iI carreira
da qual voluntarlamente procurára distanciar-se, conriando-s�
aos mesteres profissionais, em atividades particulares. Aí fo
ram buscá-lo os que lhes 'patrocinam a candidatura, porque o

conheciam na limpidez de seu caráter e na, intransigente leal
dade de sua conduta para com os interêsses do seu Estado. O

s�".Ddo Deeke não é, portanto, um mendicante de prestígio

fac�l _e generoso, renitente numa idéia fixa ligada ao assalto à

posiçao de mando nos negócios públicos. Ao contrário, é um ho
mem de trabelho, a quem nunca tentaram as conquistas eleito
rais. O povo o querr talvez porque, nessa espécie de intuição
coletiva que resiste à teimosa imprudência dos íncapazes.. en
xerga, nele o futuro ,_governante probo, cujo passado não é um

segrêdo, mas está inscrito em' numerosas obras concretas de
iniciativa governamental, em as quais imprimiu a nota de sua

cooperação como engenheiro.
Não nos surpreende, pois, que Santa Catarina, representa

da na imensa maioria de suas fôrças de expressão política
esteja agora 'prestigiando 6 nome de Udo Deeke, como o candí..
çl.ato que maiores garantias oferece ao progresso do Estado e ao

bem-estar do povo. "O pleito de' 3 de outubro consagrará o en

genheiro' Udo Deeke, fazendo-o o Governador de todos os Cata
rinenses, para que a. nossa gleba, prospere em paz, servida pe
la energia e pela inteligência de todos os seus habitantes e

presidida por uma consciência pública de que se escoimem as

paixões e em que se radiquem/os propósitos convergentes à
grandeza do Brasil.

Convenção' do Partido Democrático
. .

de Urussaaga
Reahza�.se hOJe às 14 horas, no edifício do Cine "Vera Cruz"

da ciclaQ.·e de Drus�anga, a Convencão d-o Partido Social DemO'crá,t.ic�
daquele Muni.cípio para homologacão das candidaturas' para Pr.efei
to Municipal e Ver·eadores.

À sessão pe'ssdista óe:v·erá comparecer o sr. dr. Agripa de Castro'

Faria, Secretário Geral da Comissão Executiva do Partido neste Esc-
tado.

.

.

Desligou';se da U.D,N, o
dep, Romeu "Loure'nçq'o
RIO, 29 (V.A.) - O deputado Ro

meu de Andrade LOUl'ellção, da re

presentação paulista na Câmara
Federal, desligou-se ontem das {ilei
ras da UDN. O sr. Lourenção, em

tempo, recorreu ao Conselho Nacio

nal do partido da decisão do diretó

rio estadual udenista desligando-se
do partido. Entretanto, o Conselho

Nacional da UDN para entrar em

choque com a s�a seção em São

Paulo, preferiu esquecer ° recurso,

qlle até hoje não teve solução.
A atitude' do sr.. Lourenção, des'

ligando-se daquele partido, foi ex·,

pressa em carta ontem entregue ao

sr. Odilon Braga, presidente da

uÍm,

)
./

Aspecto parcial da grande multidão, defronte ao "Clube 10 de

Maio" de Joaçaba, quando falava o sr. Vice-Presidente da República.

Exino.
Preclaro
blica.

pessoas
- as ações, cáem na indif'e,

rença .e nó olvido.
.

Só as personalidades exepcionais
não se 'entregam ao passado, não
se tornam passado,' .

Deste modo, unia razão direta. ::I

durabilidade e incorruptibilidade
em face do tempo, mostram-nos a

grandesa da vida e do ü:ab'allw dos
homens. r"

A obra. de V. Excia., dr. Nerêu,
está impregnada desse espírito de
imortalidade:
Dificilmente', por mais' que folhe'

mos a história contemporânea, en
contraremos figura tão perfeita de

sr. dr. Nerêu Ramos :

Vice-Presidente da Repu'

In'
do

Exrno. sr. dr. Dela Deeke -

signe Candidato a Governador
Estado.
Exmo. sr. dr. Antonio Nunes Va

relIa -:- Inclito representante do

povo de Joaçaha, na Assembléia

Legislativa Estadual.
Exmo. sr. dr. Armand-o' Simone

Pereira - Espír-ito síntilante e in

teligêncía moca que tanlo dignif'i
cou o alto posto de SecreLário do.
Interior, Justiça, Educação e Sande
do Estado.

.'

Os srs. Nerêu Ramos, Udo Deeke ·e' Armando Simone Pereira a'

companhados dos srs. Oscar Rodrigues da Nova e 'sua exma. esposa
d. Alécia da Nova, dr. Ernani . Santa R�tfa; Vereador José Gasparni,
sr. Waldemar Empinotti ao entrarem no "Estadia Municipal de Joa

çaba", para o grande almoço ao qual Compareceram 3.000 pessoas,

Amigo Oscar Rodrigues da NOV1 esíéta e batalhador pelo bem estan

- clinamico Prefeito do nosso .Mu� publico.'
'

. . . .

.

.

I

mcipio. .Sua personalidade é impressío-
Rvmo. Frei Edmundo, ·virtuo!s'o. e nante em todos seus aspéctos e fa'

abnegado guia espiritual da ge·u. ses. '; ..

te pacala e ordeira. de Jaborá. Eis porem, como orie-ntador de

Ilustres visitantes que integram a massas populares, ainda mais nos

comitiva. Patricios amigos e miuh�\s atrai a atenção, por ter sido exem�

. Senhoras, pIar e por ter sido sábio.

A gente simples e laboriosa dês_ Sentimo-nos devéras orgulhosos e

te progressista reeanto do Es:tado confortados, ao ver que o nossO
de Santa Catarina, vivendo esta chefe 'e amigo dr. Nerêu Ramos é

hora de infensQ e justificado ,enlu' sempf"li moco. . :
siasmo, delegou'me a honrosa in- Mesmo depois de se lhe ter,e�
cumbencia de saudar, em seu 11U_ encan�cido os cabelo's', como fruo

me, aos ilustl'es visitantes e ren· to do msall'O tra'balho e dos ingen
der preito de significativa grati._ Les ·esforcos expendidos em prol dÍl
dão e confianca 'ao 'S'egundo ,magis' unifica'ção' e grandeza da Pátria'
trado da Nacão 'que 'ora carinhosa' nunca o seu 'espirita de patri'ot�
mente hospedamos,' Sua Excia. o exLremado ,esmoreceu diante d'as
,eminenLe Vice'Presid�nte da Repu' inumeras dificuldades que se lhe

blica, Dr. Nerêu de Oliveira Ram{)s antepunham, dedicando todo ·0 vi,

o que dado à 'exigui·dade de ten�po, gOl' de sua fulgurante inteligencia
o farei em ligeiras palavras, mas ao afan_ cOl1!stante de proporCionar
que contudo, espero dirão do gnm_ Continua 1111 8a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sua beleza e sua mocidade dependem de sua s_aúde
E sua saúde depende do remédio (onsagrado:

R·EGULADOR· XAVIER
N: 1 • EXCESSO N: 2 • FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher
.I

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

�!!�d.�.t��r!i! Caixa Econômica Federal

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

. srs, correligionaríos abaixo dis,
crímínados: á Séde do PSD, rua

Aircipreste Paiva n. 5 sobrado,
á.fim�de satisfazerem o despacho

exarado,
.

pelo Juizo Eleitoral, em

seus requerimentos:
FLORIANóPOLIS: Artur Cor�

r�ia de Melo, AJ.tamiro Neves dos

I Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio Cabral Machado, Celso

--------------------------......--- Marco Lessa, Cleonice Maria da

Rosa,. Djalma Cunha, Dianê Cunha,
Domrérny Magalhães de Frãítas,
Dorvalína Gomes da Maia, Euolí;
des Costa, Evelym Santana, EH_
saheth Hanspurg, Etelvina Ander
son Monzoll i, Edio Santana, Gu'
mercíndo 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 Gossenfe_rth, Maria Eu.
lá,lJa de Andrade, Marcos L es'sa,
Maria José Reis Silva, Maria Her

mes, Mar.tha Rauspurg, Neiva

84 é um dos principais responsáveis
pelos atuais êxitos comunistas na

Coréia. \

As tropas defensoras não pude-
ram resistir eficazmente às colunas
mvasoras, equípadas . com tanques
T-34.
Naturalmente, as. cosas já come

çam a mudar de figura, com a é'he..
gada dos tanques norte-americanos

às linhas de combate.
Mas enquato os defensores não pu

deram enfrentar os tanques- comu
nistas com

.
igual número de tan

ques. a luta" na Coréia continuará
indecisa.
O tanque T-34 foi utilizado pela

Russia, durante a última guerra.
É um tanque de tamanho media

no, produzido em vários modêlos.
- Entre as caracteristicas desta ar

ma figura a velocidade de que es

tá dotada.
Tem uma _,silhueta baixa, que

lhe dá maior estabilidade e lhe per
mite manobrar com rapidez.

O que torna êste tanque especial
mente útil na Coréia é sua "flutua
Silo".
Em linguagem militar, "flutua-

!lão" quer dizer pouca pressão sõ
bre o terreno.
'Como os terrenos , coreanos são

frouxos e frequentemente pantano
sos, a "flutuaçiio'� do Tc34 torna-se
valiosa. I

Em geral.. os tanques - T-34 estão
equípados com um canhão de 76 mi
límetros.
Contra êstes tanques, as fôrças

das Nações Unidas estão usando o

howitzer norte-ameríeano de 105 mi-

Iímetros, _

.

:l1;ste canhão é uma peça de arti
lharia de campo de 5.000 libras' de
pêso.

.

Cada divisão de infantaria que
luta contra os )invasores comunís,
tas dispõe, em geral, de j54 howít,
zers de 105 milímetros.
O alcance dêste canhão é de mais

de 11,000 metros, mas tem relativa
mente pouca mobilidade.
Além �'isso, quando dispara pro

jetís anti-tanques de alto poder ex

plosivo, o howitzer de 105 milíme
tros tem um alcance médio; de uns

900 metros.
Outra arma que está sendo usa,

da pelas. tropàs das Nações Unidas
é o bazooka norte-amer.ícano de
2.36 polegadas.

J

:I!lste bazooka - conhecido como

"pequeno bazooka" - pesa 3 libras
e é operado por dois homens de in-
fantaria.

.

I O poder de fôgo do pequeno bazo
oka e de seis pentes por minuto, e

seu alcance é de 600 metros.
Contra tanques, porem, o alcance

efetivo do pequeno bazooka não pas
sa de 28'0 metros.
Outra peça de artilharia que es

tá sendo usada pelas tropas das Nas
ções Unidas contra os in'Vasôres co

munistas é o canhão de esptraís de
75 milímetros
:mste canhão' pesa apenas 166 li

bras e pode ser. transportado num

jeep. Em caso de emergência, pode
ser operado por um único homem;

- O alcance máximo do canhão de
espirais é de uns 6 metros. Contra
tanques, entretanto, é bem menor.

Como se vê, os tanques T-34 dos
comunistas levaram tôdas as' vanta
gens, no comêço.

.

