
"Éxcepcionais manifestações de solidari�dades aos
Porto União e Cacador homenageiam o maior cat�rineDse e sua comitiva. !firma a
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Ramos é um grande amigo das lôr�as ar_madas»; a de l8cerdote: «um\ orgulb� para Santa arlna» ..

Exaltado pelo povo o Dome do candidato Udo Deeke.
_ J�De!em�s c0l!lparecer �s urnas de 3

e

de outDbr�
eom fé indemida e conlianCD inUmerata na certeza da vltórl�. POIS o Pa�tldo nunca - fOI De� -sera

vencido», exclama o sr, Ner�u Ramos em memorãvel discurso na cidade de Porto UniDO.
.t"JV ...,. -.. _ � �w. -.. J' "" ..Ww/" ....Visita a Saniã C)'1!Z, churrasco

da e comicio 110 prospero distrito
de Parlo União ..

Porto União, 5 (O Estado) - A
caravana pesserlista visitou Santa
Cruz sendo r-ecepcionada por
grande massa popular. Após os

cumprimentos e saudação aos vi

sitanles .pela professora local, se

guiu.se um festivo programa de

sempenhado pelas cr-ianças, todas

\'

\

exaltando os nomes dos srs, Nerêu
Ramos e+Udo Deeke. Ao meio dia
realizou-se coucorrída churrasea
da terminando em grandioso co

mido. Nêsse comicio falaram os

sros. Ddo Deeke ressaltando os

I'1l0ntos altos de seu programa de,

gover-no, inclusive a respeito de
. €sb'adas e da lavoura; Nereu Ra
mos que focalizou os aspectos da
vida do distrito e afirmou que vo

tar nos' candidatos do PSD sigl1L
ficada a continuidade da obra dos

"

governos pessedistas em bem do

IDUl1Í<cipio e do Estado.

l(etol'Iw a comitiva a Porto Uni.
ão. Visita ao 91ia1'�el do 5° Bata
lhão de Engenharia. "Um oJ'gn.
lho para Santa CatarÍ1w o ,sr. Ne.
l"ên Ramos"_

Terminado o comicio os eXCLlr

cionÍstas ·r·etornaram a Porto Uni;.
ão detendo-sé na residencia do
correll.gio'nál'io Pedro Alcantara
Scllmfdt, onde foi servido um lan- I

che. p,rosseguindo, na entrada da
cidade ,a comitiva fez uma vis'ila
ao quartel do 5° Batalhão de En

.genharia sendo o Vice Presidente
e comitiva recebidos pelo Coman_
dante Ten.. Cei Augusto Fragoso 'e

çficialidade. Foram percorridas to
das as instalações eom demonsbra.
çõcs práticas' dos diversos equipa
'méntos do Batalhão que causa·
ram magnifica impressão. No sa

lão nobre o Vice Presidente foi
saudado pelo Comandante da pres
tigiosa unidade do nosso ExerO'ito '

'(IUe aril'mou que o sr. Nerêu Ra
mos é um gTand'e amig'o das for

ças anuadas por entender-lhes a

valia, na segurança dos altos des
tinos da Pátria, prestigiando_as
sempre e colabora.ndo éll sua se

diação neste Estado. Com a pala
;'ra, o .sr. Nerêu Ramos se cOlIgra_
tlllou ·com o fato do quartel ter fi
cada instalado em PorLo União 1"e'

lembt'ando que seu g'overno doara
o terreno necessa'rio ao sediamen
to do Batalhão. Foram p,resladas
a S. Excia, continências de esLilo,
desfilando a tropa e equipamento
numa demonstração do alto grau
da nossa defe�a. Solicitado pela
emissora local o sr. Nerêu Ramos
se dirigiu à residência do sr. Al

fredo Malr.embacker, .onde, por in
�ermédio da Rádio União ZYD_3,
saudou o povo de

.

