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Os srs. Herêu Ramos e Udo- Deeke retébe'm:;�titi�a·
,

gradoras homenagens de solidariedade nos municipios
!

do. 'Norte do - Estado.
Amanhã divulgaremos· ampla reportagem a res·peito.

o lIAI8 ANTIGO nusio DE SANTA CATARINA
fPNJI'I.ürlCl • D. Gere.tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS'DE ARRUDA BllIOS

Homencqem ao Brasil
.

Dado' o· Dome de Rio de Janeiro a
uma avenida de Montevidéu

MON'DEVJDE'D, 4 (DP) - A
I
das pr-incipais avenidas da capital'

Junta Departamental resolveu, em uruguaia, como reconhecimento à
torcida brasileira por seu compor-

homenagem ao Brasilj, dar' o .no- tamento durante o campeonato
t11G de "Rio de Janei'ro" a uma mundial de futebol.

_ Ano XXXVI I
Aderi,u ao P.S.O. O sr. Udo Deeke e o

, ,

progresso' do Estado
o engenheiro Udo Deeke ilustre candidato do Partido SOo

cial Dernoorátíeo ao cargo de Governado!' lem a sua carreira
,pública, na sua fase culminante estreitamente Iígada à obra
monumental do sr. Neréu Ramos. Diretor das Obras Públicas
�ecretál'io da Viação Obras Públicas e Agricultura Interven,
tor Federal, o engenheiro Ddo Deeke rói sempre, se� qualque;
desnível, o fervoroso continuador da série de realizações ante
riores. 'I'endo-se penetrado daquele 'sadio espírito de solidarie
dade humana, que inspir-ou as notáveis iniciaí.ivas do governo
Neréu Ramos, o sr. Udo Deeke teve oportunidade de pôr à !J['Q\,a
a sua capacidade empreendedora, deixando, por sua vez, a mar·

.

ca de sua competôucia técnica e de sua operosidade em nu.
merosas concretizações.

. �

Dessa forma, não. é um candidato que necessite recomen·
dar-se como uma promessa, mas um homem cujo espirita pú;
hlí co e cuja idoneidade po litico-adminístratíva já estão com,
provados por uma exemplar conduta, em relação aos interes
ses da coletividade.

O Par-tido Social Democrático está empenhado em man,
, Ler, em S.anla Catarina, o ritmo. de. progresso adquirido desde
que, em '1935, o sr.' Nerêu Ramos assumiu os encargos da ad
ministi-açâo estadual. Antes, o nosso Estado exibia um lasti·
mável alraso, especialmente em 'setores de influência na sua

economia, C01'110 na rêde rodoviária que consistia. em. algumas
estradas sem condições técnicas para abril' perspectivas com,
pensadoras ao esfôrço dos produtores do interior. Lembrem
se, por exemplo, as díf'iculdades-de comunicação com o Sul
do. Estado, dependentes do porto da Laguna. Essas e outr-as
insuí'iciências do sistema rodoviário catarinense foram, desde

logo, 'atacadas pelo ST. Nerêu Ramos, numa larga visão do pa
norama do. Estado,

Essa, politica rodoviária não sO�T,eu solução de continui
dade, quando o. sr. Udo Deeke, "Hngenhei.ro civil e. adminis
trador em dia com as necessidades da nossa expansão econô

mica, exerceu o cargo da Interventor Federal, em cujo ca,

ráter, sem absolutamente desviar as suas vistas dos ínterés
ses coletivo's, presidiu o pleito para a ,eleição dos constituin'
tes e do Governador. Fi.el à sua formação e à nova mentalida_
de inaugurada na pólitica de Santa G_atarina p'elo sr. Nerêu

Ramos, .o sr. 'Ddo Deeke se, pórtou com honrosa sup�riorid:a:de.
durante a campanha e o pronunci3(mento das urnas', confor
me o reconhecem ainda hoje os adversários polilicos.

De sorte que, hoje, candidato: do P. •. S . .D. ,ao. .oargo de Go'

v·ernador, em que sucederá ao sr. Aderbal R. da Silva, o -enge_
nheiro Ddo Deeke não é ,apenas uma garantia de integridade
moral no' tmto dos neg'ócios administrativos, em corresp'Oü
dên!lia à >conduta do átual governo, mas também a segurança
da continuidade e do ritmo as realizações 'que, .des'd,e. há quin°
ze anos, vêm el'ev'ando a terra calarinense tà situação airosa
que lhe cumpre no concêrto da federação e a que faz,em jús à,
nobreza ,e a educação de 'seu povo.
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ITAJAI, 4 (R.) -,é, sr Paulo
Bauer que estivera domingo ultimo
ao distrito' de Luiz Alves, acompa
nhado de varias próceres pol lticos
voltou dali radiante pela boa acolhi
da que teve o lançamento de sua

candidatura. Declarou S.S. que a fa
mília Keunecke, do Alto Serafim,
que até então pertencia à U. D. N ..

aderiu à sua causa, o que veio, a

seu ver fortificar as hostes do P.
.

S. D.

Grandes geadas ,cai
rão em 8ta. Catarina

, RIO, 4 (V.A.) - Segundo �re
visões do Serviço ele. Meteorologia,
dentro das próximas 72 horas de
verão cair grandes geadas sobre
o Rio Grande do Sul, Paraná e

Santa Catarina, atingindo talvez
São Paulo.

•

Acôrdo sôbre
petrõlen
LONDRES, 4 (B. N. S.) - O Go

vêmo de S. N. recebeu com grande
agrado a notícia de haver sido con:
seguido um acordo entre o govêrno
de Israel e, as companhias de petró
leo, o que vem por fim possibilitar
as refinarias de'Haifa recomeçarem
o trabalho.
Fizeram-se arranjos para o envio

de petróleo, óleo crú para Haifa on

de se começarão as operações de

ceferínacão tão logo seja suficiente
o estoque do petróleo - o que se

espera se verifique em cêrca. do
três mêses.

cODcJuido O aeõrdo
Iranco-brasilei ro

PARIS, 4 (V.A.) - Acredi'ia-se
que as' nego{}Íações financeir-as
franc()l�brasileiras prosseguem fa,..

vonàv,el'mente Ie.ntre 'os ,r)apr,étSlen.
tantes dos meios, franceses inte·
ressados e os membros da de�ega
cão finance.irá brasil;eira presidi·
da pelo ST. Hamilcar Beviláqua e

que 'o acôrdo para o resgate' de

títulos brasileiros, teria sido- vir-'
Lualmente concluíd,o, a .ponto d,e

já ter sido iniciada a incineração
de certo número dêsle. título.

CC\llversações �comerciais leriam
sido encetadas 'entre os represen
t'anles f.ranceses e brasileiroS', para
o desenvolvinjento das iroc'ás' 'co
merciais entre oQS dois paises. O
sr. Hamílca.r Beviláqua e os de·

mais membros da deIeg'ação bra

sUeira devem, em princípio, em·

barcar para' o Bra!,il a 12 dn cor

l'ente, a !bordo do paquete "An·

rl,cs" .

-- --- ---- _- ._-- ._---

PARTIDO SOCIAL DEMOCRftTICO
Convoco a sua Comissão Executiva para uma reunião no dia 12, às

15 horas, na' sede do' Partido, aflrn-de dileberar sõbre as sugestões feitas

pelos diretórios municipais de candidatos ao Congresso Nacional e à
Assembléia, Legislativa do Estado.

'Florianópolis, 3, de agôsto de 1950. ..

Nerêu Ramos, presidente

-Exposição' Fílalelica e de Arte
Domiciliar e,m Orusque

Inaugurada ontem em oomeraoração . ao 15° aniversário do
Clube Fílatélíco Brusquense e ao 90° ani'yersário de Brusque

Comemorando .Q seu 15° aniver- atingiram a um elevado gráu dt
sário de fundação e em hornena- aperfeiçoamento. A iniciativa ,.d<J
gern ao 90° aniversário da fun, Clube Filatélico Brusquense está

dação de Brusque, o Clube Filaté- Iadada a- revestir-se . de muito

lico Brusquense inaugurou ontem brithantísruo .

a .1a _ExpOSição Ftlatélica e de A ex
..posição está funcionando na

Arte Domiciliar que se realiza na- sede daquele Clube, ii Avenida Côn.,
sul Carlos Renaux n. 81 e foi inau..

quela progressista cidade. O cer

tame vem despertando o mais
vivo interêsse, sendo ínumeras as

pessoas que concorreram 'aos seus

.stands, não só com valiosas cole,

ções de sêlos C0l110 também com

muitos' trabalhos de 'arte domicl

l�ar, lPromie.tendo assim alcançar
_a exposição um sucesso sem pre

cedente, que se pode prever não
só pelo número de el1:.Ysiásticos
Iilatelislas que ati 'existem como

pelo pendor de sua população. pa
'ra as realizações de -:arte domés-
tica, . que tambem entre, nós já

gurado às 9 horas de ontem.

Promoções de� fDD�
cionários no Miais
terio da Boerra

RIO, 4 (V.A.) - Foi decretado

promovendo oS' funcionários dos

quadros permanente e suplemen
tal' do Ministério da Guerra e dó

quadro IV ela Estrada de Berro

Noroeste do=Bnastl, do. Ministério
da Viação.

As transferências de eleitores
RIO, 4 (V. A.) - Assunto importante dieba.tido ontem, 'no T. S.�

foi o do prazo para a transferência de deitoa'es, objeto de consultas
suces'sivas de váTi'os presidentes de Tribunais Region'ais' oomo os do
Paraná, Maranhão e' Piaui. O ministro Lafaiele de Andrade, ontem mes

mo, enviou telegramas aos pr,esidentes, dos órgãos referidos nos

seguj'ntes termos: "Comunico a V. excia. que o Tribunal Su�eTior
EJ.elloral na sua g,essão de hoje, tomando <lonhecimento de consulta sô

lJre a transferência de ,eleitores de uma. zona para outra, dentro da

mesma' <dr,cnnscrição, resolv'eu fixar até 15 de agô'sto i::orrente, po

dendo os p,edidos S'0re11:1 des})achad{)s até o dia qualro de setembro".

Estudantes patricios homenagea
dos po'r' Eva' PerOD

BUENOS AIRES, 4. (DP) - Os quais o ministro da, Educação Ar..

estudantes brasileiros da Faculda- mando Mend-ez San ,Martins'. Ilr
de de Filosofia e LeLrãs ode g. Pau- senhora P-erÓn f'alou exprimindo Q

lo, que- visitam a AFgentiIla, fo- satisfacão pela presença. da juven.
lude ,estudiosa. do Brasil e dese1o..

r:am homenageados com' um jan- 5a: ,de que essa juventude se, sentis ..

tar pela esposa do vresidente da se n:a, Árg�ntina como ,em 'Seu pró.
Roepublica, dona Eva Duarte Pe. prio lar. FalaramTambe'lll .os estu..

ron. Compareceram à homenagem dantes brasileiros Lialin OUo cos
diveI'sas personalidades, enÍlre as la e Giac'om(} de' Camili.

NOITES DE NEVE
Inicio, hoje, dás festas p'opularesr-

1?romovidas' pela; benemérita

I
tendas, b'ars, jogOS, 'etc. Tàntos a'

"Sociedade de_ Am?�r? aoS' �uber. tão v�riados são 0& atrativos' qt�(t
cuI�os", terao Il1lClO hOJe' as as' NOl'tes de Neve oferecem ao pu
Noites de Neves, 'à, Praça Perei- blico, ,que ü exilo dos destumbran�'
ra e Oliveira. Nesse. local, desde .

tes feslejos populares é garantido.
ontem, 'estão armadas artísticas.o nOS,80 povo, por certo, acorrerá:
bal'l'aquinhas e tendas, nas quais il. Praça PeTeira e OIÍ\'eira para uni!'
serão so;rleadas as maiS' ricas e o util ao agTarlavel: div,ert.ir.se e

uieis prendas. A Praça inteira amparar doentes que neç,essitam
aliás, esta tomada pelos quiosquc� de aüxilio.
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5 de Agosto de 1950.