Agora, entretanto, os Estados Uni

dos, obedecendo às ordens das Na
Coréia armas capazes de enfrentar
os esquadrões blindados dos ínva
sôres vermelhos.

DEFENDA OS SEUS
PULMÕES

Não deixe que a Gripe oi

Resfríado, Bronquites e rouqui
do.es ameacem sua saudeI ,A
prImeIrO acesso de tosse, tome
"SATOSIN" o poderoso antisé
tico das vias respiratórias
tonifica os pulmões, dá nova

forças e vigor. Proaure as far
"SATOSIN" elimina a tosse
Tosses e Bronquites.

Zenft da Silva, Nair Conceíçãoç,
Osvaldo Lisb�a; Odilia Carreírão

Ortiga, Palmira Santos, Paulo de

Rosa Luz, Regina Magda P. SÍlli.ões....
Valdo Rosa Silva, Virgilío

'

José,'

Luiz, Valdir Francisco Caetano ..
Walter Ramos do Nascimento.

Valcyr Borges' Werteh Gouvêa: de-
,

.

Araujo e Silva, Valdir Sil.va, Ze.
naide 'I'ereza Areias, Zelita Laus

da Silva, Yolaada Vieira Leal.

SACO DOS LIMõES: Felínto-

Raupp.

Ed I

LIRA
.

TENIS· CLUBE
«Boife da Colina)

DIA 3 - QUINTA_FEIRA - mA 3

Magistral e inédito desfile de modas para' a Estação,
no qual participarão senhoritas do nosso "Grand Mond,",
mais uma apresentação 'de Layla Freyesleben •

Atraente. SHOW com a participação das distintas se'

nhorítas ALICE DE ABREU MORAIS E LAYLA FREYES_

LEBEN, constando de numerosos de cantos com acompa,

nhamento de violão.

i a

Mú�ICA DANÇASCANTOS

INíCIO 21,00 HORAS

Reservas de mesas "Relojoaria MORITZ", Cr$ 50,00

-'
. NOTA: - Exclusivamente para associados Ingresso talão

de Julho.

Vendedores - Interior
Precisam-se em todas as cidades para vender Bijouteriasr
a base de otima comissão, exclusivamente pelo Reembolse
postal: preferem-se vendedores e viajantes

i

bem relaciona-
dos nas lojas de armarinhos. tecidos, miudezas, joalherías;
etc. Escrever a «Atacadista» aíxa.postal 130 A gencia da
Lapa-Rio de Janeiro D; F.

I

Clube :Doze
.

d·e Agôstql
progruma para o mês de julho

Dia 30 - Domingo - Cocktai! dansante

As "soír ées mignon" .
serão das 19. ás 22

com inicio as 9 horas.,

horas,

Serviço de Luz e Força
A v I S -o (I

A Díreloria de Obras Públicas ___: Serviço de Luz e Fôrça, avisas

que domingo, dia 30 do corrente, será interrompido. o fornecimente

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

tacão do Largo Fagundes
Florianópolis, 28/7150.

AgenciaGeral Darl S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

ASTHMAN'
MODERNO TRnTllMENTO

DO nSMn, --

TOSSES REBELDES. .

.BRONQUITES :

nsa,10nr,nS E CRONlcns l�

CARTEIRA HIPOTECÁRIA
De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se to-rna público a .quem

Interessar possa que, dentro do- prazo di) oito '(8) días; desta da,ta, se'
rão executadas todos os contratos hipotecários aos mutuários em atra-·

zo com esta üarteíra, ·cOrre'8Pondentes às. <contas correntes nO. 6 -'12 '-
.. "I.

.

30 - 34 - 36 - 37 - 38 - 42 - 60 - 65 - 72 - 93- - 115 -
.

124 - Hi6 - 176 e 242.
- -

E, para ,qUI'; não se alegue ignorância foi lavrado este Edital que
será publicado pela Jmprensa local,

,Oarteina Híootecária da Caixa Econômica Federal de -Santa Cata'

rina, Florianópolis 27 de julho d � 1950.
.

,

ADOLFO ÉLPO DA SILVEIRA
Chefe da C,H,

'..
"

\ c,

Agentes locais
Aceitamos para distribuição de artigos para farmacia, elé'

• trícos domésticos religiosos de cama e mesa, para se-
,

' ""

nhoras e cavalheiros, cutelarias, perfumarias, papelaria;
miudezas brinquedos ferragens relogios, bijouterias, ra,

,
'

�

,

dios e instrumentos musicais, linhos tropicais, casemiras e

sedas, etc. etc., a comerciantes e consumidores, pelo ser'

. viço de reembólso postal.
Dir-ijam-se à

DI.STRiBUIDORA SÃO PAULO LTDA.

CAIXA POSTAL, 5231 - S�O PAULO

QUER 'VESTIR-SE COM (ONFORTI E ELECiAM<IA 1
PROCURB- A

Alfaiataria ,Mello.
Rua l'elippe Scbmidt 48

"UA VCM.UNT}.RIOS 0/\ eATRIA N.' Q8 .....�
.... f'OIJl",:Ooia.�.I4...t��

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

DIRETORIO MUNICI,PAL
AV I S O ,

TRINDADE: Oscar 'Tetulíano

Silveira, Manoel Ari da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS�

Osvaldina Dagoberto de Maga..
lhã� - Antonio

.

Guilherme dos
Santos João Manoel dos Santos.

RIO
'

TAVARES: Senem Pedro

Cardoso, João Manoel Martins e

Hildo Martíns.:
ESTREITO: .Bertoldo Martins..

Beljarmino Manoel da' Silva, H()o

che Paulo Platt, João Boaventura
da Silva e MarCinha. Maria da Sil..
v�

Florianópolis, 19 ele unho de 195()�
Tte. Albâno de Souza Lúcio

Delegado· do _ D.M. do' PSD.
r

CON11Al PROPRIA - REPRESENTAÇõES
COMISSõES

Solicitamos para o Distrito Federal, de Fabricantes, pro.
dntores e exportadores, pata as mercadorias do seu ramo:

géneros e especiarias alimentícias, utilidades domesticas,
bebidas ferragens e cutelaria; também interessando-se 1101'

, .

-

outros' artigos. Trata-se de firma antiga. Apresenta e exi,

ge referencias. Favor dirigirem-se á Soares Castellani &

Cia. Ltda. - Av. Presidente Wilson, 210, sala 408, End.
telegr, Almeicaste, Rio de Janeiro.

,V A LV U L A S

.bili,�
·MAIOR ESTOQUE

Itlânlida Rádio . Cat. Lda.
TrajaDO, 31Rua

. FRAQUEZA PULMONAR?

Tosses, escarros sanguineos, cuidado! ...
Se a tosse O atormenta e exige do seu organismo um esfor

ço.sobreumano produzindo ansias e ruptura de vasos- capilares,
evite chegar a esses extremos, tomando algumas doses d-o.RE
MEDIO REYNGATE� as gotas que dão alivio imediato nas tos
ses e bronquites crônicas ou recentes, secas ou com catarro. Um
uníco vidro de REMEDIO REYNGATE é o bastante para desobs
truir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan
do alivio e bem estar, porque o mucus é dissolvido. Quem tem
bronquite, encontra no REMEDIO REYNGATE a sua salvação.
Nas ,farms., e drogs., locais. Dstr. Araujo Freitas. Não enc.on
trando nas farms. e dorso do local, envie a:otecipado Cr$ 25,00
para o End. Telegráfico Mendelinos Rio, que relílletemos. Não
atendemos pelo reembolso. f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Programa :

Na�On"I.:,:::::�m_M��:�:da_lJ Clube de Caça � Pesca (,Luiz Ramos
,

Borges», de La]es, dá posse aos
,As 2 e 4 hora�r,eç��� 6,20 - 3,20 seus primeiros" diretoresAs 6,% horas - C1'$ 6,20 (Unico) Grande e inédito banquete realizado naquela cidade
As 8,% horas - Cr$ 6,20 - 3,60. LAJES, 29 (R) '. Constituiu
"LIVRE - Crianças maiores de

um acontecimento sem par, na Policia M:Hitar do Estado e re,
5 anos' poderão entrar.

história da cinegética serrana a presentante da Confederação dI
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 'sessão de posse da p.rimeirà di' Caça e Pesca do Brasil, Sr. Luí:

CINE IMPERIO
reter-ia do' G\:lbe de caça ,e Pesca Dacampora, Presidente da Federa.

�As 2 horas "Luiz Ramos i'brges" fundado nes, ção de Caça. e Pesca do Estado
1) - ,Cine}aildi:i Jornal - Nac.

ta cidade e o grande e inédito ban- Dr. RuJbens de Arruda Ramos, [or
2 I.quete realizado no salão de festas na lista ,e representante do Olubt

BUSTER CRABBE (O Homem
do .clube 14 de Julho, em .27 do cO'irmã'O de Florianópolis', Dr.

Leão) no seu melhor e mais sen° próxim'o passado, no qual toma Parigon, do ChIbe de Caça e l>!es.
sacional "farw.est"f

ram parte 200 con'Vi'Vas, apresen� ca de Videira, Sr. Plinio Schmidt
O VAL'E 'DA VINGANÇA tando a originalidade de um Car_ Presidente da .n.ovel associação. lo

LUTAS ... EMOÇõES.. dápio constituido de caças, como: cal e Dr. Olinto de Campos, Pro;
NOVAS AVENTURAS... Veados, Pacas, Ootias; Tatus; P·er·' motor Publico desta comarca, qw

3 digões; Perdizes; Codornas, Nar�e_ saudou as autoridades 'e convida
INICIO do maior e mais lnt'�te_ , b t' dos pI'esentes le"antand'o "n- jas, Püm as e ou ras caças. -, '.' ,

"
.

"

" 'u'

rioso de todos os s'eriadbs': ,Pres.enLes as ,a.tas autorid'ades brinde de Honr,u. ao EXCII'cito Na
O ESPIRITO ESCARLATE ci'Vis, militares e ecl'esiasticas', re' cional, ali representado De,lo CeI

Charles QUIa:H��Y presentantes de clubes, as'socia_ Othon Dutra Fragosü, Major Ber
,

'

� o ,e 20 EplsodlOS. ções, imprens'a e convi'Vas, teve inL toldo Derengowski, Capitão FraIl
4) :- !Revista Esporti'Va nO 7 -' cio a solenidade de p'osse da pri cisco Luz e outros cuJos nome

Shopt."

I
meira diretoria. O S'L <Gel. -Othori não cons'eguimos -anotaor. No de

5) ,- Relampago:s' sobre o gelo;.,- Outra Fragoso, assumindo, paI correr Ida festa foi oferecido, peI:
ShOI t.

aclamação, a prestdencia da ,m::l nova entidade, um lindo CaniÇ"e
6! :-. E-SPANHA x POIRTUGAL, gna sessã:o, d�u a pala'Vra ao Sr. de pesca ao CeI. Othon D. Fragc

NotlCIal'lO de Fut��ol, Armando Ramos, ü qual 'após a so, aficionado d,e�s-e ,esporte, �

7) ---:- Ag'ente 80 pode perder leitura da ata de constituição da qual prometeu utiliza'Io com gran
ComedIa. sociedade passotl a pala'Vra ao Sr. de p,.tazer. .