Podo União,

\
'

rações da gente catacínense. Se.
guíu.se na tribuna o dr. Fran;
cisco Bcrtagnoli para saudar o

sr. Ud o Deeke, aporrtando-Ihe os

méritos que o fazem o unico can

didato "capaz de dedicar. a Santa
Catarina .a forç-a produtiva. de sua

personalidade. O orado� seguinte
foi o sr'. Osmar Dutra que pren·
deu 'a l11uf;Úd.ão discorl'endo só ..
bre a pes�oa do sr. Nerêu Ramos,
catarineüse qlfe tão' alto elevou et

nome do nosso Estado dando ao

Santa Catarina o orgulho de pos�
suir ,0 segundo magistrado .. da
Nação. Vivamente aclamado usou

da, palavra o sr. José Cleto, pre
feito de União da Vitóri·a e can

didato a deputado pejo PSD da
Par·anã, dizendo sua satisfaçãC1r.Comício monstl'o em Porto Uni- em poder comungar da aleg,ri:1ão "O Partido nunca foi nem se" do povo de Porto União que na

rá venC'ido" offl'nw. Q sr. Nerên Ra- quele ,ensejo recelbia a visita det
inos Apoteótica mallifestação de eminente brasileiro dr. Nereu Ra.
apreço aos exc1il'cionisias.

mos. Eni saudação. a mocidade df1
Desde cedo possantes alto falan- Porto União e União da Vitóri'a SIJtes anunciavam a 'realização do

comicio monstro' na praça p,rincL
paI em virtude da melhora do tem-

,._-_·_-_-.·_._.._·ww_·_-.-.......- ..._._....-_. -_-_�--...-..-....---.--- .._.-__"
. ...-_......_-.-.."

Não fóra o eminente caLarinense, jamais! ·essa obra se efe_
tuaria. Fica o Estado a dever ao sr. dr. Nerêu Ramos esse
grande< e importante I?elhoramento, que teve 'a sua 'pr08se- ..

cução no governo do sr. dr. Aderbal Ramos da Silva e ficará
concluido no governo do sr. dr. Udo DeCike" se eleito no pro"ximo pleito, como temos fé em Deus que o será.

São homéns como êS'ses que o P. S. D. apresenLa ao povocatarinense para disputa'rem as ·eleições de 3 de out.ubro. Não'
prome'tem .os nossos candidaf os realizar coisas fora dos limi
Les do passiveI, na rtnsia de conquistar votos; mas a verdade
pura e simples, ao alcance do homem de senso cómum, ri que
o acervo de se1'vioos por êles 1l1'est,ados no desempenho de ::lI-'
tos cargos publicos, é seguro do que poderão conf inllm· a rca-·
lizar.

tO lUl8 ANTIGO DUJUO DE SANT'A CATARINA

IN_Urlo e D., Gere.te, SIDNEI NOCETI - DJietor Dr. RUBENS DE A.RRUDA &Ul08

Ano XXXVI I florlan6polis- � Ter�a.felra, 8 de Agosto de 1950 '�_I M. 10.920
��====��======================�==============�

continuando aquela emissora na Gr'ujpo Escoãar "Baldtrino

cardO-I
no .em Iôdas as _depend�n�i�s. �L

propaganda da comicio monstr91 so" construido no governo do erni- rrgn-am-se, depois, ao Ginásio Sa'Ü

que se re�lizaria à .noiLe. ��n segui- nente homem P,Llblico. I �e:cepcio- J?S� ll1,an��do 1Je1oS,. ,p;dres
.

f�all:da S.ExCla e comitiva vísítaram o nados pelos protessores, visitaram; CISCa110S. Sob a d ii eçao de Frei
\ l'

l Libório todos õs professores do es-
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eãílfaííês ]!��C������:��::!�:E;���
por S. Excia, em 1936. FreI' Llbo-

Vinha. o Estado, desde longos anos, lutando com o proble. r io 'leve ,pa.lavl'3:s de entusiasmo
ma LIa construção e aparelhamento de seus portos. afirmando ser o sr. Nerêu Ramos