Q ESTADO-Sabado.

DIA 6 DOMINGO - COQUETEL DANSANTE, DAS 10 AS 12. HORAS. DIA 9 - "SOIRÉE- MINGNON", DAS 19 ÀS 22. HORAS. DIA 12,
SABADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA FUNDAÇÃO DO CLUBE, COM O CON.

CURSO DA "GRANDE ORQUESTRA" RIO PLATENSE", DE PANCHITO MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS

CANTORES, 1 REGENTE·PIANISTA. NÀO HAVERA RESERVAS DE MÊSAS. DOMINGO. DIA 13. DOMINGUEIRA, DAS 21' HORAS EM DIANTE.

Quase prontos. os .carres alegeríces
.

I do' Centenario :

Evocarão 'as priócipais .fases da
, Coloniza�ã'o do Vale do ftaiai

iBLUMENAU, 3 (lÚo@.'1"es(londen· tra a canoa utilizada 'Pelo dr. Her
te) - Conforme já foi noticiado mann Blumenau 'para- fazer reco

pela imprensa, constará das/come' nhecimentos no Vale do Itajaí, .

morações do Oentenario de Blume- através do rio Y1Jai·assú.
nau; em setembro !proximo, um BLUMENAU, 3 (Oorresponden
desfile de carros alegoricos Iem- te) - A sub-comissão dos Feste
brando as prrncipais fazes da jos do Centenarió de Blumenau
colonização do Vale do Itajai. fez. mn apelo à índustria local no

Esses carros alegoricos já 'se ell- sentido de ser quanto antes reser

contram com' sua confecção bas- vado o devido espaço para a- íns
tante adiantada. Entre os mais talação de seus "stands" as se·

in!teress'an�els, destacam-se os que guintes 'fJrm�lll!: Artex] .Ma,lhairia
simbolizam a Indusírla local e o Tiemann, Cià. Heríng, Cia. sul Fa:
veleíro que' trouxe os primeiros bril, Berner 'e Thomssen, Sibli,
imigrantes. Ha um outro que mos- Ind, Hemer e Laboradorío Odin.

.

I

.

PARA OS. MALES DO
h FI'GAD,Q
ESTÔMAG'O e INTESTINOS

,H E P I C H O L a N
,�;

,

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

Caixa Econômica Federal
o R EM E"D ..o QUE

•

Faleceu n m ínis Iro
do trabalho

<, .

canadense
O'i'TAWA, 3 (O,E.) - Faleceu °

ministro do trabalho, sr. Humphrey
Mítchell, aos 55 anos de idade. 'Mit
ehell, que pertenceu à representação
liberal no Parlamento, fel! parte dos
sucessivos gabinetes desde 1941.

Ed i f a I
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 Carteira, correspondentes às contas correntes nO. 6 - 12' -

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

124 -'156 - 176 e 242.Ministério da Màrinha·
Capítanía dos Portos 'do Estado de Santa Catarina
''ta

I

Exercicio de 1950 "

EDITAL

E, para que- não se alegue' ignorância, foi lavrado este Edital que-
será publicado pela imprensa local.

.

Carteira Hípotecárta da Caixa Econômica Federal de Santa Cata

rina, Florianópolis 27 de julho d.l 1950.
,

ADOLFO ELPO DA SILVEIRA

Chef� da C.H.
1. De ordem do Senhor Capitão dõs Portos dêste Estado, faço sa,

ber a quem interessar possa, que se acham abertas nesta. Repartição,
da presente data ao dia trinta ,e um (31) de agôsto corrente, as' Inseri;
ções' para os . exames a se' realizarem na primeira, (ia) quinzena de
setembro' próximo vindouro, para ME.STRE DE PEQUENA CABüTA�
GEM, PlRIMEIRO E SEGUNDO. Co.NDUTOR MOTORISTA PRIM.EIRo.
E SEGUNDO ,CONDUTo.R MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRÁTL
CO, P.RATICANTE DE PRÁTICO., A�RAIS, PATRÃO. :DE PESCA, ATA�
LAIADo.R, MESTRE AMADOR e CONDUTOR Mo.TOIRISTA AMADo.R.

2. Também poderão. se inscrever nas Delegacias de- São Francisco
do SuL e' Itajaí, e 1lÍ'estar o respectivo exame,. excetuando.se o/ de' MES'
TRE DE PEQÚENA CABo.TAGEM.

.

3. Para .melhores esclarecimentos sôbre o assunto em aprêoo os

Interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega'

'\

Repudiadas as 'teorias d� superi
erídades raciais

PARIS, 2 (USIS) - Cientistas
e peritos em. problemas raCIaIS,

'reunidosp'qui -sob os auspicios das

Nações Unidas, concluiram que
não existe nenhuma base científi
ca. para as teorias de supeor-ida;
eles raciais.i Nenhum grupo racial

é superior a qualquer outro.
Não existe nenhuma prova, dís-:

seram os peritos, para se, afirma�-
que uma raça difere da outra em:"

Inteligência, tempel'amento. ou:>

outr-a qualquer característica i· .. ·

nata.

uendo ..lgu6tD. tale- ..a_
lheiro � UW<trao&o a.-aima.�
lhe. em Q,Dul.ve! gesto, um aiIJia. do
excelente ..peritlvo KNOT, leDi....
._ V. Si&. de e.orescentar, 110�
oe. lo gentileza<ESTEÉ TAI1-
ar:'1 O NEli APERITIVO

� PREDILETOI

das.

Oapítania dos Portos do Estado dr S'anta Catarina, em

Polis, 1°; de agôsto de. 1950,
NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO

.. Escriturário da classe "G" - Secrettirio

Florianó..

Crédito Mulúo Prediál
.Avísamos aos nossos prestamistas que .em virtude d'� es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria, não estão
sendo realizados.

I ,

Entretanto,' logo que volte a mesma loteria ii funcionar,
realizaremos. cada semana um sorteio até que os mesmos fi
quem em' dia.

., UI'I Pf)()/)IJTO DA ,rnorU./lto. (0/1. � SEfiVROI
,. IT....JAí _

'QUEI .

VESTlR·SE COM CONFORTO. E ELECiAMeIA.1
PROCURE

. Alfaiataria
••

Mello MOVEIS
J. MOREiRA & ClA.

CONCESSIONÁRIOS
Rua Felippe Scbmidt 48 . Por motivo de mudança, vende-se

móveis. Ver e tratar á Avenida Her
cílio Luz, 187,

..� ..
NDVO horário para' o' expedien:te

, aa Alfândega
O gahínente do Inspetor da. Alfândega desta Capitel

.

pede-nos a

publicação da seguinte .portaria: •

"o. INSPETOR DA ALFANDEGA DE FLORIANO'POLrS, no uso.
o IllUAYOLUNTA�IOS·OA PÁTRIA N.-oe _ ........

das atribuições que. lhe confere o art, 10 do Decreto nO 2'6.299, de 31 ..... O'O"....... .....,,""............-�

.de, janeiro de 1949, e de a.c�rdo com o despa.cllO ex,�nado no processo Agencia Geral pa,ra S. Catarina
na 2.298/50, resolvo determinar que·; a partir do dia 7 do corrente, Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
o expediente de'sta;_ Alfândega, passe a: vigorar num 'Único turno, d'as_c. PoetaI, 69. TeJ. «Protetora»
12 as 18 horas, exceto aos sábados que deverá ser das 9 as 12 horas FL.ORIANOPOLIS
devendo assim, a Tesouraa-ia obedecer aos horários das 12 às 16,30 ...•..............•.•.•••.

horas. e das 9 às 11 .horas, r,espedivamente.
.

Dê-se .ciência aos 5.rs. funcionários e publique-se para conheci'
mento dos interes.sados.

Clementínõ Fausto Barcelos lile B1'itO - Inslpe,Vor

V A\L V-U L A S

""iJipe
. MAIOR ESTOQUE

�

fttlânlida Rádio -Cat. 'lda.
-

-

Se ricoi quereis ficar
De modo tacil :elegal
Fazei bo e uma -: iÓlcrição
Credito Mutuo Predia

.' .

Rua - Traja·no, "
,j

jl

I
r

�--�-

A t lã n ti d-a
ONDAS CU'RTASLONGAS E

/
•

Allãnlida' - o sucesso da técnica electrôni�a - Atllntida - Sllper construção para durar màis- Atlântida - Som natural"- Alta sensibilidade
Grande alaance Ótima seletividade VBNDAS A VISTA E' A LONGO PRAZO

. Rádios Electro,&� Transmissores Am plifícadores

At'ântida Rádio ,Catarinense Limitadà;
Diretor tecnico -WALTER LANGE Jr. Teleforre, D. 1459I

�l-
�ua Trajano, n: 31

--------
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ANIVERSÁRIOS
DR. MANOEL PEDRO DA

SILVEIRA
Ocorre, nesta data, o aniversáric

natalício do nosso distinto coesta
duano dr. Manoel Pedro da Silveira,
.Presídente do Diretorio do Partido

� 'Social Progressista no Estado ado
vogado de largos recursos e. pró�peJ'(:
dustrial, muito conceituado em
nossos 'meios industriais, juridicos

.. ;e sociais. ,

Com prazer nos associamos às ho
menagens que lhe prestarão sem

numerosos amigos e admiradores
,,pela passagem de tão auspiciosa da
r ta,

FAZEM ANOS HOJE
A sra. Maria Eunice Pàmplona da

: Silva,digna espôsa do sr. Estanislau
. Silva� '.

- a menina Eneiâa, filhihha) do
; tabalizado médico dr. João de Araujo.

, .

-0.-
Oluiet Cardoso de .Mello

Na data de hoje- trancorre mais
-uma data natalicía da sra, OHNET
CARDOSO DE 'MELLO, digna es·

posa do nosso corr-eligionai-ío, sr.

WILSON MELLO funciona.rio do
Departamento iEsrtadual de Estia,
tística.

Falecimentos
Falec-eu na cidade de Lajes a

Exma. Sra. D. Honor-alia Pires do
Amaral, esposa do Sr. Ary Salda-
nha do Amaral, funcionário do
Departamento de Sande. Pública
naquela cidade. A extinta gozava
de- grande' estima no seio da socie,

)

'dade lajeana, sendo sua morte

prematura muito lamentada no

grande circulo de suas relações .

Causou geral consternação em

Lajes o falecimento do venerando
conterrâneo Sr. Joaquim Ferminio

Varela, antigo morador no distrito
de Anita Garibaldl, onde era chefe
de numerosa familia.

O extinto era Presidente do Di
retoria Distrital do PSD.

Continuação do mais espetacular
de, todos ,os filmes em s'eriados!

O ESPIRITO ESCARLATE

[Vida Social· tine-Diário
.

.

-- - - RITZ - - __

o

ELEGANCIA
Alguns cuidados para cada

A's 4112, 71;2 e' 8%, horas.
-

. Outra gigantesca ',a'Presen Ia-
Cão do Cinema Nacional por inter- -

DOI-te I media da ATL..'\.:\TTIDA 'a

comIpanhia 1'\0 1 do Brasil! .

OSCARITO, GRANDE OTIIELO e .

.1\ PELE
I
Passe' nos cílios e nas sobrancelhas A:\'SELMO DUARTE ' .

Sua 'Pele nunca será boa, 'nem urna leve camada de vaselina 'Ou em -"._-
.