,

'

,

' .. .... . .....••.•••••• ,... P,reços -'- Cr$ 4,20 - 3,20 Romeu 'Sebastião Neves, orador '0 sr. Ulderico Canali, Gerent,natalício da 'senhorinha Olga Fre'yes� "I (DEZ)
-

leben; dileta filha do sr. Hugo
mp. 10 -

•

anos". oficial, o qual por sua vez saudou da Ag'encia local da Caixa Ecanê
Freyesleben, categorizado funcioná-

. . . . . . . . . . . .. . • . . . • . . • . . . . as autoridades 'e oon'Vidados', pro_ mka Federal 'e Econômo do Uu
rio do T),souro do Estado e renoma- CINE IMPERIO pondo um minuto de silêncio ém be, 'e o Sr. Dante Marytto, Ecôno
do maestro: As, 7,% horas homenagem ao caçador falecido, mo do 14 de Junho, reéeheraIl

FAZEM ,ANOS AMANHÃ, O RASTO DA BRUXA VERMELHA o saudóso conterrâneo. Lúiz Ramos uma manifestações dos preseuteO sr. Manuel Fontes, advogado em
--

O I
"

b
.

tJoinvile;
C m

I;,orges, Patrono do ,Clube, 'o que pe a penela 'e om gos o com qll
C

John \Vayne - Cail Russell fOI' f-el·to.- prepararam as apetitosas iguaria- a sra. astorina Virgínia Ri- _

beiro, digna espôsa dei sr. Jac'Ó Ri- Preçüs: - Ct'$ '5',00 {Unico). Úum _gesto simpático de gentio servidas no banquete. Após um
b· f

. ..

d CdS "Imp. 1';'1 ''',nos''.
•

1 d f t
. -

'teI1'O, UlIClOnarlO o entro e au- Q leza, o CeI. Dutra E:'ragoso, Comall- 10r-a e eon r,a ermzaçao ·e 111 Ul o
de;

.

, . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . dante do 20 B. Rodo'Viário passou "casos" contados por di'Vel's'JS c"
- a sra. Maria Izabel Cabral Ri· t � "",,,

.. li!. lIiío.. ad trino a f t d Clbeiro, viuva do sr. Nabor ]'Ubeiro; 'I A" d':
a presidencia da solenidade ao ç ores, e m u es a Q l

- a menina Isa-Maria, filhinha ,gra eCImento Sr. Plinio Schmidt Presidente d'o be de Caça e Pesca "Luiz R. BOI

do sr. Nelson Machado e da,. sra . . 'Clube, ',sob uma s�l'V1l. de palmas. ges'? deixando gratas rccúrdaçõe
Izabel Machado;

"

Ao sr. dr. Mário Wendhau- Em seguida teve inicio o banque' em todos que ali comparer:;eram
- o inteligente Aderbál, filhillllo sen, diretor do lIospital Ne- te, em meio da maior alegria e ctu_ A DIRETORIA DO CLUBE DJ

do sr. José, Silva. réu Ramos e às bonissimas 'rante ü 'Qual falaram di'Vers'os ora' CAÇA E PÉSCA "LUIZ HAMO:
Irmãs que, com carinho tra- dores, tendo, ,o Sr. Menotti Borges, BORGES"

•

tam dos enfermos, Q. ahaixo em vibrante oração agradecido A primeira diretoria eleita
assinado agradece.c-penhorado em nome da família, :a homenagem empossada, está, constituida (lo
O tratamento que dis-pensa': que foi prestada -ao seu irmão fa' seguintes' caçadorés.:
ram aos seus fi lhos quando lecido, Luiz Ramas Borges, P�: Presidente, Plínio Schmictt Vi
ali internadois.

'

trono do Clube.
/ Falaram, o Sr. ce'Presidente, Frederíco PoU�sch

I OsvaJdo de Mello CeI. Lara .Ribas, Coma'r:,dante da. 10 Secretário, -Romeu SfihastEí.
--�,- _.

',�

Neves. 20 Se'creLário.,· AY,"o Vare.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ..\ 'I"._Ll
..

CemiulI. GrAvata.1 Pifame I MO \':T r:i1.IS la. 10 Tesoureiro: "N'iãuró Nerba;
Meia, cu melhoreI; pelol tmo V .[!J 20 Tesoureiro: Haroldo Neves Al

ii oorea: pf1::(;OIl 11(1 n. CASA1MIr. I Por motivo de mudança, vende.se
'ruct.a. Ecônomo; Ulderico Caúü.li

Ru� Arcipreste - Paiva Edf. Ipase _ Te"reo I CELANEA - Ruae. Mafn I móve�s. Ver e tr'atal' á Avenida Her. Mestres de Caça: Armando Ramo.
,_----' . _ � ,cilio Luz, 187. e Mário Lucena.

Passa, hoje; o aniversário do sr

»dr, José Medeiros Vieira, abalizado .anos.,
-d íretor do Ginásio de Itajaí e pro- .. .

.

"vecto advogado naquela Comarca.
"Pelo seu espírito franco e jovial, "

"pela sua retidão de carater, sempre
"a serviço do Direito' e da Justiça, e

",nobre educacionista terá oportunlda
"de de verificar a grande estima de
o'qu,e goza, recebendo de. seus inúme-
TOS àlfiigos os "melhores votos de

··felicidades, !los quais juntamos, com

'..simpatia, os nossos.

_ FAZEM ANOS HOJE
Á sra. Ondina Schmidt Gerlach,

"I€spâsa do sr. Benjamim Gerlach;
- a sra. Ruth çosta Bento;
a srta. Ruth Costa, zelosa funcio

':nária da Prefeitura Municipal de

:Itajai;
- o menino Carlos Alberto, filho

"'do sr. Orlando Campos;
- o intereS'saute Rodolfo-Sérgio,

�filho do sr. Rodolfo Silveira e da
'Jsra. Edite de Aquino Silveira, resi·
".dente em São Paulo.

D. RUTH DA COSTA ÁVILA
LIGOCKI

A efeméride de amanhã aS,sinala
'''0 'aniversario natalício da exma: sra.

"li. Ruth da Costa Ávila Ligocki digo
-11a espôsa do IÍOSSO distinto conter-
-:l'âneo sI'. Nélio Ligocki, alto funcio,
"llário do Banco do Brasil, nesta

,<capital.
Aos muitos cumprimentos que re,

->ceberá pelo transcurso de ti'jo. auspi,
-.ciosa data, juntamos os nossos.

GERSON NEVES
Comemo'ra, amanhã, o seu aniver"

�sário nàtalicio o inteligente garoto
''Üerson, dileto filhinho do brilhante
jornalista Gustavo Neves, digno Se ..

,cretário da Justiça, 'Educação e Saú
,de e de d. Benta dos' ,Santos Neves.

Ao Gerson, o nosso efetuoso abra,
'oÇO com votos' de fel.icidades.

'\ Dr� ARNALDO LIMA
Faz anos amanhã o nosso distin·

·to, conterrâneo sr. dr. Arnaldo Lúna,
.

competente engenheiro ag1'ônomo',
:residente em São Paulo.

SRTA. OLGA FREYESLEBEM

ANIVERSÁRIOS
MENINA HELOISA-HELENA
Cercada 'da estima e do carinho de

.zseus familiares e amiguinhas, com

"j)leta, hoje, o seu 3° aniversário, a

interessante menina Heloisa Helena,
-e).l.Callto do lar .do sr. Higino Fran
<cisco das Neves, industriário e na
.sra. Paula Rupp Neves, funcionária
.dos Cor-reios e 'I'elégratos.
A graciosa Heloisa-Helena bem

.corno a seus' felizes pais, os

,;primentos de "O Estado".
cum-

-

S1}lffo-'r '['eAnS"a;j:" ou

MENINO MILTON·CESAR
Comemora, nesta data mais um

mrr: aníversárto natal lcjo o íntelí
gente Milton-Cesar, filho 'dileto' do
mossn prezado conterraneo sr. Ro
.mualdo Pires, funcionário da firma
'Carlos Hoepcke S. A - Comércio e

]ndústria e da sra. Isol íua Nunes·
::Pires.

Aos votos de felicidades de seus

.mumerosos amiguinhos, juntamos os

.nossos,
SR. ENÉAS MOREIRA

Vê passar, hoje, mais uma data
.aníversár ía o sr. Enéas Moreira,
>al1tigo mourejador ela Imprensa Of í

. .cíal do Estado. Ao prezado natalí
-cíante, os abraços cordiais, dos qu
.aquí trabalham.

'-::SRTA. MARIA DE LOURDES ME·
DEIROS VIEIRA

Ocorre, hoje, o aniversário nata
J,ício da gentil senhorinha Maria.
-de Lourdes Medeiros Vieira, alta
funcionária do Departamento Esta,

"dual de Estatística e dileta filha
-do • sr.. Pi·of. Alfredo Xavier Vieira
"e de sua exma. sra, d. Cidelina Me.
. -deíros Vieira,

A nataliciante que, pelas virtudes
«que lhe exornam o coração, será
':muito cumprimentada pelas suas

=mumeras am igu ínhas, colegas é
»adrn lradorae,

A êsses cumprimentos nos associa

':1:nos, desejando-lhe felicidades.
DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

Ocorre, amanhã, o aniversário

\

- Colossal Matinada -

1) - POR'l"UGAL x ESPA,NHA
Reportagem de Futebol.

2)' - Relampagos sobre o gelo.
,

- Short Esportivo -

3) - Revista Esportiva ).10 7
Noticiario.

4
- P reparem-se para gigantescas

seusações e ,eletrizantes torcidas!
Ahi vem ...

CAMPEÃO DE REGATA
com

Phil DEGAN
Elyse KNON

- Cenas espetaculares'
farão 'Vibrar de emoção!

SUS·PENSE ... '

que lhes

ESPECTATIVA ...
Preços: - Cr$ 3,20 - 2,00
"LIVRE - Crianças maiores

5 anos' poderão entrar.
................� .

,

ODEON - A� 2 e 7,% horas.
PROGRAMA EXCEPCIONAL
,(Para que todos possam assistir)
1) - Cinelandia Jornal - Nac.

.

2
TERRA' VIOLENTA

com

'Anselmo Duarte - Celso Guima,
rães - Heloisa Helena '- Graça
Mello - e em numeI'OS especiais
GRANDE OTHELO - e - LUIZ
GONZAGA,

3
PECADORA

coril
Ramon - Armengod Emilia

Guiu - Ninon Sevilla - Anjos do
Inferno - Agustin Lara,
Preços : - Cr$ 6,20 - 3,20

As 7,lh horas 6,20 (Uni'co).
"Rigorosamente proibido até 18

IROXY - As 2 horas

Vesperal do Barulho
1) .s.: Cine Jornal - Nacional.

2 ,
Preparem-se ,para gigantescas

'sensações e eletrízan tes torcidas!
Âhi 'V:en1. '. : "

.

CAMPEÃO DE, REGATA
com

Phil DEGAN
Elyse KNON

,
-- Cenas ,espetaculares que lhes

farão 'Vibrar de e111O'ção i
SUSPENSE ...
ESPECTATIVA ...