Tendo-se iniciado pelo litoral o povoamento de Santa um orgulho para' Santa Catarina
Catar-ina, graças às suas remansosas baías e enseadas, foi aín- pelo que fez em prol da educação
da por aí que teve acesso o elemento colonizador das mar- da mocidade. Encaminhou.se, a
gens do Cachoeira e dos vales do Itajaí e do Tubarão. seguir, o sr. Nereu mamos ,ao Ins-

Os colonos, fixando-se em regiões elo interior, contavam liluto de Educação Santos Anjos,
para o escoamento de sua ,produção e para supr imento de n1an!WÍo pelas �r!nliãs !Servas do
seus mercados, com os porias pelos quais haviam entrado, Esphíto Santo. A ampla e moder
a caminho das terras em que se 'estabele'cerarn." na edificação foi detidamente per-

A pr íncípio, ateneliam êsses 'portos às necessidades do mo- corrida havendo o sr. Nerêu Ra,"mento. \Depois, 1 eve Santa. Catarina S urtos de maior vulto : mos, por solicitação da diretora,
os' trilhos das estradas-de-ferro' penetraram-lhe os sertões deixado no livro de honra uma
e trunsjiuser-am-Ihe as serras, atraindo· para essas l'e::;Yíe:;;. -

homenagêm de
-

sua passagem poroc�h'as üon:entes imigratórias, que se dedicaram, às indús- da ensl t hessa casa e ensmo que ian o on..;
trias exlralivas em grande ('scala, cio mate. e do pinho, ao pas- ra e org'ulha- o nosso Estado. Na
,so que no vale do Hajaí c em J·araguá s'e deu inicio à cultura residência do candidato a Prefei_
intensha. elo fumo c no sul do Estado se COI1lI;!c;'ou a explorar lo sr. Alfredo :M:elzler foi ofereci-
'u nosso carvão, exisLindo, ademais, a perspeétiva de que o de- do um jantar intimo comparecen-
sepvolvimenlo econômico de Santa Catarina re.dUl)licará, des- do alem da comitiva, .os seg'uintesde que se a::Jelere a solução do problema dos transportes, um srs. dr. Lau,ro. Soa.res, Alfr,edo Me-
dos' pontos máximos do programa de govêrno ele Udo Deeke, e tzler, Alfredo Matzembacker, An-
s'e fa'CilHe o eSBoamento da produção pe<l·os nossos ])o,1'tos tônio Tauille, Osmar Dutra, Ma-
convenientemente aparelhados. noel Prança, João Gapa'l'i, .Capi_Se os de São Frmlcisco do Sul e FlorianÓlJolís são portos tão Gerson Tavares, João Cleto,
naturais e; portanto, de mais fácil aprveitamento, os de Ila- Francisco Bertagnoli e Antônio M.
jaí e Laguna vinham, por dilatados anos, desafiando a com- ,- de Araujo. '
petência da nossa engenharia especializada em serviços des
sa natm··eza.

Mas, nestes Ílltimos tempos conseguiu_se realizar em

Itajaí o que até entã.o não p·a'S'sara de vãs tenta.tivas, a mercê
{las enxunadas que em poucas horas desfaziam o ·que se havia
feito 'em muitos' mes·es de porf'üido [.ra,ba1!10, J'Ioje' é êle um

dDS
_ portos mais frequentados do sul do B.rasil, vendo-se ali,

'.cJiàrlàmente, navios d< várias nacionalidades, carregando
em seus h'alJiches e na. trecho de caü' acostavel já construido.

Assim tamlbém no pórto da Laguna se vai executando o

plano de melhoramentos, que COilll)reende a cOllsLruçã.o de
guias-correntes, quebra-mares, fixação de dunas, etc., de modo
a dotá-lo de ,todos' os requisitos exigidos.de um pôrto car-

� voeiro..