..;.-;.... _

, se conservará jovem, se não a limo oleo de ricino. Iso será ótimo para O CAÇULA DO BARULHO
par como deve, ,'pela manhã e à torná-los espessos, além de conser com

FiJloite. Não vá se deitar sem prí vá-los br ilhntes. Gianna Marie, CANALE e Luiz
.meiro t:etiear seu ma,ke'up e Iim' MÃOS. TITO
.par muito bem o rosto. Apliquc Ma'lsagi,eul com creme especial ... e os maiores "azes" do nosso

um cre�le de limpeza com ligeiras para mão, diadermína ou glícert "broadcastíng",

p�ncadlIlhas. O creme ajudará a na. Atenue a .desagradavel aparen ROMANCE ...
. dissolvar a poeira e, o oleo que I cia gordurosa, polvilhando-as com COMt:'DIA ...
.obstruem os poros. Estenda esses talco.

'

ALEGRIA ...
-cuidados o pescoço. Depois lave o DENTES ,_'- No Programa:
c;rosto _e o pescoço com agua morna Escove-os com bom dentifrtcio.] 1) - O Esporte .em Marcha-
e sabão. Enxague'os hem e aplique Os dentes devem ser escovados de Nac, - .

um tônico, este servindo para baixo para cima e de cima para 2) - Noticiaria Universal -

af'inar os poros' e conservar 'a firo baixo, em movimento. rotatorio Atualldades�-
meza da pele, .- isto é,-para baixo nos super-icrcs ]. Preços:
"OLHOS Não escove os dentes com força ',e Cr.$· 6,20 e' 3,2,0.

Lave-os com uma loção pro- em sentido horizontal, pois isso "LIVRE" - Crianças maiores de

pria.,. à 'base de agua boricada, de r.f.�nde as gengivas e os dentes 11,i" 5 anos; poderão entrar na sessão
xosas,

.

de, camomila, ou funcho. ficam devidaments limpos. de, 5 h-oras. � .,,:_41
- ODEON-

'Grande prodo�ã� ça.tarinense. .

A indústria carbonifera braSilei-j
sao os mllleradol'es eat.a�lllenses

ra apesar de nunc� ter desfrutado 'os que ocupam ,essa' rposlçao .

.de situação verdadeiramente esta- ( Pouco se" conhece sobre' a_s re..

v'el, àtravessa agol'a, como faz ver, s'ervas de carvão do Brasil. Toda

"Conjuntura Econômica", em seu vi,a; o �'elat.ório da l11,issâo Abbink

ultimo número um período de sé- estima nossas disponibilidades ex

ris,s inquietações, talvez por se.,tra- ploraveis ,em ·5 biliões de tonela..
. . . . . . . . .. com .. . ...

"
tar da mais jov.em indústria. de mi-: das. Não fica afastada a hipótesé

Charles QUIGHLEY . _

., . . . .

.

neração do ·palS. Pequenos, em ver- da eX:lstencla, nó ter1'1tor1O nacIO·

5/6 Eps'. I d Ih t· d
-

dade,. têm sido os capitais 'TIela in- na
.

e me -ores IpOS e carvao

Pre�,os. :Y ----------

vertidos e em sua totalidade de ori- que as maiores e mais antigas; ja_
Cr$ 5,OP e 3,20. gem n;:tcional, mesmo porque o car- .

zidas que se conuecem no. Brasil"
IMP. 10 (DEZ) anos". vão pa,rece ser o único mineral extraimos um produto de melhor
(Uma ca,rta para 3 Esposas) nosso que não atra,iu o int,eresse rendimento·; algumas p'artidas al-

- A's 7,30 horas.' - ,de capitais estrangeiros. Por isso, can�am um teor calorifero avalià_
O GANGSTER d 6 200 I

.

'1 N
a situação de 'mal estar. reinante o em. ca 'orlas por qUI o. O·

RUSTY SALVA UMA VIDA
provem da falta de recursos para Rio· Grande do Sul os trabalhos

-_ - - RYrZ - - --_

uma exploraçã� economicamente das minas já atingem oerca ue 100

(Amanhã) mais rendosa., metros d'e Drofundidade. Todo O
- O filme dassificado entre 015 trabal)1o de extração é feito a pi-

I 10 melhores do ano! No toca,nte à produção, alcan- careta.

QUEM E' O INFIEL? çamos
.

€) l1ivel médio de 2 milhõe's O Brasil entra com pouco mais
" (Uma' carta para 3 �spesas) de toneladas nos últimos sete anos. de um teR� do carvão p.roduzido

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

Joanne' GRAIN, Linda 'DARNELL, Repl"ese.nta essa eifra 120% de au- na As'sembléia Latina. So'mente o

Ann SOTH,ERN, Jeffrey LYNN, menta em relação á média de ChHe lÍlem mantido uma .produção
Kirk DOUGLAS. produção de' 1937-39, como cons,e. nos mesmos ,niv,eis ,doa nossa, -jlO.

quência das dificuldades de im- rém ,em situação 'estacionária no

portaç.ao dura-nte a guerra, das último decênio, enquanto á prüdu
medidas protecionistas do govêr- ção brasilei'l'a eXl)erimento,u, no

no e, sobretudo, do interesse' da mesmo pe,riodo ,seu maior des'en
Companhia Siderúrgica Nacional volvimento. Em todos os paises da

pela mineração da hulha ,em Sa\n- América Latina a indústria cae

ta Catarina, que' passou então a I bonifera se processa em ritmo bem

ocupar o primeiro lugar na pro- mais lento.que ü .das atividades

dução brasileira. Antes, ü Estado manufatureiras em g·eral. devido á

do Rio Grande do Sul dorninav;a preferência que s'e tJem dado
_
á

55% da prodllção, enrrnanto hoje energia -elélrica e ao petróleo .

Oficina· dEEP

- A's 7% horas -

Colossal Programa Duplo
1) - Jornal dia Tela - Nac.-
2) - Um dos maiores filmes da

temporada!

f FARÇA' TRAGICA
com

Amedco NAZZARI.

(O maior ator Europeu)
Valentine CORTESE

.

(a maior atriz do momento)
FORTE ... I!fPRESSIONANTE!

,

- Uma epopeia gloriosa de uma

em sem lei!
»<

A ;aRANDE üONQu�Sm� ,

.......... com .. " .

Joan ]!'ON'1'AINE, Richard DIX.
- Um' romance de amôr num

ambiente de ódio ti entre' zunidos
pe balas!

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20.
"Rígurosamente Proibido até 18

anos".
ROXY

/ A's' 4 e 7* horas.
"-

PROGRAMA COLoOSSO -

.

1) - Cine Jornal - Nac. -

2) � Lu tas. " Sensações ...
Tor.cidas ...
A ,GRANDE CÜN-QUilfl'TA

com

'Richard DIX, Joan FONTA'INE.
- Uma historia acident,ada de.

sem'olada numa era vertiginosa na

qual a lei implantava á bala!
- Outro sensacional e "eletri

zante "F'AR�WEST,:
CORRIDA DO DIA'BO

. . . . . .

'

.... ::_com ."

Gene �I\IUTUR
.. . ... � .

/ Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
E'L·ECTROLAN'DIA

.

.... "

Serviço Especializado
'J 'AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS OENUIN 18

Consêr-jos em geral·
FIGUERAS & HOMS, LTDA.

.,
.' Digtribuidores exclusivos ·n8ste Estado I

dOS afamados veículos

JEEPDAWILLYS-OVERLAND

Rua Arcipreste Paiva Ediíícío Ipase -Terreo

'o,

'''.

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Aumentou 1) preco
dos charutos

RIO, 4 (V.A.) - A partir de
ontem todos os charutos aumen

taram em média um cruzeiro por
unidade. Alegam os produtores as

dificuldades· da importação 'de �a
pas de Sumatra.· Os fum�antes ,es-

Balanço das forças, soviéticas e
aliadas dispostas na' Alemanha
WASHINGTON, 3 (R.) - A Russia tem, na Alemanha Oriental, ho

mens, tanques, canhões e aeroplanos em nomero suf'icierite para inva

dir com exito a Alemanha Ocidental - na opinião de' um porta voz da

Força, Aérea dos Estados Unidos:
Ó exercito soviético da zona oriental, segundo essa opinião, poderi.t

invadir a zona ocidental sem necassidade de reforços e independente
mente ela bem municiada e bem preparada "policia ponular";' com seu

ef'el ivo de cerca de ,50.000 homens. Ü mesmo ,porta'voz, entretanto' apres
sa-se em acrescentar que, embora.exista essa possibilidade técnica, "não
ha indicias de qualquer intenção russa de tornar tal iniciativs que pre

cipitaria inevitavelti;ente a, III Guerra Mundial '.
"Imagino", disse o mesmo porta-voz, "que os homens do Kremlin

estão agora mesmo, pensando muito seriamente em seus planos."
O resumo dos recursos dos Soviets e dos Alia-los ocidentais na Ale-

FLORI4NOPOLIS
...":'......

Panelas de,' Pre�são ARNO
-i} Cr$ 5tO,00 .

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolandía
Ru9, A.rcipreste - 'Paiva tão indignados.

manlua, segundo dados os mais fidedignos.: é o segulnte :

RUSSIA: Homens--. Um minimo de seis exerc.tos, com 250 mil ti

320 mil soldados d� primeira, classe.
FORÇAS BLIl\;DADAS � Pelo menos seis divisões de tanques, com

uns 1.200 tanques,' principalmente os formidáveis "Jose? Stalin", r-pro

ximadarncnte tão poderosos como os melhores que os alernãcs pueernm
elú ação na ultima, guerra.

.

A'!lAÇAO: - Cerca de '1.500 aviões, em maíorra de caça ou de ca

ça-oe-bombardeio leves. Nos ultimos doze meses calcula-se que a Russia
tenha substituido a metade de seus caças por aparelhos de ultimo lipo
de setro propulsão, com azas ena forma de flecha, equivalentes ao Caça
F-86 dos Estados Unidos.

ARTILHARIA: - Excelente e ultra-moderna, equivalente em

-

nu-'

mero a seis ou mais exércitos.
ALIADOS OCIDENTAIS: -- Homens: .: O total das forças combi

nadas, incluind�. norte.americanas, britanicas, e francesas, é de 170.00tl
hom=ns, com a inclusão da aguerr-ida la Divisão Norte Americana e da
Poltcia modernisada, que dispõe de tanques e canhões pesados que lhe

rl<i� a mesma potencia de uma divisão blindada .

FORÇAS BLINDADAS: Alemães - Centenas de tanques, entre os

quais os "Sheman" e os "Patton", que são dos mais' modernos quepar
ticiparam da '2a...Guerra Mundial.

AVIAÇÃO: - Duzentos a trezentos caças e mais de cem aviões de

retro-propulsão norte mericaúos e britanicos: - cerca de 60 Super-.
Bombardeiros "B-50,., capazes de dar a volta ao mundo com bases na

Grã-Bretanha.
\ ,

ARTILHARIA: - Varias batalhões com peças de 155 e 105 mílíme-
tros, _ ,

O mesmo porta voz, aconselhando unia vigilancia constante sobre
a atitude dos Soviéticos, diz que entre as causas que anima os detêm

impedindo-os de uma iniciativa de agressão na Europa' estão a superio
ridade dos Estados Unidos numa guerra atomica e as duvidas que �
"Kremlin" alimeita,. apesar -de tudo, qua-nao á lealdade de seus propriOIJ
satélites.

Carvão naçional

.•,-----�-----------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' &rll1Jde visa.

� , o

� ?� y�J T" "A 'e r �t���J ..._' .....
� ..�

J / Transportes lereos Catarinenses S.I. f
��� \ ..�.

��� Agora, - sob i! ,orienta�ão técnica da Crozeirô do Sol ..�.
� �

, �� ESCALAS :
.!.