BUSTER CRABBE (O Homem
Leão) no seu melhor e mais s'en'

sacional "iJar·west".!
O VALE DA VINGANÇA

LUTAS ... EMOÇõES ..

NOVAS AVEN'I;URAS ..•
4

INICIO do maior e mais' miste_
rioso de todos os s'eriado:s':

O ESPIRITO ESCARLATE

i,·Panelas de Pressão ÀRNO
fi Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía

"

'/

D
•

a r 1
••

1 o Cr$ -t.750.00
com

Char les QUIGHLEY
.10 e. 20 Episódios.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
"Irnp. 14 anos".

Rua Arcipreste Paiva • Edificío Ipase - Terreo

o quanto custa uma.,enceradeira'
...

A R N'O
('LECTROLANDIA.. ..

:ROXY - As 7112 horas

Espetacular progr-ama Duplo
1) Jornal da Téla - Nac,

2
PECADORA

Tremendo deS8s.(re .com o «CoostellatioD»
que -se dirigla' a Porto Alegre

do, grupo em que iam, se. perdendo assim tre as vítimas cinco crianças.
no meio da cerração.

'
DO�IINADO PELAS CHAMAS

DO APlÍR1l:LO SINIS'l'RADO Sõ��TE S. LEOPOLDO, 29 (Urgente) -Sabe-se
com OS DESTROÇOS agora que o aparêlno sinistrado foi in-

Anselmo Duarte - Celso Guima, Pessoas. que acabam de regressar do teiramente domihado pelas chamas. Com

,rã,es - Heloisa Helena _ Graça] local onde Se deu o desastre, informam o derrame da gasolina, após a explosão,
. . I que' somente os destroços do aparêího, o fogo alastrou-se pelo aparêtho, redu

Mello - e em nume,ros especiais I atirados à grande distância, evídencía o zindo-n a um montão de cinzas' e ferros
GRANDE OTHELO - e - LUIZ trágico acontecimento. retorcidos.

de GONZAGA. ' DO APAR�LHO SINISTRADO SoMENTE PERDIDOS PRóXIl\-1O AO. LOCAL
Embora o avião sinistrado fôsse um S. LEOPOLDO, 2'9. (Urgente) _ Pode'

18 aparelho da linha internacional, �a, n,es· mos informar que o local onde se ver í-

I
sa viagem, com destino a Põrto, para on- ficou o desastre com o "Constellation" da

anos". de conduzia todos os seus passageiros. Panatr' é bastante acidentado, difícil, mes-
.. •. Põrto Alegre qúe fica a duas horas apro- mo, de ser atingido com facilidade. As

, RIcrZ _ 2 4 U % e 8,% horas. ximadamente da cidade em que se verifi- estradas barrentas e pedregosas, não dão

S
'
-

'

EI tes
' ! cou a catástrofe, imediatamente providen- acêsso com facilidade ao sopé do Morro

''-'- essoes • 'egan es -, cíou socorros, o que muito veio auxiliar das Cabras.
WALTE'R PYDGEON - GREERjas autoridades do !próspero município Para se alcançar 0- ponto exato onde

GARSON - A maior dupla drama, gaúcho. - ocorreu o desastre, são necessárias pelo
tica do cinema, triunfa espetacu- SoMENTE UM ESTRANGEIRO ENTRE menos .J1uas 'horas, caminhando a pé.

AS VíTIMAS REGRESSOU A PRIJUEIRA
larrnente na comedia ... E que co-

Pela relação de -passageiros podemos TURi\'IA
média!!! verificar que somente um dos viajantes S. LEOPOLDO, 29, (Urgente) - Aca-

TRAVEtSS1UjRAS DE JULIA' era de nacionalidade estrangeira. Chama- ba de regressar do local onde se verifi

va-se êste
'

sr: Ralph Motlei, norte-amerí- cou 0 desastre com o "Constellation" da

Elízabeth cano" de.. 48 anos e do comércio. Panair o pessoal da Base Aérea de Ca-

O resto dos' passageiros era de nacío- nõa, que ali prestou os primeiros socar.

najídade brasileira, sendo que estão en- 1'05 .

com

Raníon - Armêngod � Emília
Guiu ,- Ninon Sevilla - Anjos do
Inferno - Agustin Lara.

3
TERRA VIOLE'NTA

Preços : Cr$ 5,00 (Único)
"Rigor-osamente proibido 'até

com

Peter LAWFORD
TAYLOR - César Romero.

des,
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RADIOTERAPIA
. RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTo' '

Ate.de, diàriameDte, DO Hoapita) de CuIda••

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thilgo,IJ!JE5!E§!E����ª'ªS!E�555§!Ere�U!
.-naer da Maternidade e m'.lee lo 1164Ieo e', '.rte....

.

Hoapital de Caridade t. Bo.pital de Caridade de f'lo- ..... - •• __ � -- - - - - - - - - - _ .. - e - e e_e .. e e __ e,..,. e e e e _e -- - - ....

CLINICA DE SENHORAS - CI· rianópolis. All8istente d.
' ,'-: :'"C&coMPANBfÃ-"Ai.iANÇÃ-jjÂhBAiíi:A.;;_n!4u

RlJRGIA PARTOS Maternidade __

','

IUqnÓltieo, controle-e tratamento JoenÇQ dOI órgãos interno., ..... Faadada em 1878 -- Séde: BAHIA
..pecl.liudo da sravidê.o matUr- cialmente' do coração e "uea

INCANDIOS E TRANSPOR'l'ES

Moa ê1a adolescêncla e da m�nopau- )cenço da tiroide e demaia &lu. Cifru do Bal••�••• ' 1.«

... Pertubaçõea menatrna1a. h��· dulas internaa
. CAPITAL E RESERVAS ••••••• o • • • . • . Cr,

..çõe. e tumores.do aparelho ,eni· atnlca e cirurgia de .enh01'll1 �".
Reaponaabildadea, • o •.• o •••• 00 '0...... CrI

laI feminino. 'Partos'
, . Receita •..••• . ..

,

. •. . ••
'

.•...•• o .•.• o o CrI

o.eraçõe8 do útero, ovirioa. trom- 'lSIOTERAPIA _ ELECTROCAR. Ativo .•....• o , '..... Cri

.... apendice, h6rui&•• variaes, etc. DIOGRAFIA _ METABOLIS:MO
' Sinistros pago� nos últimos 10 anOl ..•. c-�

CIrurgia plútica do perineo (rn- BA!AL Respons�ilidadea _... . •••... o o Crf
.....> ,) tORARIO DE CONSULTAS: _ Diretores:

tsSISTENCIA AO PARTO B OPB- DiAriamente das 15 às 19 no- Dr. Pamphilo d'Utra Froire de Canalho. Dr. "r.ileiae. de Si,
RAÇõES OBSTETRICA$ ru. :Anisio Musorr&, Dr. Joaquim B.rr4!to de Ar�'6jo e Jo�' Abre•.

'oellçaa glandlllares, tíroíde, ová- CONS'QLTóRIO:
..._-r_.._.._e_.._ -JJ_.._ __e

- - _-_.._ �..-_ _ & ...

�_, hípopíae, ete.)
.a.tul'bioa nerv,0801 .; "EaterlUdad..
- Regimes.
Eonaultório R. Joio Pinto ,- TsL
Ue1

'
,

R9M. R. 7 de Séteirbro - EdU.
Enu e SOUiA _:_ Tel. 848.

Dr. Newton d'Avila
� geral - Doen�a8 de Se.Ia.,.

raa - ProctoJogia
FJetricidade Médica

Con.nltói'io: Rua Vitor Meireles n.

• - Telefone 1.307
Consultas': ÁS 11,30 hora e • tU·
.. das 15 horas em diaote ,

Residência: Rua Vidal Ramo. II..

• - Telefone 1.422.

Dr•.Guerreiro da Fonseca'
Especialiata

IUtIleo - Efetivo do -Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operaçõee
Residência: Felipe Schmidt, "

Telefone: 1.560 .

Consultas: Pela manhã no HOIlf1Ual
la{ tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

lIoleatias de �enhor••
·

ClRURGIA GERAL
IM Serviços dos Professores Bene�
I1ctõ' Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oon.uItas: Das' 1-4, ia f7 hor...
Rua Ferºando Maçhado, 10

f Dr. M. S. Cavalcanti
CllIIIea a:clu.ITamente de eriutu

Rua Saldanha Mari1lllo, 1.
Talef01le )[, ",. ,

Roa Vitor Meirelel .a, 11

Fone manual 1.702
�

RESID:&NCIA:
Annida TrompowatJ--tI

Fone 'manoal 7"

)Or. Roldão Consoni
eCIRURGIA GERAL - ALTA CI·
IlURGA - MOL:ltSTIAS DIl 8J1.

NHORAS - PARTOS
rormado pela racuIdade de IId·
.. .. UDi'ft1"aldade cle 810 PaDi..

'

onde foi ...Iatente por ...'riol a_ cio
Sernoo Cirúrgico' do Prof. Alltl.

, �iil't'...
Clr1U'lia do est6mago • 'Iiu 1IIreula·

..... lute.tiuo. dellado • 11"1J8IO. tini·
, de. riu.. pr6.tata, bexlp. ut.nt.
•.triOll e trompa.. VaricoceJe. lIYft

ceie. Tariua e heruu.
Counlta.: Ea. S AI , horu, I ria
J'ell,. Schmidt, III (alto. de Cua

Parai.o). Telef. 1.5911
auld!DCia: Rua J!;ste.,a ]IUÚW, 178;

Telef. M. 164

Dr. A. Santaela
i:.ormado pela Pllculdade Nae1o
Dal de Medicina da Uni...ersidade

,do Braa1l)
Itt6d1co ,,ºr' concurso da Ass1st6n

C!1a • Ps.lcopatas do Distrito
-Pederal

b-Interno de Hospital PslqutA
trtco e. ManiCômio Jud1c1ár1o

da Oapltal Pede.·al
b-Intemo da Santa Oasa de 111·
Hl1córd1a do lUo de Janeiro
OLtNIOA. MltDIOA - DOBOAB

NEBV08A8
Oonsultt5r1o: ,,1Ed1f1cl0 �6l1a

.eto - Sala I.
&esldencta :

Aveni-ªa Rio Branco, 144
Das 15 U la bar..

Telefone:
Oonsultório - 1.JG8.
Bes1dlncta - UGa.

CASAS • TIiIRBm{OlI

I
Pasme V. 8. CIJAI ou telNIIGII �

Auencia Ger�1 par� 8tH.' Catarina ve:!�:::on: ;:=: .m�
'Rua Flbpe Schmldt, 22-Sob. ... L. Alves.

,Caixa Postal. 69 Tel "Pt'ofectora" - FLORIANOPOLIS Rua Deodo!o U.
'

j',.-.-."