Ressaltemos, no ent'anto, o que se está realizando em São
Francisco do Sul. Escoadoüro de tôda a produção do norte do
Estado até Pôrto União, onde a linha São Fra.ncis·co vai encon-

,� trar-se com a linha-tronco da Rêde d·e Viação Férr�a Pa·ranL
·::3an.la Catarina, desde muito devia estar êle 'convententemente
aparelhado a ''''fim de que fo.sse mais ·eficiente o: s·erviço de em

barque de .'mercadorias que saem po.r alLDotado de'barra fran
ca e de' ancoradouro vasto e ,profundo,' necessitava êsseporto
da 'construção de' -cáis e armazens' e da instalação de ap3lre
lhos para carga e desca·roga.

Entretanto', decorreram ·anos sem (fll·e s·e concretizasse a

aspiração dessa r,iquissima zona, a despeito de a 'taxa-ouro
arrecadada e destinada àquele fim, desse, muito antes de
1935, para cobrir as despes!1s que se tivessem com as obrlls
que ali.-se ex·ecutassem. .,...

Foi devido ,aos esforços e aoS' reiterados ,apelos do sr. dr.
Nerêu Ramos junto ao Governo da União, que finalmente s·e de
ram inicio a essas obras de vulto (\ de grande alcance eBonô
núco pará �anta Catarina, lendo a União concedido ao Estado
autorização' para construir 'e explorar o porto, e restituido ao

governo de SanLa Cala·rina, para seI' aplicada nessas obras, a

quantia correspond·ente as taxas de 2% e 0,7%, ouro, arreca

d·adas.
As aludidas obras, cuja ,execução foi confiada à Compa

nhia Construtora S. A., elo Rio de, Janeiro, deverão estar con

,cluidas denlro de um prazo relalivamente cudo, achando-se
construidos, até e'sta data, qu'ase 500 metros de cáis.

po. O entusiasmo do povo cresc.ia
à medida que se aproxi�ava a ho-

• ra 'lue Porto União ouviria a l)a
lavra do sr. Nerêu Ramos. Qnibus�-

caminhonetes e outros veiculo�
tra�endo centenas. de adeptos do
Partido que queri�m ouvir as vo

zes eminenLes do maior 'catarinen_
se e do ca,ndidato ao governo do
Estado, .chegavam à cidade. De
fronte da residencia do sr. AJfre
do Metzler uma grande multidão
ag'uardava a comitiva .que, sob
intensas 'aclamações, dirigiu_se
a pé à Praça Hercilio Luz. Junto
ao coreto u111a grande multidão

,

� /

I

prorrompeu em vivas no moruen-.

to que ascenderam ao palanque.
Serenados os aplausos, o locut\ir
da emissora anunciou a palavra.
do dr. Lauro Soares que, soo

aplausos e aclamações, iniciou e

terminou a magnifica oração, reu.,
dendo as homenagens sua, da ci
dade e do povo por poderem ouvir
as vozes que tão dignamente re

presentavarn os anseios' das a8p�

dirigiu ao povo o acadêmico AI,
cides Abreu dizendo do seu orgu�
lho em poder conclamar a moci-'
dade dos dois Estados a seguiI1
homens valoros·os que, '0omo Ne

reu Ramos e Udo Deeke S8<I'vew

a. Nação e f\ Estado, verdadeiro!p
paradigmas de exemplos à juven"
tude de todo o pais. O dr. Annan'
do Simone Pereira brilhantemenw
externou sua alegria em rever.
Poria Un>ão e União da Vitória

el*reg1lie,,. sem i11rollheiras ao la"
bot na construção do Brasii
maior. Fez o elogio dos candida.
los do Partido que com Urjo De
eke e A'fredo Metzler no municio

Continua M 8a. pag_
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ILUDE ,BOlE DE ·AGGSTtJ,
,

JDIA
6 DOMIN,GO - COQUETEL DANSANTE,IDAS 10 ÀS 12 HORAS. DIA 9 - "SQIRÉE- MINGNON", DAS 19 ÀS 22'1 HORAS. DIA 12,

-

SÁBADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO CLUBE, COM O CON·
,CURSO DA "GRANDE ORQUESTRA" RIO PLATENSE", PE PANCHITO MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS

CANTORES, 1 REGENTE·PIANISTA. NÀO .HAVERÁ RESERVAS DE MÊSAS. DOMINGO. DI1\. 13. DOMINGUEIRA, DAS 21 HORAS EM DIANTE.
. ,

.