�� ....

't� ÀS- SEGUNDAS, QUARTAS E' SEXTAS-FEIRAS: .;.
�� Rio de Janeiro-Santos-Paran�guá--:-Curitba .!+
�t·�

.

Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. : maia perfeiraf.!+ . / ��- Visão maior e

��� -
I . ��. que a de um bom bin6culo

�:�
ÀS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:' .�. alcança quem tem .6lida

't� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Curitiba ...�. instrução.

't� ..Paranaguá-Santos e Rio de Janeir? : Bona livros, sobre todo. OI

�t�1 �t� assuntos:

.� Tarifas reduzidas /, Ru.DI;:::;:'�A_:I��!6)O!I.
g� Moderno,s e ,possantes' aviões \ Douglas ;i te�:t:.f;::�::::e;' ,el.....l...
í.� I � lia.. .10 ..que.. ,.... ..1...
�.�. .... ,re.ata 'ara .... '"PJBPOLHot
1�1 A escala em Joinville, Itajaí e Joacaba está dependendo da f�
.!. v I�.� , ..iDa eaderaeta •• CUDI'ftI.
r��, conclusão das obras do aeroporto local. �

�t� I�t� IIUTUO PUDUL. �

.

i�t�
TRAFEGO MUTUO COM: ::: .

'n:'����'�," ���.��.;����
..

�
u

. � Cruzeiro do Sul-Rio ��� PLACAS SIFILITICAS

�

5 P' A'I �i· Elixir de Nf'ooeira
- � dvag-

-

orto egre �t� Madioac60 auzilhu DO tl'Qtanuat

� Pluna -Montevidéo i ·O"RH.' '('.'�·L�aO·"B·I��AJ��T·'0" '�','L"8'o"��, �'PAS�AGENS' E CARGA : ...�� 1-1

i ,Florianópolis: Fiuza Lima & I-rmãos �i· Doenças do aparêlho respiratório

�Z4
Rua Conselheiro Mafra, 35-TeleYone 1.565 - :� TUBERCULOSE

�� . :�i. Cirurgia do Torax

..�. . Agênt:ia CRUZEIR-O DO SUL �t� Formado pela Faculdade Nacio-,
,��

, Rua João Pinto 12 _ Telefone 1.500 '..� naL de Medicina. Tisiologista e

,� 11AjAI: _

" ..�. Tisiocirurgião do Hospital Nerêu

,�� L N ..�. Ramos. Curso de especialização
I �i� uiz ooett -Roa Pedro Ferreira (Ed. Bauer S. 4.) �i· �:!�st��;�:le' ����n;ie;n:O ep:r�
'I , i�'t�

Outras cidades com os sub-agentes da Crueetro do Sul �t� Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
." �t� Cons.: Felipe· Schmidt, iS8
� ( '�t� Consultas, diariamente,
�� /

�� das 15 às 18 horas.

I(�� �:� Res.: Rua Durval Melquíades,
[I, �:� 28 --- Chácara do Espanha.

.. i . ��
••••••••••••••••••••••••••••••

� . . . . � . . . � � . . . ��.. . . . � . � . . . .. . . �J. . . . . . � � .. ..-: . . . . . � . � � . � "" .,
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4 o ESTADO.,-Sabado, 5 de Agosto de 1950

Escrla de Aprendizes' Marinheiros
Inscricão de civis candidatos à matricula

Acham-se abertas, na Escola de Aprendizes Marinheiros dêsíe

Estado, de 10 de -julho a 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis

candidatos a matrrcula nas Escolas de Aprendizes Mar ínheiros, nasci,

dos entre 1° de março de 1932 a 29 de agôsto de 1934 .

O exame para.9s candidatos inscritos será no dia 15 de agõsto
próximo. as 1,30 horas, na Escola' de Aprendizes Marinheiros de San.

ta Catarina, em Barreiros.

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

obtidas na aludida Escola, no 5° D�trito Naval, na Capitania dos

Portos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
(?c todo o Estado.

A V I S O
Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala t:
O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
. .

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

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

Florianópolis

....reune soro ... acabamento _
solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega.,- êste maravi-

.

lhoso piarro pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo !

IMOVEIS .

V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?'
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?
Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
bilíárlo A.L.Alves, rua Deodoro 31j, que está habilitado a regularíza.Jos
crIteríosamente.

,

D-ATI'LOG'RAFIA . ScblVartzmaUD
REPRESENTANTE(orrespondencl ,

Comerciai

TO NICARDIUM
Tooico do corecão

"

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

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nelrítes.:

-

para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2(). andar

Confere
Dlplom.

DIREClol
Amélia M Pigozzi

.
METODOI

Moderno e Efícianta

Rua General Blttencourt, 48
"

(Esquina Albergue Noturna)
"

, t
Fabrloant•• dl.trlbuldor811 da. afamadal oon� ;

faogõ•• -DISTINTA- • RIVET�, POI'U. um gl.'an� I
d. lÍortlmanto d.· Ga'.rnilL"a.h .lloadoll brln. t
bonl • baratol� algod8.',1mol'lnl • a.,lam.ntol
pa.a alfalat•••

' quaS ..o.•b•. dll'.tam.nte clClIiI
••lbo... Iclb.loal' A Cala •A CAPITAL- ahaa,.a. ".at••atlo

-

dOI Snr.� Come.ol••tel do intl.lol'· DO lanUdo d.�lha feh.l'ltn' 'Ima
't'lllta ante. d••f.tua·..lm .UOI oompl'cll MATRIZ f em Florlan6polll. ai )FIIaIAIS ena Blum.ncl1.1�. Laje.. . I \ ,{jf
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·Cla. 'Lidar- CODSlrut-ora
AVISO, "

-'r.:,.:._------_._-----__��....,....U_EST-.,-A-D-O__s_a_b_a_do_ _:5:__d_e__A.:.:,g_os_t_o_d_e_1_9_50_· ..,..._ �5_

Juizo de Direito da
Comarca de Tijucas
Edital de leilão com o prazo

de vinte dias
o Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz

de Direito da Comarca de Tijucas,
do Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...
Faz saber aos que o presente edi

tal virem ou dele conhecimento tive.
rem, expedido nos autos de inventa
rio dos bens que ficaram por morte
de Bernardina Maria Vicença Sagaz,
que .processa êste Juizo e cartório
do escrivão que êste subscreve que,
atendendo ao que dos autos consta

por despacho proferido aós 19-7-1950,.
autorizou a venda em hasta públi
ca, .do iniovel abaixo descrito, com -

sua respectiva avaliação, pertenceu, ------------------------------......

�ic:�çaes����z,de��:\'���::i�:v��ri: Sindicato da Industria da Marcena-
público pregão de venda e arremata- -

ção a quem mais' der e maior lan. ria de FI' ríanépelisço oferecer, acima da respectiva a-
'.

O· .

va.líação, pelo porteiro dos auditó- Na conformidade dos. Estatutos deste Sindical e de acôrdo comrios ou quem suas vezes fizer, no dia
29.8-50, ás 10 horas: no local ein que

a legislação em vigor, convoco a Assembléia Geral dêste O'rgão Sin-
se realizam as vendas em hasta pú- dical, -a realizar-se no dia 5 de agosto, na sede social, à Avenida Her
blica determinadas por êste Juizo, cílio Luz, 57, para tratar da seguinte ordem do dia :
á porta dó edificio da' Prefeitura I - leitura, discussão e' votação do Relatório e contas da Dire
Munícípal. Descrição e avaliação do LOTia referentes ao exercieio de :4949, com o respectivo Parecer do
imovel que será levado a leilão: Conselho Fisca I."Um terreno, isto no lugar Domin
gas Correia,--disfrito de Tijfpió, com

34,1 metros de frentes e 1.000 ditos cicio de" 195"1.
de fundos _ ou sejam 34.434 me-

.

A referida reunião realizar-se-á em primeira convocação, ás 15
tros quadrados _ pouco mais ou horas em segunda, ás' 16 noras.
menos; Jazendo frentes ao Norte na Florianópolis, 28 de julho. de ·1950
estrada 'Pública e fundos ao Sul em

:f:DIO ORTIGA FREDIGOterras de Henrique Ser�fim Fagun.
des: extrema a Leste e Oeste em PR:ESIDEN'ÇE
terras de Basílio Puel, avaliado por
Cr$ 1.500,00 (um mil e quinhen
tos cruzeiros). "E para que chegue
ao conhecimento 40s íntereasados e

nínguem possa: alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital
que será afixado na sede dêste Juí
zo, no lugar do costume e, por cópia,
publícado (uma) 1 vêz no jornal
"O ESTADO" de Florianópolis.. Da
do e passado nesta cidade de Tiju
cas, aos vinte dias do mês de julho
do ano de mil novecentos e cíncoen,
ta. Eu, Gercy dos Anjos, Escrivão,
o datilografei, conferi e subscrevi.
(a) Clovis Ayres Gama, Juiz de Di.
reito. Está conforme o original, soo

bre O' qual me reporto e dou fé.
Data supra.
O Escrivão: Gercy dos Anjos

Um dos defeitos comuns da visão
é a miopia. O individuó míope só
consegue ler o jornal, por" exemplo,
a menos de 30 centímetros dos olhos,
É sinal de que a vista não está bôa
e insistir em tal leitura, sem cor

['jgir o defeito, é arriscar·se a pio.
raro A correção há-de fazer-se' por
meio de óculos apropriados e somelI.

I
te re""ceitadOS por espeCialistas. .

Se desconfiar que sua vista não
está"- bôa, procure sem tardar o mé
dico oc.ulista, '_ SNES. "

;-l'OS§E NA lDADE DO CRESCI-
MENTO

Cuidado! 'Combata a tosse e

fortifique os pulmões da criail�a
com "SATOSIN" - poderoso an�

"

tissético e d"escongestionante das

; ,('�� f ::: a::;�::;:E::�:��:.N:,é��::
� sar da uma vez, É excelente rp.mé-�
f dia para combater Gripes e nes·

r' friados. Peça ao seu farmaci'ntico I

"

ou droguista "SATOS],N" _ o io-

, I minador -ias Gripes, Tosses e Bron-

:'��c.eo••"�•••tI••�•••••••••••·.·-.....·

.... quites.

.-- ":lls1i10 to -de·' Aposentadoria e
-

-PéDsões
dos �JDdustriários "

Aviso aes Empregadores
, -ContribUição Adiei_onal .

...... I - A fim de fazer face à recente majoração dos bene rícios da
:Preyiclência Social (L:ei nO 1.136 de 19/6/50, foídnstiluidà pelo De'
-creto nO 28.1112, de 24/7/50, uma taxa adicional de 1% (1 % dos empre,
gadores, 1 % dos empregados), que será cobrada a partir de AGOSTO DE
1950, englobadamente com as. aluais -contribui�ões de associados _ e
.de empregador.

II - Isto pôsto, as "Contribuições para o LA.P.U', a partir de
AGOSTO DE 1.950, deverão ser calcúladas e Incluídas na Guia de Re
-oolhimento na. base, de 12% e não de 10%, como vinha sendo feito an.,
i.teriomeüte.

"

/

Jm,o RICARDO MAYR - DELEGAD,O .

Ilssociação Cal. de Engenheiros
Não tendo sido possível realizar.se, em 2a convocação, como

preceituam os estatutos, a assembléia geral parg eleição da nova di.
;retoria desta Associação, por motivo de fôrça maior, convoco os snrs,

associados para a referida eleição, a realizar.se no dia, 15 de- agosto,
;às 20 horas na Séde Social. -,

CiD ROCHA AMA.,RAL - Presidente.

;,Servico Eleitoral.

, .

Do CarLorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja 'Publicado que,
-de aeôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleito;
eaís, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERÁ FEITA SóMEN-"
':TE NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diártarnente.