DR�. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

'

� �.Li-�!
DR. ANTóNIO Dili MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clfnica Geral-Parto.
,

Serviço compjeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento. -,
COLPOSàOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-

TABOLISMO BASAL

Dr o CL4RNO' G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. • oi�.l

OOMtltuição li. Sooledad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.olal"at6rioe

Dr. Mário Wendh,usen
CIIaIta .,6cUca de adDitOll • m.....
OOJU1l.ltório - Rua Joio PInto. I'

Telef. M. 76'
«:OauIta daa 4 'I 6 aeru

a-utillCia: l'ellM Sàaldt
-,

L .a.
r.relef. 111

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

Consultório: Rua Trajano, nO f, 10 andar - Edificio

do Montepio.
'

Horário: Das 9 és 12 horas ,- Dr. Mus8'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

110.100
•
808,So

1.IJ78.401.755,97
87.053,245,So
142.176.60S,80
98,887.818,80

71.7SI.44lU0fl,2o

OOMl?ANH� [O) IRes CO�lRA
h=c ACCIQENTES D'à TRABALHO t4

, 5 é. De SOCIAL.;

PO�TO ALEGRE

RUA"VOLON'(ÃRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR
, CAIXA POSTAL,IiaS • Tal;FoNE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

F.crJt6rio e R••leI.nola
Rua Tltadente. n.

FONE -. 1468

,Agora, Sua!

( ..

1

-�f �'I'

I �
t) -

___

"'"

�
�
c:s

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINOB
Edifício 'IPASE - 2. andar

'ICaixa Postal 260

: FlOrianÓPOlis,
- S. Catarina �

. . ..
. .

TINTAS' PARA IMP,RESSI0
COTTOMAR

. . . . . . .. . . • •• f',

," Dr. Paulo Fontes
CllDico e operador

C-oult6rio: Rua Vitor MelreleI. .i.
Telefone: 1.405

'

Cnaultaa daa 10 " 13 • 4&1 14 ..
ai !In Rald!ucla: Rua BI_

U. -_ TeJef01le:' 1.621

o 'Sabão

i· .. '",.,,,

� 'i'rànlllports. regular.,� de carga t de réJto de
· SÃO FRANCISCO DO SUL� para, NOVA' 1081

,Infor'magõ.. comOJ' A';J!!Inta.
Floriaoópolis - C.rIoa Hoep'ckeS'� - 01- Teletone 1."212 ( Rod. teles.
São Francisco dJ Sul-Carlol HJepcke S/� -CI,- Teleloae ô \4':lJ-R9:MACK

da
("iH,11
i

"VIRGEM
.

ESPECIAlIDADP'
elA,WErZE L I � [) as r a[�,LlIJO[ � V [L-L \�

TORNA A ROUPA BRÁNQUíSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assembléia Legislativa
SESS-'\O DE 28-7-9f>0

Sob a presidência do sr. Ruy
'Cesar Feu erschuette teve i nicio
.a sessão, ,à hora regimental.

O sr. secretário fez a 'leitura da
.ata da "reunião antedai" tendo sido
aprovada sem r·estri'dije3.

Procedeu-se, a seguir, à lelturn
do expediente.

Aprovado em 1 a discussão.

3) Primeira discussão do proje'
to de lei na. 1/f>0, que declara dl1
nLÍlidade pública a Pedenação das

. Associações Rurais e as Associa-
cõ'es Rurais, em regime de urgêu
cia ,

Aprovado.

E. Tonólli

Mapd Geografico e das Comuni
cações de SantaCatarina

:ESPECIALME:'i'l'E PLANEJADO PARA USO DE VIAJANTES, TURIS�
'"AS, COMfRCIO E INDúSTRIA. -.

.

A ruais perfeita síntese car togt-áfíca do Estado, indicando
- Distâncias quilométrjcas entre as diversas localidades.
- O estado de transito entre as difer-entes rodovias.

Tôdas 'as estações ferroviárias, vilas e povoados de' certa im
portância.
As rolas aéreas existenLes no Estado.
Esquema do nome de vilas e cidades cujos nomes' sofrer-am
alterações

'

Os novos municípios recém criados.
_,.. Indice alfabético de todas as localidades mencionadas no ma,

pa com ·fácilid.ade para locação das mesmas.
- Esquema. da ligação rodoviária Põrto Alegre - São Paulo, com

respectivas distâncias pontos de pernoite e etapa tanto pela ser

ra como pela praia � com as ligações rodoviárias mais recentes.
Em fôJha (pa.pel) o-s 130,00 (Atendemos pelo. reembolso)
Armado para parede c/Lela e moldura Cr$ 180,00' (Não pode ser

remetido pelo reembolso).
::mS'TRLBUIDOR EXCLUSIVO: LIVRARIA no GLOBO S� A. Rua d08
.Andradas, j·116 - Pôrto Alegre - R�G. do- Sul.

�SjDdicato dos 'Estivadores de
flori�nópolis

Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Em cumpr-imeirto ao que "ãeterinina o artigo 550 da Consolida'

-cão das Leis do Trabalho , ficam convocados os asso�iados deste
Sindicato ,para a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no

..dia 30 do corrente', domingo, em ia convocação às 10 horas da ma

nhã e em 2a convocação meia hora após, com qualquer numero, afim
-de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I .

Leitura e aprovação da Previsão Orçamentaria deste Sindicato
.para 'o exercício .de 1951. •

Scretaria do Sindicato .dos Estivadores de Florianópolis, 28 de
. .Julho de 1950.

TURIBIO CUSTODIO DE FARIAS ___: Presidente
APARICIO MANOEL SIQUEIRA - Secretário

•

negocio sem

'Reen1bol�9
capital

Postal
Otimo

I

Firma idonea
-

depositária das melhores marcas de casemíras, tropicais, linhos e aviamentos, descian,

do ampliar as suas vendas diretamente ao consumidor pelo sistema de Reembolso Posta], deseja entrar

em contacto com pessôas que tenham prática e que estejam bem relacíonadas. Cede-se mostruário gratis

e paga.se a comissão de 20% (Vinte por cento) Os interessados queiram dirigir-se por carta a

,
i

FONTE MARAVILHOSA DA VIDA
E DO AMOR ...

Desde 'os primeiros tempos, (j

homem tem procurado' por
-

todos
os meios descobr-ir recursos para
combater as molestias de fundo

sexual,
.

infelizmente tão 'generaU·
�adas. A tristeza, o estads de ir-ri

tação 'constante, o medo infunda

do, a frieza afectiva, ínsonia, a

asthenia sexual e falta de memo·

ria pelo excesso de trabalho men

tal são os sintomas alarmantes

que podem ser contados com o

tratamento feito com o novo já
popular medicamento Goitas Mim,·
delinas, Formula indigena sem

contra-indicações, adotada nos

hospitais e receitadas por cente-.:
nas de medicos ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens to-

icas e estimulantes de maior

proveito para os homens e mulhe
res esgotados e cedo envelhecidos,
os .qnais recuperam novas ener

:gias e vigor salutar, logo no inicio
do tratamento. Distribuidores
Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

contradas nas farms. e depois. do

local, emie Cr$ 2f>,00 antecí

padamete para o Ind. Telegrafico
Mendelinas, Rio, que r-emeteremos.

! :Não atendemos pelo reembolso.
< )

-

'.., �-�

,·�.t�J1�1�
i

,

_"' .. �
..

--�-

-

Não havendo oradores inseri tos 4) Requerimento Nunes Varella,
na hora do expedíente, foi decla- solicitando a inserção em ata
rada livre a palavra. da carta dirigida ao sr, Oswaldo
Como ninguém a solicitasse, pns Cabral pelo sr. IRenato de Almei

ou-se 'a Ordem do Dia que constou da e puhlisada. no "Diário Oficial
de: do Estado", de 26._7-50.
1) Segunda discussão e Vota Em votação, Leve o apóio do ple

.eão do projeto de lei que desanexa nano.
o Oficio, ?OS Feito�. da FazendaJ Ex�otada a matéria da Ordem
do Cartõrío do CIYII e anexos,' do DIa, o <sr , !]_)residente conce
da Comarca de São Bento do Sul.

-

deu livre. a, palavra para explica'
.Em votação, foi aprovado. ção pessoal,

2) Primeira discussão do pro. Não havendo oradores foi en

jeto de lei na. 11/50, que visa cerrada a sessão, marcando-se O�I
declarar de utilidade- pública o tra para o próximo día 31, 11 ho

. Centro Cal.arinensa do Rio, de Ja ra regulamentar.
neiro,

JADEM" Rua Ribeiro de Lima 462
,

São Paulo

FILMS-- 16-MMS
Vendo coleção de�films franceses, novos, mu
dos, de projeção particular, W. Sayão.'Rua Me
xico, 31-130 andar., sj1.303-A-Rio de Janeiro.

ONDE B.Á UMA liAYSER,. HÁ CONFÓRTO E SERVIÇO PERFErro.'.

��KAYSER�'
,

\

·",.bticaplIo GRITZNER-KAYSER'AIOJ
,
-

Dur�acb fBaden) .

_ .;"�"A

KAYSER ê uma eficiente em��nià'
'ÍÍÍAquina de costura. que vem merecendo
• preferência das senhoras donas de
casa do' mundo inteiro. '.>.. $"'<1

-<;� Onde quer que-haja necessidade de
uma máquina de costurar e bordar; mo-.)
derna. durável e de fácil manejo, ai ae'
toma indicado o uso de uma .KAYSERI
ExalIÚne-a hoje mesmo, e certifique-se de
quecvale a pena possuir uma KAYSER.

, .

IIPNEUACIl-a casa que só vende pneus
mantém sortimentos epmpletes e permanentes de

pneus de. la. qualidade, de tô_das as marcas e tipos -

para automóveis, caminhões, ônibus e máquinas
agrícolas. Pague o preço de tabela pelo seu pneu

_ e goze, ainda, de um DESCONTO DE 10%_

fazendo suas encomendas a "PNEUAC", contra

cheques ou ordens de pagamento sõbre qualquer
banco de São paulo.

'ABELA OFICIAL

c-s 511,00
c-s 613,00
c-s 1.533,00
Cr$ 2.228,00
Cr$ 2.449,00

ALGUNS TIPOS

6.00-16 (41onas)
6.00-16 (6 lonas)
7.50-20 (8 lonas.) alta velocidade

82.520 (10 lonas) alta velocidade

8.25-20 (12 lonas) alta velocidade

mant-mos o mesmo dl'Sconto
para qualquer tipo de pneu.