�

Remédio
�

de Confiança da MiUu�lh�er�••••

REGULADOR XAVIER
ela .. Lider, Construtora,.,

AVIS.O
Duas fórmulas diferentes para dois males diferelltes

q••�Ê!l1E:�N�� 1· EXCESSO * N� 2 . ::���s��
Avisa a todos os associados 'e interessados' em geral Ilesta fcapital 0"

r-"

praças circunvizinhas que, a partir de 10 de julho do corrente ano eJ:IÍ"

diante, não deverão eí'etuar mais pagamentos de suas mensalidades ao>

Agente SD!'. Ataide Ramos da Silva e nem a seus inte,r}nediários. .

A parlir desta data foi nomeado Agente Cobrador, nesta Capital, o-

sr, Ne'lson Almeida, a 'quem poderão continuar efetuando pagamentos- \
de suas mensalidades' e tratar de qualquer negocio referente a esta' Cia ..

sendo este o único autorizado para tal fim.
Levamos ao conhecimento de todos que a Cia., n5.0 se responsahi__

liza por qualquer ,pagamenlo efetuado a outra qualquer pessoa a não"

ser para o citado senhor Nelson Almeida, residente à Rua Conselheiro

Mafra, 77.
I

Indicado à Cenvencâe do P .. S. D .. 'Juizo de Direito da
pernambucano o 'nome (lo sr. ��t��!��ç�!. c!!j���

Agamemnon Magalha-es zo de trinta dias, de inter�sa-
À" dos ausentes e desconhecidos

:
,
•

,o Doutor Clovis Avres Gama, Juiz

Proclamação do Executivo do Partido / �est!�:i�e d;a��am����r�:a���c���l��
, .. . I da lei, etc ...

, HECIFE, 5 (V. A.) - A Comis-" de Lres de outubro. Essa delibera
são Executiva> do Par lido Social
Democrático de Pernambuco divul·

I

Faz saber a todos quantos ínteres,
\'ão foi tomada não só em defesa

I
sal' possa o presente edital de cita

do partido como por consultar os

I
ção, com o prazo de trinta dias, vi

altos íntereses elo Estado. Já tendo rem .ou. dele' cOllhecim�nt� tivel:e�l,
a UDN escolhido O seu presidente que. POI part� .d� .Jeremms. �11ll1O

"A Comissão Executiva do PSD � , d id t t, d .",

Batista lhe fOI dlrig lda a petição de

.
. �

, Para can 1 a o e, es an o assegura- teor seguinte: "Exmo. Sr Dr. Ju;tomando conhecimento a nota da _do um cHm; de, cordiali�ade aos i� �e Direito. Jeremias Ba'tistá, bra.
coligação que encerrou os entendí, Lideres de todos os partidos ,e a sfleirn, casado, lavrador, residente
mentes para, a escolha do candida, seg'\1't'au�'1 dos di\,pi1.os eleitorais em Trombudo, M. de Porto

.

Belo.
to comum a sucessão do governo e. individuais ,a campanha parti- des�a Com�rca, por seu assistente

estadual, resolveu indicar' a Con- dár ia deverá se processar com se.re- aI!)�IXO assinado, d�u�tr, para bregUlave çã 1 t'd'
. arizar os seus Irei os, so re umn ao ao !par I o" a realizar-se mdade e elevação, possíbí litando ao imóvel que possui em Trombudo, M.

no dia 11 do corrente, '0 nome do governo um futuro de colaboração de Porto Belo, propor perante V,
seu presidente, deputado Agarne., dentro do sistema de representação Excia, uma ação de usocapião, na
non Magalhães, como candidato ao propor-cional. É essa a atitude do qual, S. N. 19 - P. que, ha mais de

cargo, de' governador nas eleições PSD.'
.