PARTIDO
--- -- ---- .� .

SOCIAL DEMOCRÁTICO

,

JOIRETORIO MUNICIPAL
AV I S O

Zenft.
.

da Silva, Nair Conceição,
Osvaldo Lisb(�a, Odilia Carreírão

OrLiga, Palmira Santos, Paulo da
Rosa LUi, Regina Magda P. Simões,
Valdó Rosa Silva, Virgílio José

Luiz, Valdir "Francísco Caetano,
Walter Ramos do Nascimento
Valcyr Borges', Werteh Gouvêa de

Araujo e Silva, Valdir SHva, Ze,
naide Tereza Areias, Zelita Laus
da Silva, Yolanda Vieira L-eaI.
"SACO DOS LIMõES: Felinto

'Encerrando-se no dia 2 de agos,
':>\io p. vindouro, o serviço de alis,
·ltamento eleitor-al, este Diretório,
-"solicita o comparecimento dos
:8rS, correligionarios abaixo dis':
..orlmínados: á Séde do PSD, rua

Arcipreste Paiva 'n. 5 sobrado,
;",á.fim_de satisfazerem o despacho
exarado pelo Juizo Eleitoral, em

�,
. :seus requerímentos:

FLORIANóPOL1S: Artur Cor;
'!l"êia de Melo, Alotamiro Neves dos
Reis, Antonio José do Nascimento,
-Cláudlo Cabral Machado, Celso
Marco Lessa, Cleonice Maria da

'Rosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha,
Domrémy Magalhã.es de Fraitas,
Dorvalina Gomes da Maia, Eucli_

-des Costa, EvelYm Santana, EH.
-.sabeth Hanspurg, Etelvina Ander-
son -Monzolli, Édio Santana, Gu'
mercindo Xavier, ísio Reis Silva,
Ivonete Fernandes, lvonete Régis
.João Bernades, João Olegário da
-:Silva, Júlio Coutinho de Azevedo,
Lauro Aleves, Lauro Quirirro do
Nascimento, Luiz Fernado Macha.
.,do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vt

"lMia. de Andrade,' Marcos Lessa,
Maria José Reis Silva, Mada Her·
'rnes, Marthã Hauspurg, Neiva

Raupp.

TRINDADE: Oscar 'I'etulíano
Silveira, Manoel Ari da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS:

Osvaldina Dagoberto de' Maga..
lhães, Antonio Guilherme dos
Santos João Manoel dos Santos.
RIO' TAVARES: Serrem Pedro

Cardoso, João Manoel Martins e

H ildo Martins.
ESTREITO: I,BerLoldo Martins,

BeJ1.armino l\_1ànoel da Silva, Ho

che 'Paulo Plait, João Boaventúra
da Silva e Martinha Maria da Silo

Florianópolis, 19 de unho de 1950.
Tte. Albâno de Souza Lúcio

Delegado do D,M. do PSD.
':'i'j�

Vendedores
- .

- Interior
Precisam-se em todas as cidades para. :vender Bijouterias
;.a base de otima comissão, exclusivamente pelo Reemlrolso
postal: preterem-se vendedore3 e viajantes bem relaciona-'
dos nas lojas de arm:trinhos. tdcidos, miudezas;" joalherias,
etc. Escrever a «At3.cadista» aix'l. postal 130 Agencia da

Lapa·Rio de Jan�iro D. F.

DR.

I .:::-.

A. DAMASCENO DA saVA
"ADVOGADO

(1, T

" ,

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - � AD"

(Edifício Pérola)

Flurianópolis - Santa Catarina

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO . CREOSOTADO
"SILVEIIAu

_"

Avisa a todos os associados e interessados' em geral desta capital e

praças' Circunvizinhas que a par-tír de 1° de julho do corrente ano em

diante, não deverão efetuar mais pagamentos de suas mensalidades ao

Agente Snr. Ataide Ramos da Silva' e nem a seus íntecmediártos.
_

A partir desta data foi nomeado Agente Cobrador; nesta Oapital, o
sr. Nelson Almeida, a quem poderão continuar efetuando pagamentos
ele suas mensalidades' e tratar' de qualquer negocio referente a esta Cía,
sendo este- o único autorlzado para tal fim,

Levamos 00 conhe-cimento de todos que a Cia., não se responsahi..
liza por qualquer pagamento efetuado a outra qualquer pessoa a não
ser para o citado senhor Nelson Almeida, residente à Rua Conselheiro
Mafra, 77.

-------�'--------------------------------------_,

PA�$ sscos"t/-fA OURAffTE TODO mA

" nos VAlleJOS

�.I" . D�"I, �_�,� ,I'_ ,fi..� � n -.if �� �

"

� �I "� .•

o PRECEITO DO DIA
INSISTÊNCIA PREJUDICIAL

II - leitura e discussão da proposta orçánrentária .para o exer-

,«AGENTE GERAL))
Importante-Editora Gaúcha procura- AGENTE GERAL

para êste estado, afim de colocar assinaturas de uma co

leção popular (tipo «Club do Lívro») ..
OTIMA COMISSÂÓ. Exigem-se referências. - Preferência a

quem tenha pratica do ramo.
,

INTERESSADOS queiram dirigir-se a TIPOGRAFIA DO
CENTRO S. A. - Rua Dr. Flores, 108 - Porto Alegre'
Rio Grande do Sul.

Noiles ..de
-

Neve
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

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

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

iluminação profusa.
,"

O local escolhido <lerá a Praça Pereira e Oliveira, lado da Assem

bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conlerrâneos auxi·

liem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vida! Ramos II.

19; ou, Av. Hercilio Luz n. 53.

MINISTERIO' DA MARINHA
Capitania do's Port9s do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1956 "

"

EDITAL
.

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

ENSINO NAVAL, fáço sabF a quem interessar possa, �ue se :lchafrio

abertas as inscrições para .0 concurso de admissão à matricula na �sco_

Ia Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão compareoer na Secretar.ia desta Capitania,

para melhores esclarecimentos.

Capitani'a
.

dos Portos 40 EsfJaJd� de Santa Catarina, Flrianópolis,
5 de julho qe 1950.

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretário.

Avsí Fut�bol Club
Edi'�1

sob penã 'de lhe ser aplicadas as pé
nalidades

..

previstas" por violação da
letra H, da Cláusula 4a, dQ contrato
firmado com o -Clube.
Florianópolis, 31 de julho de 1950.
DINARTE JACINTO BORBA

10 Secretário.

De ordem do senhor Presidente
convido o Atleta Profissiqnal ANI
SIO MELO DA CUNHA (Bentevi)
vinculado ao AVAl FUTEBOL CLU
B:ffi a comparecer a sede do Clube à
pra.'ça 15 de Novembro, nesta cidade
de Florianópolis, no prazo de 8 dias

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o fSTADÚ--Sabado, 5 de Agosto de 1Q50

Legislàliva
Sessão de 4/8/950. . DO PROJETO DE LEI N° 62/5U"

_ Presidência : - .Sr. RHY Peuers- que autoriza a aquisição, por doa

chüette, ,ção, de, uma área de terras, para

Secretaria: - S1's. Alfredo. Cam- a construção de uma Escola Ru-

pos e Pinto de Arruda:' ral, no municipío de Itaiópolis ,

Á hora' regimental, teve inicio a Aprov .

sessão. O sr, secretário leu a ata 8) DISCUSSi\O' E VOTAÇÃO DO

da reunião anterlor, 'tendo. sido. PROJETO DE. LEI N° 69/�, que:

aprovada sem restrições. autoriza a aquisição de uma área

A 'seguir, procedeu-se II leítura de terras, por doação, para cons-

do expediente.
.

trução de- uma Es-cola Rural, no

Não houve / Inscrição, de orado- municipio ele Nova Trento. Aprov.
res na hora do expediente, sendo . 9) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO

declarada livre a palavra. PROJETO DE- LE[ N° 70/50, que.

Solicutou-a o deputado Ramiro antor-íza a aquisição de uma área.

Emerenciano. encaminhando à Mo- de terras, por doação, para COllS

sa um projeto de lei, de sua auto- trução de uma Escola Rural, rio

ria, que visQ alterar topônímos no município de Nova Trento. Aprov, <,

Município de Itaiópclís, onde os (Publicados no "Diário da Assem...

atuais dístritos de' .Iraputã e Itai6
I
bléia, nO 13, de 25-?�O).

passarão a denominar-se, respec-: Exgotada a matéria da Ordem

tivarnente, Iracema do Sul e Moê- do Dia, Joi declarada livre a pa

ma' do Planalto. lavra para explicações pessíoal,

Prosseguindo, pediu a palavra Não havendo quem se manifestasse,
o deputado peíebísta, sr. Braz AI- foi encerrada a sessão,

ves" aludindo à data comemorati- E. 'I'onolli

va do 90° aniversário de fundação PELAS COMISSóES

BUliA. do Município de' Brusque. que Sob a presidência do �sr. Nunes!

AU. transcorre hoj-e. Após tecer consí- Varella e presentes os 51'S. João>

VI'tõrl·a dos at-tra'do- PlameoQo-x Botafogo derações em tôrno dos habitantes José de Souza Cabral, Ribas Ra-

daquela comuna, ressaltando o mos, Anterior Tavares e Armando

h
RIO, 4 (V. A.) -. O Conselho

seu espir ito ordeiro e trafiãThadol', Calil, reuniu-se a Comissão d�
res rasileiros Arbitral, ao contrario do que era

o orador requerreu fôsse consigna- Constituição, Legislação e Justiça.
BUENOS AIRES, 4 (V. A.) - A esperado, adiou por mais 'Urna se-

do em ata. um voto de r-egosijo por Foi diatribuído ao sr, AnwnoJ.'t

'equipe do Brasil conquistou a.
mana 0- inicio do Campeonato da

tão auspiciosa efeméride, ,.
Tavar-es projeto de lei n? 75/5(}.

Taça Guimarães, dê tiro, disputa-I Cidade. Assim; os presidentes do
A votos, foi aprovado o .requeri- que visa dispensar o município

Flamengo e do Botaf'ogo acertaram
mente. de LaJ'es do pagamento da" ímpor-da por correspondencia com v

"team" argentino. para amanhã á tarde, um amísto- Passou-se." a seguir, à ORDEM tãncia de Cr$ 1.1178,217,90, 'que

A ti
_

I'
so em General Severiano. Os qua-

"

.

t d E t d
.

t d d'"
compe içao se rea IZOU <a, re- '

_ d-o DIA ,que .constou do segUll1 e: eve ao '1> a o em Vll' ue",

. . .,
. d'

I dros, do Flamengo entrarao sob a '1) 2a DISCUSSAO .V VOTAÇÃO transferência do Serviço de A'gua.volver, com 60 hros, e. uma IS'
'd'

-

d. J"', d AI 'd
,.;L<

-

d �o O B '1 t t Ireçao e c"une e mBI a, o
DO PROJE'rO DE LEI N0 52/50. Pelo sr. Armando Calil, foi re--

tancIa e;) metros. raSI o a-
t· d I Tubros'negros.