- a casa que só vende pneus

DISTRIBUIDORA PAUL!STA DE �NEUS UDA.
Alameda Nothman, 1135 - Av. São João, 1982

Telefone: 52-4565 - São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ftmistosamente defrontaram-se ontem, nesta Capilid as equipes do
Figueirense, e.· Palmeiras de Blumenau,:vencendo o alvi-negro por 2x1

Festival do Portuguesa de Des-
.

portos, boje em Barreiros
I

A Portuguesa de Desportos, uma na _ Imprensa Oficial x Flamengo.
força do foot-ball varzeano, realiza 50 Jogo' _ ás 15 horas - Horne

hoje, em Barreiros, o seu anunciado nagern ao sr. Dário A. Cunha
festival, estando assim organizado I) Esperança:1' Aimoré. ,

,

�)rograma: 60 jogo _ ás 16 horas _, Home-

10 jogo _ ás 10 horas _ Home. nagem .ao sr. Euclides' Teixeira -

nagern ao sr. Calixtro Zonino _ Ip
í

Escola A. A_ M. M. x Fluminense.

ranga x Vasco da Gama, (infantis) Ao clube que maior número de
,

2° Jogo - as 11 horas - Home. ingressos vender, será entregue. a,

uagem ao sr. Cal íxto Zoujno '_ Ip i, linda taça "Simpatia", oferecida;

Granadeiros do Mar x Unidos. pelo dr. João Colin.
3° jogo - ás 13 horas _ Homena- A Relojoaria Müller, colaborando

gem ao dr. Mário Lauríndo - Ter, no festival ofereceu linda medalha
restre x Monte Castelo. de prata 'para ser' canferida ali>

4° jogo - ás 14 horas - Home-] goleiro menos .vasado da última,

nagem ao dr. Oswaldo Bulcão Via- I partida.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

. Realiza-se hoje a Prova Clássica «Marlinelli>}
Na ocasião o batismo de 5 uovos barcos drr rubro-neoró

ga-Senhortta Dóra Sodré.
o Clube Náutico "Francisco Mar' ta, hoje, em sua sede social, se Out-rigger ,a. 4 ,renl\9S - Iraúna-

tinelli", eorupleta.ramanhâ seu tri rão efetuados grandes festejos, Menina Carmen Rosa Caldas.
géssimo quinto aniversário de destacando-se o batísmo de cinco Iole ,a remos - Irara _ Senho-

fundação. novos barcos .e a Prova Clássica -r íta Luiza Helena Machado.

Agr-emiação de "renome no ce "Mar tínellí ", que será disputada Canóe - Iramirim - Senhort-
nário náutico barriga-verde, em pelos out-riggers _ do RTa,chuelo, ta Marília Leite.

1936, em São Salvador, deu ao nos Aldo e' Martinelli, com um percur Skiff - Irapé _ Senhorita Ie-
so Estado o Campeonato Brasilei .so de aproximadamente três mil va Maria Castro .

.

1'0 do Remador por intermédio de metros. ' . A r-egata será iniciada às 10 ho-
seu experimentado remador Eue'l São os seguintes os barcos e res- ras, sendo 'oferecida á guarnição
zer Braglia, pectivas 'madrinhas: vencedora uma rica taça e um

Para. comemorar tão grata da- Out-r igger a 4 remos' - Irapiran jogo de medalhas.

--Pelo 'Campeonato jogam hoje Paula Ramos e Bocaiuva
A Federação Catarinense, de, Des, Goleados ambos nos seus prtmeiros vitória de classe que apague cornple

portos dará prosseguimento hoje ao I compromissos, jogando o Paula Ra tarÚ�nte a má impressão deixada
Campeonato da Divisão Proflsstonats, 1U0S contra o temível Figueirense e o Para tanto, Bocaiuva e Paulo Ra
Jazendo realizar à' tarde no estádio Bocaiuva diante do Clube ,Atlético 1U0S treinaram com afinco nestas' úl
da Praia de Fóra, o embate Paula Ouaraní os dois esquadrões irao SG Umas semanas, colhendo os melho-
Ramos x Bocaiuva. defrontar esta tarde, buscando uma resrresultados.

_ A peleja, que está sendo aguarda.
da com grande .interêsse pelo publí-

HOJ"e' O terneíe 'l"OI'C.·O' do certame co, sprá in.iciada c ás 15,15 horas
, sendo que ás 13,15 horas jogarão

como aperitivo, as equipes de aspí

carioca rantes dos mesmos clubes..

No estádio Municipal do Màra- Oitavo Jose _ '11s 14 horas e 55

canã, efetua-se hoje o torneio íní- minutos -Vasco da Gama x Ven
cio do Campeonato de prof'issio- cedor do quarto.
nais, sendo a seguinte a tabela: Nono jôgo ---: às 15 horas e jO
Primeiro jôgo _ às 12 horas - minutos - Vencedor do quinto x

Canto do Rio x Bangú, Vencedor do sétimo.
Segundo jôgo � àJs' 12 horas e Déciníp jôgo - as 15 horas e 45

25 minutos ,-=._ Bonsucesso x Am- minutos - Vencedor do sexto x

rica. Vencedor do oítavc..
Teroeiro Jogo às 12 fioras e Décimo primeiro [ôgo _ às 16

50 minutos -- Olaria x Engenho horas 'e 10 minutos - Vencedor
de Dentro. do nono x Vencedor "do décimo.

Quarto jôgo _ às 13 horas e 15 A partdcipação do Engenho de
minutos - Madureira x São Cris' Dentro A. C. dará a nota pitoresca
távão . do certame, porque o campeão do
Quinto jôgo - às' 13 horas e 40 Departamento Autônomo possuí

minutos - Botafogo x Vencedor uma equipe animosa, capaz de
do primeiro. cumprir "performance" elogiável
Sexto jôgo - às 14 horas e, 5 nos jogos em que' tornar ,parte.

minutos - Flamengo x Vencedor Aliás, essa idéia deveria ficar co

do segundo. mo 'uma homenagem anual dos
Sétimo [ôgo - 'às 14 horas' e 30 clubes de profissionais ao cam

minutos - F'luminense x Vence' peão da segunda categoria.
dor do terceiro.

Fe�tiv�l. de aniversário do (piraooa
Amanha o dístrtto de Saco dos siastas a figura do desportista Joa,

Limões, estará em festa'. É que nesse, quím Metos, que tudo vem envid�n
dia, hã 9 anos, uma pleiade de rapa, 'do para que a agremiação 'mais se

zes, aficionados do esporte bretão, forta}\eça no cenário ifutebolísti,co
:reuniu-se e fundou o clube que hoje catarinense,
é uma das grandes expressões do Comemorando 'tão' grato aconteci
foo-ball citadino: o Ipiranga Fute· mento, a diretoria do Ipiranga ela.
pol Clube. borou um programa de festas, u

Filiando-se no ,ano passadO à enti. qual está assim organizado:
�ade controladora do futebol no Es- As 8 horas _ No estadio do Ipi
tado, disputou o alvi-verde limoense l'anga -- Hasteamento do Pavilhão
o cel'tame amadorista, obtendo o 30 Nacional.
Jugar, Saiu, assim, da obscu 'idade As 8,30 horas - Abertura do
em que se encontrava, projetando-se toi'lleio de clubes juvenis, em home, I
no soccer flol'ianopolitano como uma l'iagem ao sr. Arnoldo Regis.
autên�ica gloria, A sua �praça espor- As 13 horas - Partida de futebol
tiva, localizada na Vila Operária, entre as equipes secundárias do Ipi
I'avorece sobremaneira os nossos clu. ranga e 13 ele Maio.
bes que alí se dirigÚem com o ob As 15 horas _- Início do jogo en.

jetivo de exercitar os mnsculos dos tre as equipes Princ,ipais do Ipiran
jSeus atletas, preparando-os para o S'ã e Treze de Maio em homenagem
�uturo. Em seu estádio, o Ipiran�a (Q sr. dr, Telmo Ribeiro.

Já conheceu duas grandes forças do Agradecemos�o convite que nos

j'oot-ball estadual e brasileiro: o dirigiu a diretoria do Ipiranga e

Palmeiras, de Blumenau e o São aproveitamos o ensejo para cumpri
Cristovão, do Rio de Janeiro, Cl_lelltar

.

antecipadamente os direto.
A frente dos seus destinos sObr'e. ces, associados e atletas, desejand'o

fmi.se, para orgulho' dos seus entu lhes votos de crescente prosperdade

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

, .

.

, os1OflJJ.JCD! �
P • LIMA0

.. ABACAXI
.. I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((Ir/tio (Im t2envelopes
de5 (rufos tli/erenfesC!i, 18,00

. ,

e (ia

RCEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 51)& -fRUTI

, CAIXA POSTAL 1008
CUPtTIBIc - PARIJ.Nt!(

E�trato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc.

Oficina dEEP
Serviço Especializado

\.

AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS GENUIN-aS

Consêrtos em g�ral
FIGUERAS & HQMS, LTDA_
Distribui'dores exclusivos o-este _Estado

dos afamados veículos

JE,EPDAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Oííoínas:
Rua 'I'iradentes, 5
Padre Roma, 53

FLORIANOPOLIS

Recital de canto de Alma Orlikowski
Dentro de poucos dias vamos ter no Teatro Alvaro de Carvalho

uma promissor-a noitada' de arte, que está sendo aguardada com ge_

ral interesse e simpatia nos nossos meios sociais,

Trata-se da apresentação da festejada cantora gaúcha Alma Or

hkowskí que, últimam'ente tem oferecido uma série de recitais,

l1ko\vski:' que" ultimamente, tem oferecido uma sede, de recíttaís

de canto às mais seletas platéias do visinho Estado do Rio Grande do
,

Sul e acaba de realizar vários festivais em Blumenau e Jcinvllle

" Em toda parte a consagrada virtuose tem obtido francos suces

sos e a imprensa (ias cidades onde se tem apresentado é unânime

em aplaudir e prodigalizar expontâneos elogios á jovem cantora pa
trí cia, cujos dotes artísticos enaltece, de um modo c-aloroso e incon,
fundível.

' ,

Alma Orlikowski cantará em Flot-ianópol ís em homenagem ao'

sr. 'Governador do Estado, Dr., Aderbal Ramos da Silva, e sob ();

,patl'ocini6 ao sr. Prefeito Municipal, Dr. rrol�ntil1o de Carvalho, e de

várias firmas comerciais.
O magnifico concerto. está assentado para a' próxima sexla-feí

ra ,e obedecerá a um programa de partituras escolhidas, em que ai.

apr,eciada cantora demonstrará que é senhora de uma linda voz, com

modulações de profundo enQantamenlo, e, ao mesmo tempo, de rara:

seducão ,e talento.
Em uma das noslsas próximas edições leremos o prazer de pu:"

blicar o ['epertório do progranla que ,oons'titue, sem duvida, uma:.

absoluta garantia })ara á merecida consagração da iósigne artisla em

nosso meio.
...8•••••00 ••••••...

A Rússia repete as descabidas acu-

I· !A�2r�G��N,a�!IS�E.P.�· sôbre Trieste
Estados UlÍdos receberam uma nova Recordando que o SecretárIO de;

nota soviética reiterando as acusa- Estado caracterizou as acusações sô

ções anteriores de que o govêrno dos bre o caso de Triste como "destuÍ
Estados Unidos está violando os das de senso", o porta-voz declaroll

termos do Tratado Italiano de Paz, que êsse comentário do Secretário'
com relação a Trieste, declarou um ele Estado 'se aplica igualmente pa-,

porta-voz do Departamento de Esta- ra a nota atual.
)
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.1 IraRsportes lereos CatariReRses S.I, � I
f � Agora, lell·a orlen1ação técnica d�' C·'lzelro- do Sol �f

j

ESCALAS :

..:11.
�

. As SEGlÍ!!DAS; QuARTAS E SEXT!lS-FEfRAS: ,

-

Río de Jane.iro-$an�os-Paranaguá-Curit�a
Ftoríànõpolíe -Lajes e Porto Alegre. Viaio maior e m·lIIi. perfeitao (t"

I ' A-S T'ERÇAS', QT.r NT A
• !�... que a de úm bom biD6c:ulo

1 oI AS E S BA1)OS:.'