.

trinta anos, vem possuindo, como

seu, contínua, mansa e pacificamen-
to, sem interrupção nem oposição. o

seguinte ímovel': Um terreno, sito
no Sertão do Trombudo, M, de Por-
to Belo, com quatrocentos metros de
frente e mil e duzentos ditos de fun
dos e a área de 480,000 m. c.: ra
zendo frente ao "l:llll, em terras .de
Henrique Prefeito .Saragoça, Mano
el Jo.1io Saragoça i Cecília Rocha, e

Manoel -CasseIÚi;'o; e 'fundos, ao

Norte, no Travessão dos Macacos;
extrema a Leste com Manoel F'lo,

\ rêncío e a Oeste com Oseas· Marcos
Batista. 2° - P. que tem benteíto.
rias nesse terreno, 3a. - P, que a

sua posse nasceu do abandono em

que foram deixadas as terras ha

,
45 anos, pelos antigos proprietÁrios
João Florencío Vieira e sua mulher,
d. Maria F'ra�c�sca .da Conceíção,
e d, Fellcídade Maria Francisca da

- Conceição, única herdeira daqueles.
4°. - P. que o Imovel sempre foi
do domínio particular. 5 --'- Ora, nos

termos do art. 550, do Código Ci

vil, essa posse, por direito de pres
crição aquisitiva, importa na aqui
sição do, domjnío, que pode ser de.
clarado por sentença, a qual servi
rá. de título ao suplicante para a

transcrição no Registro de Imóveis.
Regional 7. Assim, .é a- 'Presente, em confor

midade' com o citado ,art. 550, do C.
C., combinado com os art. 454 e seg.,
do C.P.C., para ser julgada provada
e procedente, afim de ser declarada,
por sentença, desse Juizo, a aquisição
de dominio . do suplicante

-

sobre o

referido i�lóvel, e feita, mediante
mandado; a transcrição da mesma

sentença, no Registo de Imóveis da
Comarca,' cu�tas, na forma da lei.
Protesta o rSuplicante fazer a sua:
prova �lln testemúnqas, cuepoilnen,.
to pessoal �os confrontantes e de!
mais interessadoss, q'ue, ',por ventu
ra, contestem, pena de confessos e viço do Patrimônio da União, na I. Tijucas, 1° de julhO de' _1950. '(a):
'vistoria, si necessaria. E, nestes ter- pessoa de seu represent'ante legal, CrovIs Ayres Gama, Juiz de' DireitO"

mos, reqner o suplicante a V. Excia. na Capital do Estado; e, por edital. "'Tí'ansitada em iulgado a_ sentença�
na forma do art. 455 do C. P. C" se· de 30 lUas, publicadO na forma da foi proferido o seguinte �espacho;/
ja aelmitido a justificar a 'sua posse, lei, os interessados incertQs e aU'1 "Faça-se as citações requepdas no,·

com os req1)isitos acima, atributi- sentes; todos para contestarem o pe. fiüal da petição de fls. 2 na forma"

vos do usocapião, em dia e hora que ,dido, no prazo-legal de dez dias, indicada. na mesma. Em, �9,7_195.? ... I
forem designados, com o depoimell_ contados da citação ficando citados (a), ClOVIS Ayres Gama, JUIZ ele DI-

to laas testemunhas abaixo arrola- para todos os term�s, até \final, pe- ; reíto. "E para que chegue ao conh:-
das, que comparecerãó independen_ na de revelia. VaI/h, de Cr$ 2.550,00.. cimento de todos, mandou expedIr
temente de intimação, cientes o Dr m, com as cópias legais, P. Deferi- o· presente edital que será afixado nac -

f'r0111otOI' Público e õ Curador qU� mento Tijucas 23 de maio de 1950. 'sede deste Juizo, no. lugar do costu�_·
'V. Excia. se servir nomear aos in- (a) J;ão Baye'r Filho _ Assistente. me e- publicado na forma da lei. Da