'

lizou 2.125 'Pontos' 'contr'a 2.091
novo eCnlCO os

que autoriza a permuta :da, área de latado o projeto de lei nO 29/5(}"

pontQs da Argentina.' terras, no distrito de Jaborá; Mu· :que concede vantagens a funcioná-

Os pontos individuais foram os SArá �mpli<bdo o .AS� nicipio de Joaçaba. Aprov. rios que manipU:Iam Raio X, opi-

seguinLes: Brasileiros - Alvaro U U 10 (j PUBLICADO EM AVULSO nanelo pela constitucionalidade enE

Santo's, 53,5 pontos; Hervey, 534 tádl·o 'do PaC8Ambu" 2) ia. DISCUSSÃO DO PROJE- parte. O projeto 'em audiêiIc,ia foi

pontos; Silvano Fer,reira, 531 pon: U 1'0 DE LEI N0 ,50/50, que autori- à Comissão d'e Finança's.

tos; Reinaldo Machado Vieira 5251 S. PAULü, 4 (V.A:) _ Em sua z�, a aquisição, por doação, de

ponto:5. Argentinos'- Fred'eTico última reunião, a Comissão Execu- uma área de terras, 'Para. constru-: 'Im S. Paulo o repre-'Manes, 535 'Pontos; Antonio Ca-, ti:a do I';r Ce)ltenário. ��. Funda-j ç�.o_ �e uma �s�ola Rural, no mu- D
nlttevo, 521 V,ontos; Pablo Cagna'l ça? �e Sao Pa:ll�, sugeI�u. a ·am- l1lCIplO de CnclUl�a. Aprov. süntaute da conbec;-50, 518 pontos; Manelli, 517 pon-I ph-açao do estadlO l11UlllCIpal de 3) P. DISCUSSAO DO PROJETO li U �_
tos. Pacaembú,. cümple-tando-se as in�· DE LEI N° 55/,50, que' autoriza a

da -Iodo'str.latalações das gerais e ':arquilba'flca- Fazenda do Estado a doa'r à Pre- .

.:-::::---------------------------- das. Com essa provável reforma, I feitura Municipal de Pôr-to União

d t··Mário Viana na direca-o do )"ogo a "ferradura" seria fechada, desa- um terreno e prédio, para a aber- e me 81S .

'S.
-

. , parecendo,_ .em consequência, 'a II tura de uma �ua. Aprov. _ I Em viagem de estuj.os encontra.-

Pa I
./

P I - 'Goncha acustlCa, colocada no fun- 4) DISCUSSAO E VOTAÇAO DO se em São Paulo, hosped·ado ner
.

U O X a melras do elo ginásio. Esta soluOão, bem

I',PROJETO
DE LEI N° 57/50, que Lord Rutel,'o Sll'r. Roward F. Bor-

-s. 'PAULO, 4 (V. A.) - Os diri· á Federação Metropolitana de Fu- como a de oonstruções de estádios autoriza, a aquisição, por doação, roto, representante"'-.' de Handy &

gentes do São Paulo e do Palmei. tebol pleiteando iii cessão do a,rbi' distritais, será estudaela p!'.eliminar-I de uma área de terras, para a Harman",. conhecida firma de No

ras, clubes que estarão ,em cOllfl'On- tI'O carioca Mario Viana,.,para diri. mente, d,eixando-s,� !)ara,. outro I constru�ã? .

de uma Es'co\a Rural" V'a York especializada em mentais:

to domingü, -ém disputa da Taça gir o ,en�ntro.
.' phno, a cünstruçao ImedIata, de' no mUl1lCIpIq de Ararangua. APTov.! preciosos, que, fundada em 1862,.

Cidade de S. Paulo, não se dirigi; um 'flOVO e maior estádio munici- 5) DISCUSÂ,O E VOTAÇÃO DO' possui hoje cinco fabricas nos Es-

paI. PROJETO DD LEI N° 60/50, que I tados Unidos e uma 110 Canadá. R
.-:Jl'ili:-�,Hri1·&"lrê'.;(aa";8I1 ••n�iTOTjj) auto_riza, a' aquisição, por doação, I inlcressante observar que -durante:
•••••••••••.••.. - . - " .• - •... ' . •

de uma área de terras, para a ll1uitos imos a. figura repre,g;8'nta-
conslruçã'O de uma Escola Rural, da pelo Snr. Borroto, fixo,u diu,ria-
no municipio de Curitibanos. mente ,o preço da pr,ata fina' noS',
Aprov. Estados Unidos e no Mexico.

G) DISCUSÃO E· VOTAÇÃO,. DO , Em sua visita aquela capital, .0
PROJETO DE, LEI N° 62/50, que Sr. Howard Borro'Lo procurará as

autoriza a aqui'sição, por doação, sistir tecnicamenfe .os pl'ateadores;
de uma área -de terras,' parà a e joalheiros paulis bas nü emprega
consfrução de uma Escola Rural, de ouro (le qualidade ,e prata; 'ester-,
na localidarle de Manhosa, muni. lina laminada, prontos pa'ra uso

CIpIO de' Al'aranguá. À.prov, " imediato ria manipulação de metais.
7) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO preciosos .

E-DEVER-.DE-TODO-DESPORTISTA-CATARINENSETRABALHAR-ATIVAMENTE � PARA
=

A_' REALIZAÇÃO, EM MARÇOTO BRASILEIRO DE BASKETt BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFORÇOS DA FEDERAÇÃO' ATLÉTICA

lUMA CANCHA À ALtURA DE NOSSA TERRA!

-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Notas Juizes ioglesea pa�'a
a PaulicéiaespülttL,tas

Preporado o Guarani _:_ Movi. 'la'rinense deixou esta capital há

montam-se os meios fuíebnlistieos poucos 'menos de um mês f'azen

da 'cidade em torno do sensacío- do-se acompanhar de sua exma.

nal "match" que amanhã será le ;sposa e filho, mas sem ao menos

vado a ,efei;lo' no estádío da F. C. solicitar do grêmio alvi-celeste a

S. ·PAULO, 4 (V. A.) - Recebeu

a Federação Paulista. de Futebol

Association, de Londres, comuni

cando que estarão em 'São Paulo,
no dia 10 proximo, os cinco jui
zes solicitados pela entidade ban

deírantc, Os'. nomes dos árbitros

que virão nã-o foram anda reve

lados, sabendo-se apenas, que ca·.

da 1.1111 receberá mensalmente 8

mil cruzeiros e mais 500 cruzei

1'OS corno ajuda de custa, em cada

arbitragem. Isso quer dizer, por"

tanto, que cada juiz vai receber

cerca de 10 mil cruzeiros por

D., entre as esquadras do F'iguei- devida licença.
reuse e do Clube Atlético Guara Será em: Joinnille - .Ficcu . de

[li, ·em continuação do certame cí liberado, no Congresso de "Encer

ladino de profissionais. O "on' ramento do Campeouáto Estadual

ze
" . bugrino realizou nestas ulti, de Basquetebol, realizado domín-

- mas semanas proveitosos ensaios gi à noite, em Tubarão, que a cio

físicos e coletivos, estando em dade de Joinville será séde do

ótima forma para resistir ao po certame em setembro de 1951. Fi

deroso eleven do Figueirense que
é o lider do campeonato junta
mente com o Avai,
Torneio Incoano - Promovido

pelos funcionários do Banco In

co, será efetuado no dia 13 do
corrente .nesta capita I, o Tercei-

.

1'0 Tor.neio Incoano de Futebol, 'ao

qual participarão todas as filiais ao

acreditado estabelecimento ban
-cário.

FOl'd x Clteorolet - Ao que
nos informou o sr, Numas Cardo
so, elemento de destaque entr-e os

"chauffeurs" da cidade, não será
realizado no próximo dia 13 data
-comemorativa do "Dia, do Chauf
leur", 00 tradiciOllal prélio entrf
as equipes representativas do Ford
-e Chevrolet.

.

, !

Benf)evi está em POl'to Ale{/l'e _

Ao que 'a nossa reportagem cons'e.

guiu . apurar, - o dianteiro Benteví.
.

que está sendo intimado a co�·
pareoer .a sede' do clube a que se

acha, vinculado, ü Avai, até 'a pro
xima segunda-feira, ·encon t.ra-sP
em Porto Alegre em visita a sua

genitora qúe se ach'a g�a:vemente
e.nferma. O craqlle da sel-eção ca-

cou resolvido, ainda, que em co

memoração ao centenário de Blu

menau. será efetuado naquela cí

dade do Vale do Itajaí, no próxi
mo mês um torneio de seleções.

mês.

I

ReEMBOLSO POSTAL
-' PARA TODO PAIZ
_, .Pro,dufos sue -FRtlTt

, (AUlA POSTAL 1'008
,)' - CURITlB� - PAf:lANA'

Novo recorde de permanencia
.

na. água
BUENOS AIRES, 4 (V. A.) - O fechada, até agora, -em poder de

naaador !pc-ruano Zabàl10s logrou Sudge.
"

conquistar o "record" mundial de Zaballos marcou 62 horas e 11
permanencia na agua em piscina n1Inutos, enquanto que, Sudge ha. "

'via marcado 62 horas e 2 minutos.

Não querem' jogat. OD -Maracanã
.

. '�IO, 4 (V. A.) - Era plano dos De maneira que podemos reve'

dl-�Ig�nt�s da. �MF .,realizar os I lar, aqui, a pouca cha,nce' d\o apro
ip'l'll1ClpaIs 'classlCos do f.!.ltebol ca v-eibamento do Estádio Munici
Tioca no Estádio Municipal. En- paI, porque os banglfenses, como
tretal1,to isso aparece 00mQ um tivemosl ocasião de lSaber contam

dos_ maiores obstáüulas á organi' com um jôgo do Vasco n� returno
zaçao da tabela, .porque muitos segundo um esboço de tabela que
clubes bemem -fugIr de seus cam· foi apresentado. Se a ta.bela viêr
pos, onde consideram uma cha,n- .

como se pensa marcando um jo.
ce pai'a 'obter vitorias. Assim é

. go do B1mgú Coom o Vasco ,em S.

que_ os. Tubrq;.negros não coucor I Januário, no primeir-o ,turno. Já
·darao Jogar fóra da Gávea, se por no returno, os suburbanos vão
acaso :est.ive:em colocados na. ta., Cjl:el:er atua� em 'seus proprios do'

b�l� "e tIver em um compromISSO nUlllOS. ASSIm como Va'sco,' Ban

d�flC� no returIlo., Tambem o Ban. g·Ú. ,e Flamengo, o mesmo quere,
�l nao pre'tel1,de sair lá do Está l'ão os botafo'gtienses e Lrioolores.
dIO �roletário, pois foi me'S1110 Dai quas'e, se torna impraticavel
considerado. um dos maiores sU-, aquele colosso 'do Mar�clanã feito
.cessas pa-:a, -a "eqlÜp e, jogando eil11 para maior cOÍlÍOI1'GO do I�úblico
:&Cus dOl11ll1Ios.

'

e Illaior arr-ecadação.

, . I'Il!I
J_ eDPv�'PllrO':J. _

4}
• llMA'O

• ÁBACAX'·
• LARANJA

• M(JRANGO
• FRAMBOE�A

.

((/rtôo (om fienvelopes
(e5 frv/tls t/deremescs,,IdofJ

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono etc.

1

./

/'

IClube Doze de Agosto
O(")NVI'r RJ

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, TENHO O GRATO PRAZER
DE CONVIDA'R OS SRS. ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAiVIILIAS
PARA O EAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANI- .

VER,3ÁRIO DA FliNDÃÇÃO DESTE CLUBE, A SE REALIZAR NA NOI
TE DE SÁBADO, 12 DO FLUJ�N'rE E COM INICIO A'S 22 HORAS;

ESTE BAILÉ SERA' ABRILHANTADO COM A ORQUESTRA EX
CLUSIVA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE.

ORQUESTRA' "RIO PLATENSE", DE BUENOS AIRES, CONTRATA..,

DA ESPE'CIAL?I'1ENTE PARA 'ESTE. FIM.
TRAJER: CASACA -- RMOKING - SUMER.
NAO HAVERA' RESERVAS DE MESAS .

Florj,anópplis, agôsto _ 1 �50.
O Secretário Geral

ARNALDO DUTRA

DE-I9SI, DO CAMPEONÃ-==
PARA A CONSTRUÇÃO DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO,
Ateade. diàriamente. 80 HOIPital de Carla••

Dr. Lins Neves
MnS.r tla Maternidade e mUI.e 4.