'1'
.,. alcaD9tI quêm tem t,61icla

" i
. .

Porto Alegre-Lajes-Plnrlanópolle=-Curltíba .

. I ialtrqçio.

I
Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. � Boo. JivfOJ. sobre. todo. o.

J�' '1 ...unto.:
� i Tarl·f'as reduaíIda's er. �IVRARIA RO�A
! 1 .

.

" �:." Rl1a Deôdoro. '33 - FlorllllópoH8

i Modernos e PDS,sanles aviões DooUI.as . �� te�:-:.r;:::.::-;- ,. ..

'Ai t �t" ..... de ..ilec.. 'H e
,

� A escala em Jolnvílle, Itajai e Joaçaba-está dependendo da �:.� ,reM.te ,ara e ... -PIIIPOLIIO'

;ft conclusão das obras do aeroporto local. ��. , ••• cacler.." •• caeM

(:.� �:." IlUTUO PUUUL.

�� . TRA'FEGO MUTUO COM: (:." .. . .

� Cruzeiro do Sul-Rio ;1: JE��L1�AlE�������fs E

i Savag-Porto' Alegre i !!�.�.!L�!!!!!!
� Pluna-Montevidéo t ��.�I�� .

f, PASSAGENS E CARGA : i= OR•.I. LOBATO fiLHO
�:.'*; Florianópolis: Fiuza' Lima & Irmãos (:." Doenças do aparêlho respiratório
9 C ,Y
....� Rua onselheiro Maíra, 35-Telefone 1.565 .!+ _ TUBERCULOSE
i�t tiA ,.

�:� �:." Cirurgia do' Torax
.!.

" Agência CRUZEIRO DO SUL, "
�� Eormtuio pela Faculdade Nado-

�"..1
.

R J
' .

t 2 T 1 f 1 500 ��. nal de Medicina. Tisiologista e

� \ . "
ua oão PIB o 1 - e e one . ..�. Tisiocirurgião dg Hospital Nerêu

�.\
.

/1AjAI: , ��., Ramos. Curso de especialização
�:'''I Luiz'Nocetí�RDa Pedro Ferreira (Id., Bauer S. 4.) ��. pel? S. N. T. E_;r-in�erno e Ex-

�� ! : assístente de Cirurqui do Prof.
�t� Outras cidades, com os sub-agentes da.' Cruzeiro do Sul I�:''' Ugo Pinheiro Guunarões. (Rio).
�t� (:." Cons.: Felipe Schmidt, �8

�.� �:." Consultas, 'diariamente,
..�. �� das 15 às 18 horas.

S!..�� ,

.

.
.

. �:; Res.: Rua Durval Melquiades,
� , ��. 28 ,.-- Chácara do Espanha
I ,� ,

�... "- I

! �. •••••••••••••• • ••••••••••• ti ••• I

t..:1.,·...•...�...�...�...�...��...�........�...�...�...�ü�...�...�...�........�.......� ::....;:;...:.....:;,..::...�..���..!++.�...�...�....�...�...���...�...�...�...�...�....J.i+,.�...�...�....:..-.. �.� � � � � � �,� � � � � t' � �. � � � � � � t' � ., � � � � � � � � � ,.'� � � .. �" � ,� ..".. ..".. � � i!Io� �,

Escola de Aprendizes Marinheiros
Inscrição de cjvis candidatos à matricula Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-'

Acharn�e abertas, nla Escola de :Aprendi�es MarJnheir.os dêsLe binete Dentârio a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l'
F.stado, d'e 10 de julho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis

O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.,
'

candidatos a matricula nas Escolas de A:prendizes Marinheirús, nasci_ 'Anexo, um bem monta.do Loboratório de prótese Den-
dos ,entre 1° de março de 1932 a 29 de agôsto de 1934 . tária, para confecção de dentaduras modernas e pentes

o exame para .os candidat<?s inscritos g,ér'á no dia 15 de agÔsto agrilicas.
próximo as 7,30 horas, na Escola' de Aprendizes Marinheiros de San_ AIU MACHADO
ta C-;tarina, em Barreiros. Cirurgião Dintista

Todas as informações que se fizerem necessárias poderã� ser IMOVEI�obtidas na aludida Escol'a, no 5° Distrito Naval, [la Capi.tania dos
_. '" '-

.

l)�rtos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipa'is_ y. S. construiu um Ilrédio? Não o legalizou no Registro de imóveis'}

.. ' todo o Estado. Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis -em vigor? '

c
Si existe alguma irregula;ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliário A ..L.Alves, rua Deodoro 35, que está babilitado a regúlariza..!oll
criteriosainEmte.

.

, !

A V I S O

DATI,LOG·RAFIA
/ (onrere
Dlploml

TO NICARDIUM:
Tonico do coração

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas p�rturbações
na circulaç,ão do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

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

(orresponden.cll
,(omerel.1

DÍREQ10.
Amélia M PAgozZi

METODO.
Moderno e Eficiente

Aua General 8lttencourt. 48

_____

(Esquina AI�erlJue Noturno)

Bom binóculo
ftrande visãe

1

•..teune stlm ... aoabam�nto, ..
solidez••. no piano perfeito!

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

lhoso piano pode ser seu hoje
mesino, através. do plano de

pagamento a longo prazo!
....

Suhwartzmau .

REPRESENTANTE
pata' Santa Càtarina

KNOT S/A
CX. 134 - TeI. KlfOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

.,
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Servieo Eleito.-al Tremendo desastre com um {(Conslellation)
, "-,

-. . .

.'
,

que se . dirigIa a Porto Alegre
RIO, 29 (O E.) - Ontem à noite, ocor- no qual pereceram todos os tripulantes os socorros que se fizessem necessarios,

reu um lamentável desastre de .avíação e passageiros, Acontece que devido ao forte nevoeiro, '.
em S, Leopoldo no Rio Grande do Sul, RIO, 29 (O' E, :-- A Panai]', forneceu a muitas .dessas pessoas ficaram separadas,

Pais essencialmente agrícola, po
vo agricultor, apenas ensaiando ii

indústria de determinadas matérias

que lhe constituem a riqueza, o Bra
sil deve voltar-se para a terra e ne-

de Joacaba ao VI-ce Presldente la construir o fundamento da sua

, ,_ -"� grandeza, Não seria o primeiro' pa- te se incendiou.
_,

, .. \ ís do mundo e nem o último a ten. Uma grande fogueira se fez,
_

tícando a

da Repúblíca tar, através do aproveitamento do

I
maioria dos �orpos carbonizados.,

f.
. -' .' Sôl\IEN'IE Ul\I CORPO FICOU

solo, a su lClenCIa economlCa, o pro- RECONHECíVEL
aos seus patrícios amigos um "Mo- e de aprimorada inteligencia e cul, gresso indiscontínuo, a' permanente O d t rd i

I ,...' s
. corpos e o os os passage 1'05 que

dus Vi vendi" que safisf'izesse em tura, e desde
-

já deposita-lhe 'as
I
batalha pela. sobrevivência .. Outros viajavam no aparêlho sinistrado ficaram

sua plenitude, o bem estar a tran- suas esperanças, na certeza de que !lxem�los ha". de P?vo.s que foram irreconheciveis. Somente o de uma se-

l'h d .
, a • dor b

pasto! es e agrícultores e que, ama- nhora poderá ser identificado, Pelos da-
qulidade, a segurança e a Jiner a, como seu futuro governa 01, sa e: durecidos nesta nobre atividade en-, dos colhidos pela nossa reportagem pa-
de de víverem condignamente den- rárconduzir com abnegada dedica- veredaram 'pelos ramos outros de tra. rece tratar-se da senhora Thucydides Lo-

tro das condições sooiais e huma: ção e altruismo os destinos' do nos, balhn. pes, residente à rua Germano Arloch,183.
nas que todos aspiram. so promissor ,i) futur-oso Estado. Neste país, tudo o conduz à ter- DEZ CADAVERES NO CI�IO DO MORUO

Confunde-se
'

com a mocidade, Durante a passagem de V. Excia. ra: é a fertilidade: é a varia- Como já noticiamos, o aparêlho cho-

ção clímatéríca ; são ,as condições cou-se com o cimo do Morro das cabras.
;to1'11a'se mocidade, dela cuida

el pelo governo do Estado quando meteorolog íca : é a vastidão do so- Neste lo\!al apenas foram encontrados os

cerca-se, para éla dirige seus es- eX'er.ceu transitoriamente' a alta in lo aprovejtavel economicamente; corpos de dez passageiros. É que o avião

Iorços e pensamentos procurando I
vestidura ·de Intet-ventor Federal" são as facilidades de irrigação, ele- após chocar-se com o morro, prectpítou

encaminha-la para os altos ,postDs tornou-se V. Excia. conhecido como
I
trificação e mec.anização; é o ho- se no despenhadeiro e logo após explo-

I t b Ih d diu, o que motivou ficarem todos os cor-
administrativos. homem prático sensato honesto e mem compreensivo, ra a a 01' e

..,
. . .'" nobre' são as amplas. possíbll ldades pos carbonizados.

Poderrse-ía dizer que em suas r-ealizador. . t' t d d
]\� GRANDE O NEVOEIRO El\1 SÃO

, I '

-

, .
' ln eruas e ex ernas e merca os e

veias sempre corre sangue Jovem, Providencia.Le acertada fOI por- de consumo.
LEOPOLDO

pois em suas lutas e dificuldades, tanto a 'escolha de seu ínvulnera, Onde nada falta, clama-se 'ave-
Mal chegou à cidade de São Leopoldo

, ' ,
d

a notícia do' pavoroso desastre de avia·
jamais o desanimo sombreou-lhe a

I
vel nome para a governança o nas por mais disposição, 'mais arro-

çâo, para o local acorreram muitas pes-,
mente, nem o desvelo enfraqUeCeu',

Estado. jo e mais coragem no sentir o ena,
soas que al)eSar de conhecerem as díf'í

mamento da terra.
lhe o corac6!o�' Por ísso, julga�os oportuno �s· XXX

culdades de acêsso àquele local, se pron-

Dai por que 'a sua poderosa per'

I
segurar a V. Excía. que o potencla_l Verdade e' que n-ao

t'ificaram ii seguir levando juntamente
estamos na, com o pessoal da Base Aérea ele Canoas,

sonalidade politica .írradía e man- do eleitorado do nosso distrito, que era do trabalho pelo trabalho. As _,,_

'tem sempre ínahalaveíeeos �lic:r-I forma um aprecia,:el cont�ngcnte I empresas �x�gem um rendime�to
ces da nossa profunda admiração I

das hostes do glOrIOSO Partido sO'j' c�rto .e met?�ICO _para .que a aplica-
o 't cial Democrático sufragará irres' çao fmancelI a nao ,seJa um desas-

e I espet o; .. .. '. . trE' e não se condene ela própria à
Dr. Nerel1. AfIrmo a V. "ExCla. que trllamente nas urnas do pleIto de

I' ruina. Ã organização e o método
'o povo de Jaborá embora distan{\ia� 3 de O,utnbr.o proximo, o nome d·e substituiram o elllPiri�mo e a aven
do pelo espaço que, o separa, \Sem" V. Excia., contribuindo assim para' tura. A temeridade é de época já

1)1'e
.

acompanhou. de Iperto e dom que dentro ,em breve, seja >confiado I :vencida: os homens de hoje. apal
vivo intere,sse a sua proficua ação· nas mãios de V. Excia. 0 bastão de I

pum, .estudaI�, confrontam, raCIOnam
"

.