l'essados ausentes. E, julgada por"Em dita petiç� foi exarado o se- do· e passado nesta' cida_9tc' - de Tiju
sentença a justificação, digne-se V. guinte despacho: "A.,_ designe-se da-. �as,' aos vin�e dias do mês .de. julho,,;r
Excia. aillda, na forma elo art. 455 ta para a justificação e notifique�se do ano de mil I�ovecentos e cmquenta.
citado, do C. P. C., mandar citar, o Dr. Promotor Público. _ Tijucas, Isento de Silos por se tratar de As-·

pe::;soalmel1te por, I mandado, os con- 30-5-50. (a) Clovis Ayres Ga:rn,a, Juiz 'sistência. Jndiciária. Eu, Gercy doS"
frontalltes Henrique Prefeito Sara- de Direito". No final da justifica- Anjis, Escrivão, o datilogr�fei con

goça, Manoel João Saragoça, Cecilio ção foi pi'oferida a seguinte senten- feri· e, su.bscrevi. . (�) Cl�VIS Ayreri<
Rocha, Manoel Casserniro, Manoel ça: "Vistos, etc ... Julgo por sentel1- Gama, JUIZ de DireIto. Ebsá confoIT
Gabriel Flo'rênço e, Oseas Marcos ça justificada a inicial de fls. 2 da me o origi�lal, sobre o qual :tpe re-,-

Batista, lavradores, residente em pr'esellte ação de usocapiãõ em que porto e dou fé.

Trombudo; o .• Dr. Promotor Público é promovente Jeremias ·Plinio Batista
e o Curador nomeado aos interessa- para que produza seus deyidos e
dos ausentes; por precatória, '0 Ser_ jurídicos efeitos. Custas afinal. P.R.

gou a seguinte proolamação :

QUER VESTtR.$� (OM (ONFORTe E ELEa.�(U 1

! " PROCURE A ii
� :

Alfaiataria Mello
-;

�)t í
"�l

Rua Felippe Schmidt 48 � ;

Crêdíto Mutúo Predial
, "

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es-
'-..

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

I
.

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

quem em dia.

f'EM 'SIFILIS OU REUMATISMO
MESMA ORIGEM?

DA

J. MOREIRA <f CIA.
CONCESSIONAHIOSA Sífil

..

I S
Ataca todo I o organismo Associação -Cal., de Engenheiros:

Não tendo sido passivei realízarcse, em 2a convocação, como

preceituam os estatutos, a assembléia geral para eleição da. nova di.,
retor ia desta Associação, por motive de fôrça maior, convoco os snrs,

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

CID lWCHA AMARAL - Presidente.

/ Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento
da Sífilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

Ministério da Ma-,inhat,�
Capítanla dos Portos do Estado de Santa

t:xerdclo de 1950

EDiTt\L)

Catarina

Tribunal Regional·Eleitoral.
1. De ordem do Senhor Capitão dos Parlas dêste Estado, faço sa__

bel' a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repartição, ..

da' presente data ao dia' í.ríhta e um (31) de agósto corrente, as' inser-i; ..

ções para os exames a se realizarem na primeira, (1a). quinzena d.e :

setembro próximo vindouro, para MESTRE DE P.EQUENA CABOTA_

GEM, PlHIMElHO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMElHO

E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTHA MESTHE, PRATL.

CO, PRATICANTE,DE PHÁTICO, AI,RAIS, PATHÃO DE PESCA, ATA.

LAIADOR, MESTHE AMADOR e CONDU'fOR MO'l'()lRISTA AMADOH.,

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco

do Sul e Itajaf, e prestar o respectivo exame, excetuaudo.se o de MES

THE DE PEQUENA CABOTAGEM.
3. Para melHores esclarecimentos sôbre o aS'slmto ,em 'aprêço; OS',:

'int.àessado's deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega-

Prazo' para transferências de eleitores
o sr. desembargador Presidente do Tribunal

Eleitoral recebeu o seguinte telegrama:
'

RI�, 3.-:- Comunico vossen?ia Tribunal Superior ,Eleito
ral

A se�sao hOJ�< tomandq conhecimento consulta sôbre trans
feren�Ia de el�l!ores de uma zona para outra, dentro da mes

rr:a 91rCUn�CI:lçao, resplveu fixar o prazo para aquelas transre
renClas ate 15 �e agosto corrente, podendo ,os pedidos serem
despachados ate 4 de setembro.' Ats. sds. (a) Antônio Carlos
Laf�yette .de .A.ndrada, Ministro Presidente do Tribunal Su
perIorlEleItoral. .