Ro_pital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS .... CI

RURGIA PARTOS

PlaIDó.tico, controle' 'e tratamento

,a.peclaJisado da gravidês. Di,tur-
� Ido. da adolescência e da menupau
ta. Pertubaçõea menstrua1a, h�,,·

,...ç3ea e tumoree do aparelho I�ni-
1&1 feminino.
'o.enç6ea do útero, ov�08, tram
..... apendice, h6rm.a. varie., etc.
iOrUrIia plútica do períneo (rn
,1IiJ'aI)
'J,SSISTENCIA .. PARTO B OPE-

RAÇõES OBSTE11UCAS
·...nÇH glandulares, tiroide, od
,11_. hipopise. etc.)
...turbios nervoaos - Esterilidade

lI." ,- Regimes.
Couoltório R. Joio Pinto, , - hL
Ull
Ruid. R. 7 de Seterrbro - Edit.

!:ru e Sousa - Tel, 8411.

Dr. Newton dtAvila
:i 'at.raia geral - Doenças de Se.áo

ra_ - prodologia
Fl9trieidaéle Médica

Couultório: Rua Vítor Meirele. n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS lí,30 horas e • taro

.. das 15 roras em diante '

Residência: Rua Vida! Ramo. n.

• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
"-' Especialista
� .Hlco - Efetivo do 1I0_,ltal i.

'"j{iI'( Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e ()peraçl5e.

Rel'idência:' Felipe Schmidt, "
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no Hosl>ttal
A tarde: Rua Visconde de Ouro

, 'Preto n. 2.
'

Horário: Das, 14 ás 17 horo.

'o,.Mi'ltón Simone Pereira
Clinica Cirurlica

•01_1u ie' SeDhera.

CIRURGIA GERAL
... Serviços dOIl Professores Bene.

-' lfeto Montenegro e Piragibe ,No
lUeira (São Paulo)

Oo_ultas: Das U ia 17 horas
Iba. Fernando Machado, 10

Di. M. S. C,lvalcânti
Cliaiea elt'Clual..._te � aiaIItU

Raa SalduIIa JIari.... l'
.

Telefou :II. 711

\

Dr. Polydoro E� S. Thiago
Il�co • ,ar&eJ.w.

,_ Boapital de Caridade de' Flo
rianópolis. Assistente d.

Maternidade
>oeD�U dOI órgãos Internoa, .....
,cialmente do coração e VUGI

)cençaa da tiroide e demai. .....
dulas ínternas .

:untea e cirurgia de lenhor.. -

Partos
t'JSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISDiO

BA!AL
IORARIO DE CONSULTAS: -

Dlàr1amente das 15 às 19 no
ruo

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meirele. D. 11

Fone manual 1.70J

RESJp:&NCIA:
Avenida Trompowstl n
�e manual 7."

<,

)Dr. Roldão Consoni
"'CIRURGIA GERAL - AI,TA CI·
RURGA - MOLtSTIAS n. s..

NHORAS - PARTOS
ronudo ,ela Paculdac!e ela JloIIH·
... ela Ullinnidade de SIo Paul..
ende foi auiatente por, rirlo. ..... d.
Seniço CirlIrgiCQ do Prof. Alltl.

CéiTiIi 1II'iIi
Cirartl. do eatôlll&io • Yiu lInala·
rei, Illte.tillOl deitado • � tini·

de. rllll,' pr61tate, bexiga, !Itero,
....rlOI e trompa.. VarlcoceIe, lIldri

eele, ..rizea e hemu.
eon'lIltee: Cal J ii S boraI. a ria
"ellpe' Schmidt. :11 (altol da eu.

ParallO). Telef. 1.5"
au!dbda: Rua ElteYea JIUIier. 171;

Telef. II. 764

Dr. A. S,ntlela'
(:Pormado pela Paculdade 1fBC1�
Dal de Medicina da Unh'ers1dade

,do Bru1l)
,

Il6dlco PQr' concurso da .&lIIItatln,
ela • P&1copatas do D1strtto

Pederal
Ib:·tnterno de lIospltal PB1qw.
trico e Manicómio Judtciirlo

, da Oapltal ped!!','al
Ib:-tntemo da &anta Oasa de III·
nrlcórdta do RIo de Janeiro
OLnQ:OA laDrOA - DOBOU

, NDV08A8
OoD8U1U1r1o: '"a11flclo .&mtl1a
••to - I!ala I.

aestdlncta :

Atleni,da Rio Branco, 144
, Das 11 .. II bora
Telefone:

OoD8Ultório - 1.16U.
Be81dlncta - 1.101•

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTClN�O ma MUSSI

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
,
Crime a alt·al

Ooaetltulgão li. Soaltldad..
NATUR�LIZAÇOE8
Titulo. D.alarat6riol

I

Médicos
I

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compjeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
'

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

üonsultõrío i. Rua Trajano, nO I, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MusSi .
.

Das 15 ás 18 horas - Ora. Mussi.
ResidênlÚa - Rua Santos Dumont. 8, Apto. 2.

O,. MárioWendhlusen
....... _6dlca 4. !ldul_ • ert.....
.001Ulllt6r1o - Rua Joio PInto. 1.

Telef. :II. 769
'

c:oualta clu 4 ii " ......
....... : reU,. ...... L ...

TeId. nl

Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
INCANDIOS E TRANSPOR'l'ES
Cifra_ do Bal..�. i. '1'44

CAPITAL .E RESERVAS Cr,
ResponsabUdade. ...... . • • • .. • .. Cr, '

Receita ..•••• •..••• ..'... • . . • • • . • • • • • Cr'
Ativo ......•. _..... ...••.• .•.•.•••. Cr'
Sinistroa pagos nos 6ltimol 10 anOl ••• ', Ci'O
Responsabilidade. .. ... _ •... : ••• - .. • • Clt

Diretores :'

8O.100.8Oft,lo
1.978.401.756,17

17.058,245,50
142.176.6&!.80
98.887.8UI,lo

711.731.401.1011.20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire' ie Cart'alho. Dr. "ra.el_.e tl. Si,
Anf.io Ma_rra. Dr. loaquim Barreto de Arai,o e loa6 Ahre•.

r...%-_-.-&....-&-.-.-.-.-_-.,..-_·.-_-_-_-_- ·_�-....---.w--...-_..._....-_-....
-

..__......_...._...-r.... W ....... _ ...

s e e e SOCIA"-';

POlfllO ALEGRE

Elcrlt61'lo • Ralld.nolo
Ruo ,Tltodant.. C7.

FONE -- lCS8

RUA VOLUN ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR .. • • • ... .... .... • - -' .... • •••

CAIXA PosrA�. 5J1S • TEI.�fONE 66411 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA-
CASAS • HBBIIlII'o.

Agencia 8er8,I para 8t'8. Catarina Iv��?:c:�:� =r::or�- i
R F I· S h i'dl 22 S b

Entregue ao Eacr1t6rio bII.cIblIIIIW
na a lpa cm. - o . �. L. AlvetI. I

�_a_ !ostal. 69 • Te))"Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS Rua Deodoro U. �, ,"

,
"

: (

Agora, Sim!'
I

Dr. Paulo Fontes
CUaico • oparIIdar

CIIMalt6rio: Rua Vitor M...... n.
Telefou: 1.405

c:.nJtu .tu 10 " 11 .... U II
.1 .,.. Reaf4fDcfa: Raa-JIJ--,

U. - TeIef_: 1.611

" O 8ahlo

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edíííclo IPASE - 2. andar'

("Caixa Postal 260
'

FlorianÓPoliS, - S. Catarina

,. . oo.............. .. ti

TINTAS PARA IMPRESSÃO .:
COTTOMAR )

Tran.porte. regulare. d. carga I,

SÃO fRANCISÇO DO SUL para NOVI, 1011
Informaoõ•• aomo. Aqent••

Plorian6poJia - Cartol HoepckeS/A - CI- Teletone 1;212 ( Kn�. telel,:Sio Prancilco do Sul - Carloi Hoepcke S/A -Cl - Teleloae 6 MOOR�MACK

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE" da
CIA',WETZ,EL INOUSTR[A.L·IOIN"V'[LL� (MllfH 'a(II:

TORNA A ROUPA' BRANQULSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TOQUIO, 5 (V.A.) - Cêrca de

90LOOO s-oldados norte-americanos
>8 sul-coreanos, qúe . defendem a

cabeça de ponte, aliada ao longo' da
nova linha de "retirada extrema",
enoontram-se entre 48 e 56 quilô
metros do importante pôrto de
Pusan e mantêm-se firmes em suas

(
posições, não obstante os desespe-]
rados esforços dos comuuístas por
por lançá-los ao mar.

Reforçados pela chegada da ia.
Divisão de Infantaria de Marinha
e outras unidades norte-america
nas', os aliados, segundo despacho
do Q.G. do 8°. Exército, Iinalínen-

I
II'.-.--._-.-••••-._••••-.-.- - -••.iw;.-•••••-.--••-••_••- ......,.,..,...__."w.

te quase -igualarn em número as I Coréia. Segundo o porta-voz do 8°

fôrç,,as comunistas que procuram Exército, poderosas fôrças C0I1111

expulsálos da Coréia do Sul. (nistas avançavam, do norte e do
....

sudoeste, sôbre a nova Iínha nor-

NOUTROS SETORES te americana do rio Naktong,
Informou-se que, noutros seta- As fôrças das nações Unidas se

res, .os comunistas chegaram a ape entrinctrel raram por detl'ãs da no

nas 13 quilômetros de 'I'aegu, ca-I va linha, às últimas horas de

pital provisória da, República da I quinta-Ieira, .depoIs .de terem di-

narrritado as' ultimas pontes sobre" ,

o Naktong, na z-ona �cle- Waegwan..
29 quilôme� a noroeste de 'I'ae

�gu. As outras pontes haviam sído
dinamitadas durante a retirada:
para a nova linha - a melhor po--
sição defensiva que .tiveram os

aliados, desde que ahandonaram a:

do rio Kum.

I

J
f_
m

,

1

f
I.

Em memorável cenvençãe � PSD de Lajes apresen
tou o seu candidate ao cargo de Prefeito Municipal�
Em meio a intensa 'vibra�ão foi apontado, por uD8uimidade, w

.

.

. nome do ilustre diretor da Escola Normal Vida!· -,

.

Ramos. Dr.. Osní Renis
/

LAJES, 4 (R) - A Convenção didato,' o Dr. Clovis Ribeiro sau- de palmas. O ilustre contérrâneO"
do PSD realizada em 23 do corren- dou, em vibrantes palavras o Gover- agradeceeu a -sua indicação e ase

te; no Teatro Carlos Gomes, foi nador Aderbal R. da' Silva e o Sr. homenagens que acabãva de receber
uma verdadeira demonstração de Celso Ramos, Presidente da Comís- prometendo desvelar-se pelo progres
força e coesão da agremíação maío- são Executiva Estadual 'do PSD, so de Lajes e felicidade� de seus
rítarta. Ali reuntram.se democra- recebendo muitas palmas. futuros mun ícípes, lendo sua_plata--
ticamente os- legitimos representan-

.

Em seguida o Desembargador Ma- "orma de governo, o que 'provocc:�.
tes 'dos distrttos e os elementos rio T. Carilho fez uma saudação delirantes aclamações,
mais autorizados do partido, para ao venerando .Cel. Vidal Ramos e e- Terminadas as aclamações o s-;
em comunhão de Idéias e por una- xaltou as qual idades do candidato Vidal Ramos Júnior, ,proleriu um
nímídade escolherem d futuro Pre- Osni Regis.· .