'
E d d C t 1. e decIdem dIante de fatos concretos

desenvolvida COm clespreendlmen' comando dü sta o e Santa a a� I -

d h' 't N-
.

'

. ',' .'
e nao e meras IPO eses. ao maIS

to e cercada de·· gesLos aUrmsll<Oos, una, de quem e V. Excla .. um dO's os couvencem as miragens; não mais

nas altas ,e_sféras' da administra.ção mais Unstres filhos e devoÍ'ado se,r 03 animais os sucess,os passageiros,
Nacional. vidor. não mais resolvem por paixão ou

Sua 'obra como estadista repre' Finalizando a minha 'oração con" por. jogo.
.

d
-

d h t' d d e cito a todos os 'Presente a lev�ntar' Vivemos O' periódo do trabalho
senta um pa rao '� ones I � e

,

. . . belo lucro; do trabalho pelo salá-
conciencia e p'or ela nos onenta' mos um VIva ao El1llnente Vwe ..... rio; do trabalho pelo conforto; do

remos nas lutas civicas que ora sé Pr,esidente da Republica ,e ao nosso trabalho pela segurança; do traba·

d,esenvolvem, pugnando pelas .li- futuro governador. Ilho \pela p'revidência.
'

berdades publicas que flamejam o' Viv'a Sua Excia, o Dr. Nerêu Ra' X:x:x "

.

.

t d t d ,n' nobres ideiais mõs.
. De todas as. vanas atIVIdades do

es an ar e os I ais
,

l' ,., " homem, a maIS ingrata e a menos

humanos. "\ Iva Sua Excla. o Dr. Vdo De rendosa, talvez, seja a da terra.

Porís'so, meus s,enhores, o 'nosso eke, futuro governador do Estado. Para que o desconforto e a parci-

invito Partido s:e cóbre de gloria, mônia do rendimento sejam venci·

quando se propõe pr.estigiar a fL, Desembargador dos impõe-se, mais que tudo, o equi.
pamento da lavoura. As máquinas,

gura mascula deste glgante' e luta' .

devem substituir o cavalo e a pá.
dor ,que lS'empr'e soube confundir Mede"l OS F'lh I

As trilhadeiras, a foice e o homem,

81en�rosamente '0 destino de seus r 1 o Os tratores, o arado simples. O com·

corr.eli.gionários ao seu '{lróprio Vitimado por um automóvel bustivel líquido ou a enérgia elétri-

destino. quando transitava 'pela' Felip� ca, o esforço muscular que esgota e

Recebi iExmo. sr. dr. Nerêu Ra' S h 't h' d' d
cansa.

c mI,. ,a pouco ' las passa os, POl'isso em Lajes, muito Si falou
mos o nosso abraço ,amigo e, leal conLinua recolhido a qU:l,rla reser- em meca�ização da .lavourá. Ela
l1est� momento da nossa despedida vado do Hospital de üa:ridade o trará maiO!'es áreas cultivadas a

e ao partir, le,vai consigo a certeza des,emibarga9.o.r João da Silva. �Ie- menor custo com renda mais
.....

eleva.

da nossa irTes\!,ita solidariedade, deiro:s' FilQ.'o, felizmente já em
da. As searas crescerão, a economia
se dinamizará, a fartura e a abas.

apoio e confiança. convales-cença. tança renovarão o panorama rural
Ficai oerto dr. Nereu, que de !Áqu�le nosocpmio Jerrn compa� do Estado.

ho,ie em dian'te não ser,á V'Excia., l'ecido grande número de pessoas Estaria ganha a batalha da pro-
somente o nosso cbefe e lid.er, mas para visitá_lo e lhe' desejar pronto dução.
sim <> idolo de todos os homem restabelecimento, inclú'siv.3 os que
Ibem intencionados, do trabalho e Ulqui trabalham que muHo e es'ti
de r,e'sponsabilidade. mam 'e o admiram.
Engenheiro Udo Deeke, futurio

...governador do Estado dn Santa CU:

tarina.
A pres,ença d'e V, Excia. é-nos soo

bremod,o honrO's'a, ,e nos orgulha

Iimensall1!;lnte.
O povo de Jaborá, vibra de en

tusiaSTho -ao v'el' em V. Excia., um I
cidadão essencialmente popular, 1revestido de· extr,ema simplicidade

_""'\:-- -'

Do Carlouio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,
de acórdo com o art. 50 do Hegirnento dos Juizos e Cartorios Eleito;
raís, a ENTREGA DE ']'T'l'ULOS ELEI'rORAIS SERÁ FEIT.-I,_ S(li\m�
rl'E NÓ HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diáriame·nte.

üõílãtõemfoCõ
VI

Mecanização
da lavoura,FLORIAKOPOLlS -30 de Julho de 1950

A manilesfaçao de Jaborá, distrito

XXX
Udo Deeke - e ninguem melhl1r

do que ele, engenheiro militante -

saoerá apreender o problema da me·

canização da lavoura, na sua mag"
-nitude, conduzindo o seu Govêrno
no' sentido de aparelhar os que vi·
vem da terra.
A legenda sob que Udo Deeke dis

puta- as p'referências uo- eleitorado é
a mesma de Nerêu Ramos. É ale·
genda do Partido Social Democráti·
co que Nerêu Ramos enraizou e for
taleceu, com o seu tino de politico
exprimentado e com o seu

.

amôr à
.
Pátria cqm,um.

Suc-(rufi
o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

PARA

E C Z
FERIDAS,
E M A

......_..-,.-�

S_,
IN,FLAMAÇOES:
C_O'C E IR AS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS,' ETC.NUNC� EXISTIU IGURl

,.

(. ,

SÃO FRANCISCO, 21 - o' dire
.

tório dêste municipfo reunido on'

tem decidiu, com tôda veemencia
e ·entusiasmo, manifestar em- seu e

nos nomes dos correligionários de
São Francisco ao ·eminente amigo
e ilustre' candidato das nO.jsas'

fôrças polítioas ao govêrno do
Estado 'sua irrestrita solida�'iejade CAMBAJUVA, 21 - Hipoteco ir'
'e confiança, -na vitória para a qual restrita solidariedade· pela -acerta'
com,todo nosso decidido empenho. da escolha da candidatura do ilus
Oordiai,s saudações. Olívio Nó� 1Ire c'atarinense ao elevado carg{);'

brega, Presidente, de governador do nosso Estado•.

ITAJAI, 20 -' Por p,roposta do
I Saudações. Manoel Be'neV"ennto Ri.,

vere'ador Tiago José da Silva, una· beiro.
r

cumprimentos. ao

Udo Deeke

imprensa a seguinte nota:

"A Panair do Brasil .8. A., cumpre o

doloroso dever de informar à imprensa'
e ao públ1ao �ue o avião de prefixo, PP
PCG de sua frota, que saiu do' Rio €m

viagem regular (viagem 099) para Pôrto
Alegre sofreu um acidente ao se aproxí
mar daquela capital r As noticias recebidas
pela Companhia confirmam SUa perda
total. Transportava a aeronave 43 pas

sageiros e ü tripulantes",
'A HORA DO DESASTRE

S, LEOPOLDO, 29 - O desastre ocor-

reir, segundo as comunicações que che

garam à delegacia ele policia dêste rnu

rrícípio, às ]'9,20 horas. O aparêlho ba
teu no Morro das Cabras, e ímedíatarnen-

Continua na 3a. pagina

Candidato do PTD a.1
6ovêrno do Estado

Em concorrida e entusiástica cons

venção realizada domingo último no>

Teatro Alvaro de Carvalho, o Par-

tido Trabal-hista Bràsileiro, secção;
de Santa Catarina, escolheu o seu' z:

candidato ao governo do Estado. A_
escolha recaiu, por unan lm idade.,
110 prestigioso Iider petebista, dr, Car
.los Gomes de 'Oliveira. Segundo'
informações !igora divulgadas nes

ta capital, essa escolha foi já ho-,

mologada pela direção uacícnaí do
Partido. Em que pese a Cil'CUllstân-
eia de militamos em outro paI'tido
é dever reconhecermos no cándidat;.. ·
tIlabalhista 'um eSpil1ito ponderado,
um político severo e um esclareci· ..

dã conhecedor dos probleInas sociais·..·

e econômicos da atualidade. Além.
de representante de Santa Catarina_
na Camâra Federal e ele presidente
do Instituto do Mate, ,o dr. Carlos
Gomes de' Oliveira exeI'ceu a Secre
taria da Justiça Educação e Saúde
nas Intel'ventorias Luis Gallotf
e Udo Deeke. A escolha do partido>
getulista premiou, assim, a mais;:;
prestigiosa e ilustre personalidade
elas suas fileiras.

BicicIe'as
Inglezas

AcabalI! de receb�'r

OSNY 64M4 & CIA.r

candidato

nimament.e. a,lprov:ada J�BsLa Câma·
ra, temos a-honra deIelicitar o i_
lustre coetaduano pela sua ,escolha
como candidato a governador do>
Estado em convenção do PSD reali'
zada em Florianópolis. SaudaçõeS:
Paulo BaueI', Presidente.

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

F,poli�: - SC
,1

Para evHar explorações por parte de elementos da V.D.N. ;:
reafirnlamos Vossência vg ao iS'enhor Celso Ramo",' e -ao Pref.eilo SU' l

lomão, Almeida vg nossa inteira solidariedade vg garantindo vitória
nosso ,glorioso PaTtido Iiêste distrito. Respeitosas saudaçõ_es

(Ass.) João Ba,1ista Ribeiro, Porfirio José de Oliveira, Leonar'
do FO'ntes Garcia, Afonso· Ribeiro de Andrade, Alfeu Gomes Marcon

des, Eufrasio Carlos Marcond'es, Antônio Severiano Ribeiro, Aury Cas�
siano Kinhirin F'ormig-hi,eri; Ary Formighieri, Macario Días de An· ,

drade, Lourenço José de Oliveira, João l\br i a.._,de Oliveira, EJiziario ;
Ribei,ro, V.alerio Pelegrini, Inácio Dias do PrÇldo, Aparicio� lTornli· f
gllieri, Jovino Ceratti, Torquarto Ribeiro, Antenor DiaS' de Andrade. �

Evitando 'exploracões
.

. ,
Dr. N,erêu Ramos

-

Mais

Guilherme Tal,

'Fp e Gq anã o
Tudo em paz! Calma nos mundos! Que as bên

çãos de Deus desçam, como queria Eça de Queiroz,
sôbre os campos e casais apormecidos .. " até que as

urnas falem.
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