-

. breve improviso agradecendo a.
feito de Lajes. E a escolha não no- 'I'ermínada a série de discursos

J presença
dos con�encionais que su-,

dia ser melhor. O Dr Osni Regis nun.l ambiente de grande entusías- perlotavam o velho
.
teatro Carlo�,

reune as
< qualidadeS' necessartas mo. levantou-ae o c�ndiQato Dr, Gomes, e encerrando a magna ses-

para o. exercicio do alto posto ao Osni Regis, sob uma grande salva são
.

qual vai ser eleito, Catarinense de
acendrado amor à' terra natal, cul-
tura solida; vida exemplar tanto
na esfera privada como na publíca,
caráter forjado na catedra do magts
térío., advogado na consciencioso, pol-i
tico moderado e contrário às retalia,
ções pessoais, genio afavel e comuní,
catívo, enfini reune' o candidato es

colhido, todos os reqúísttos Para ser

o Prefeito de todos os laíeanos
-{)-

Na mesa- convencinal viam-se o

Sr. Vídal Ramos Júnior Presidente
do Diretorio local do PSD, Sr. Ar
geu Futardo, Dr. Osní Régis, Sr.
Armíndo, Rânlj!:olin, representante EscJla Jle' S,aruen' tos 'dasdo PRP. Sr Sebastião Neves, repre-
sentante da UDN. Sr. Isac' Ramos,
(represél�tante do PTB e oradores. MINISTE'RIO DA GUERRA
Aberta a sessão o Sr. Vidaf Ramos 5a
JOI'. deu a palavra ao Sr. Antonio

HEGIAO MILITAR E 5a DIVISÃO DE INFA.NTAHIA

a -se- Jader Marques, o qual :;laudou os
14'0 BATALHÃO DE CAÇADORES

representantes '<los deniais partidos FLORIANO'POLIS - ESTADO DE S. CA 'l'ARJ:'-lA
ali presentes, recebendo uma salva

� (j Comando do i4° B. C. ,faz 'saber aos i nte'ressaclos que se itn-'
de palmas.

.

contra ià disposição, na Secretaria desta Unidade, as instl'uções para0.'A seguir falou o deputado João a matricula n.a Esc,ola de Sargentos das Armas com' Sede em Três'Ribas Ramos, saudando os repl'e- Corações, Minas Gerais. .....,'
a sentalltes distritais, recebend'o, ao .

•

terminar, uma salva· de palmas Os 'r.equerimentos soliciLando inscriç·ões, deverão dar entrada:
Ag.radecendo em nome dos distri: neste' Bat,alhão até o dia 30 do corrente,

tos, falou o Sr. Em'ides Manoel O candidato aprovado, e chamado para efetUJar matricula na Es.·
Wolff, que reafirmou a solidarieda- cola, terá direito 'à ):>assag'em fornecida pelo Corpo ou fteparw.ção do,
de distrital ao Diretório Ceritral de EX-!l'.cito· onde 'n mesmo prestar .exame.Lajes', recebendo forte salva' de pal-
mas.

. O' aluno d:a, E. S. A., 'alem da alimentac,ão roupa e alojamento,..
Em meio de grande vibraçã.o cjvi- goza,rá das seguintes va.I'lt,agens:

. ,

ca .foi apresentado o candidato Dr. Desde o dia da matricula-passará a percebei' o vencimento de'
Osni Regis pelo Sr. Argeu Furtado soldado €ngajadü: -:- Cr$ 400,00 menS/ais.
que, diz_endo das qualidádes do apre�' .Apoz o iO periodo (5 mes'és) càso seJasentado, congratulou-se com os pl'e- vencimento de Cr$ 800,00 mensais.
S€l*es pela acertada escolhia.

'Serenadas
as aclamações ao cano Aprovado no exam'e parcial aos 7 meses cÍle Curso será pl'omovi---

do i3> 3° Sarg1e:nto, com vencimentos de Cr$ 1�580,0'0 mensais.

• v·ol' ÇO- s do
�

Apoz 10 meses, terminado o Curso com 'aproveitamento, l'eceberát
H S .1 a e S um diploma que. lhe' dará direita -ao acesso até o posto de Sub-Tenente.>

direitos homan8s g�i;cial da_Reservª, e ingressO' no Quadro Am:iliar de Oficiais (Q . .;\.�.

WASHINGTON, (USIS) _. O
Governo dos Estados Unidos está
deterÍninado a "colocar perante
a humanidade" os fatos relacio- ,

nados c·om as vioIações dos direi
tos humanos por parte dos gover
nos da Bulgaria, ,Hungria e Ruma
nia,
Em uma dleclar,ação feita em uma

,conferelicia de impr.enS'a, '10 Secre
tario de Estádo, sr. Dean Acheson,
disse. que aqueles regimes "devem
ser .leV'ados a sentir o peso total
de cond,enação .po.r parte de todos
os povos liv�es", resultando de
suas ações.

.

FLORIAN'OPOLlS - j de Agosto (lá i950

Um fato em fóco Deputodos
x federaisExpansão dos Estiveram em Florianópolis, de

.If"t!:t.fesa.-s passagem para Porto A'.egr,e, os srs.

�u Darliel Faraco e Bayarde Lima, de-

putados federais pelo P.S.D. gaú
cho. Os ilustres parlamentares vão
tomar parte> numa ,reUlllao' da
Comissão Executiva Estadual.

o Brasil. cresce là medida que au

mentam os seus cafesais. Ontem, era

São Paulo, Minas, o ESPírito Santo.
HOje, as terras roxas do Norte do
Plaraná vítauzani a economia de
uma região até há pouco desconhe-

eída, drenando para o. visinho esta
do•. milhões de dólares, representa
tivos, em última análise, de um

viior progressista : de importância
quast transcende�tal.·

'

ITemos visto que uma. crise no mer

eado mundial de café� repercute íme-
I

díatamente na situação do Brasil,
resultando em desequilíbrio da ba,:
lança de pagamentos, em deficits J
orçamentártos, em ruína de grandes
empresas e, ém miséria para milhares!

� de compatrjcíos, Mas, apezar de tudo,
o café continua ditando as normas do
nosso comércio com o exterior, e, só
ele, representa mais de cíncoenta por
cento das dividas que adquírtmos em

nossas transações. Um produto agrí.
cola que, assim, governa a' vida de VI·ce.;"oDsuladoum povo, e, que tanto Significa pa- \I
ra uma nação, deve etsar lia pr í,

8 .t
A •

meíra. linha dos, que recebam auxí- ri aDICO
,!.ia a incremen�x� poder público. Recelbemos .e agradecemos

Não nos deve asslt;tar o fato de �guinte comunicação:
que o café esteja sujeifu às oscilaçõe� Ilm.Q·: Sr.
e ás injunções do com�cio mundial. Dire'tor do O -Estado"
Todas as riquezas o estão e, todos os Nesta
produtos, agri,colas oú não, se subor- Tenho 'a honr,a, de comunicar
dinam ás contingências. e' aos fatos

I
T S

'

.

ecnõmicos universsai,s. Se nos lemo ,.,. ·que i�s�u�m O cargo de Viee-
� brarmos que o mundo inglês (qui, .consul Brltamco nesta Capital.

nhelltos milhões' de almas), ainda' Aproveito.o ·ense'jo lJara .apIle_
consome .chá, e que todo o oriente sentar os meus ,protestos de esti
desco�hece o café como., bebida, e que- ma e consideração.,

(lS palses europeus o teem como um .

derivado de l�xo, veremos que .a es.
Brze Montgomery Baylis

te produto restam amplas perspecti-
vas, mesmo que os atuais consúmi
dores o abamdonem ou restrinjam
(l seu;uso.
Vale dízer que plantar café equiva.

le e equivalerá, sempre, a um inves
'timento seguro, de frutos certos e de
resultados garantidoS:

XXX

Bicicle'as
Inglezas

Santa Catarilla foi, no passado,
exportador de café;' -Os mercados do
Prata aqui se abasteciam. O é.omércio

.

da rubiácea era florescente e próspe.
1'0. Fatores diversos, porem, .vieram
se acumulando, fazendo com que se

.

--elWen:ãJ>�e o ciclo <do café catarinen- ---------------

se. Em qU!3 pese este fato, ·asseveram

os técnicos que os nossos cafesais a

presentam as me�mas características
dos existentes na' Colômbia país qUE'
produz o melhor café do mundo. Sa
lientando-se, outrossim, que os cafe_
sais catarinenses se formaram na zo

na litorânea, na regiâo em que a agri
cultura quasi nada tem rendido, che
ga.se fi conclusão de que o replantio,
a recuperação e a formação de-novos
nftcleos proâutores da "coUea ara

bica", seria de real alcance pará o

fortaleeimento da economia dos ca-

.

tarinemses que vivem beira-mar.

Acabam de receber

O'SNY 84M4 & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

o complement0 alimen
tar por excelencia_ Ex
trato de frutas,vitamina C·
Hidratos de carbono.

Súc-Frufi

XXX
Os técnicos reunidos em, Lajes as,

sim o entenderam e aprovaram. Udo

Deeck, admínistrador. cUja capacida.'
de ninguem discute, e cuja intenção,
no Governo de Santa Catarina, é a

de bem $er.vir à terra e à gente qúe
o' eleger, recorrerá' aos aspectos re·

tratados nas 'reuniões econômicas
como o tem feito o ilustre ,senhor
Aderbal Ramos da Silva, e cuidará
de propiciar aos cafeicultores, condi.
çÇíes e meíos que lhes permtam acres

cer as suas lavouras,

NUNDR EXISTIU IGURL

PARA lERIDAS,-
.

E C Z E MAS,
INFlAMACO'ES,
C O' C E I R _A 5,

E R A SrF R I

ESP I NHAS,

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

Laranjas brasi�iras para a' Europa
RIO, 4 (V.A.) - Revela-se 'que fatores que têm facilitado a, ex.

até agora o Brasil já vendeu á�u.
1'op:(II quasi meio milhão de cai
xas de laranjas. As perspectivas

. são excelentes e a Alemanha pa
rece cerno Importadora pela pri.
rneira vez depois da guerra, com

50 mil caixas até agora. Um dos

.portáção reside na permissão pa...Ó:
ra a rêalização d.� operações trtan,
gulares para. .:is "fNÕtas. Os círculos.
interessados a�dita.m que

.

em

pouco. tempo o Brasil estará ex.,

portando novamente 2 milhões 'de"
caixas por ano.

Armas

I

iJaprovado, será a cabo COiU:

Os' político's, ;hoje em dia !anoLadas algumas exc'eções l11uito-.
honl�osas,' não us'am mais daq�lela franqueza que custou a Presi'
dência da Rel)úlblicl). a Ruy Barbosa:

'.

No g'eral, iodos de'Spisl1am. Ouvir-lhes um sim, um não ollc_
um tálvez é ouvi'r .c'oisissima· nenhuma. Quando juram que sim"
- aí sabemos que nã·o! Quando juram que não -:- aí sabemos qu��:.. ,

,sim.: Essas, aliás, as únicas fr!aquezas no despistamento! Um elei-'
,tOl' que jure a sua devoção ao Q-elÚlio, é udenista! Outrü que di-
vin,ize o Brigadeiro, é pessedista,

ESls'e d!eSlpistamen,to, para .os vl9tantes, é meio fácil de- não"
,serem �bm'recidos.' Têm razão.

Em meio a êsse panorama despista,Lório! ouví um homelu:'
J.l'lal e since·ro, que me disse: '>i,.

- Esse acÔrdo. ela U.D. N. com o.P, S.D. ,deve'ra. ser secreto �>:
Gomo foi Deitn é espêto. Tira U1(lis' cl:o que' põ�;

GUILHERME TAL
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