.

.

,

ação Social Catarinense
cias.

Capitania dos Portos do 'Esfado de Santa Catarina.,

polis, 10 de agôsto de: 1950.
.

NELSON DO LIVRAM.ENTO COUTINHO

.. Escrittbrátio da classe "G" - Secre.tcírio

em Flbrian6_

•

O Presidente d::_ Açãio Social CaDa�'i?ense, conVoca a. .sua, Direto
,rIa pa'ra uma reUl1lao qua.r,ta-feira, dia" 9 do corr'ente às 20 horas'.
no 20 anda,r do pre'dio nO 22, da Praç'a: 15 de Novembr�.

.

Clube de Caca ccCouto de Magalhãe's»
_/ D_evendo realizar-'se nesta Ca,piital, no mês d!e setembro vindouro.

orgarrllzado
.

pela F'ederaçã.o CaLarinense de 'Ca-ç;a, e Tiro, os campeo�natos! de 1'11'0 aos PratoS' e Tiro ao Alvo, de Santa 'Catarina, d!e
..
\01'

dem
.

do sr. Pre<side�t�, fica.m os srs. associados convidados ,Q, eoi�\l-1"0081 no �tand Capl-tuo' PaIva, da Policia: Militar gentilmente cedúlo
po� seu dlgnOl Comandante Geral, a qnalque'I' h01lal do dia, para devido
tr'eluamento,

.

Opodunamente 'ser' d d 1. a marca a a, prova ,e. se eção qa. qual serão
escolpidos os atiradores que represe'ntariio e;te Clube no ref.erido ceI'
tame.

,�ecretário
Data supra.

"

i.

\

Florianópolis, 5 de Agôstü de- 1950.
Egbel'to JVIoellrnan:n

o Escrivão: Gércy Ms Anjos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proposta pelá Russia a cessaçãO �o fogo na Repu�lica �a Coréia
LAI{E SUCCESS, 5 (UP) - A Russia propoz

<ontem, ás Nações Unidas, que essa organização or
-dene a imediata cessação do fogo na Coréa bem
como a retirada imediata das tropas estrangeiras
'que lutam em território coreano.

LAKE SUCCESS, 5 (UP) - O src.Varren Aus

:,tilJ:1�,qelegado norte-americano ao Conselho de Segu
��;,

�.,

rança das Nações-Unídas, recordou ao sr. Malik,
que sômente a Republíca da Coréa do Sul represen

ta aquele povo asiático. Disse que por duas vezes se

rejeitou a admissão da Coréia d�Nor�e nas Na�ões,
Unidas. Tal declaração foi formuladá quando o sr.

Malik sugeriu que também os comunistas coreanos

fossem chamados ante o Conselho de Segurança
para expor seus pontos de vista. O sr, Malik, pouco

antes, apresentára um plano de paz � Coréia, com
a cessação imediata do fogo e a retirada imediata

das tropas norte-americanas naquele país.
Sir Galdwin Geeb, da Inglaterra, apoiou o de

legado dos Estados Unidos. Identico apôio foi ma

nifestado pelos delegados da França, China e de ou

tros países no Conselho de Segurança.

Vida Bocial
ELEG�NCIA
Afirnuun os entendidos em mo-

'

· -das oue os c Iurpctc« efil!llio re.'
.cupe I'll·ndo, poulatinamente, a

. suprenuicin: »istosa e luxuoea
· -de onl'içamente. Os' últimos

modêlos (�pl'esentudos suo con-

.,.Iecciollado no sentido de colo.

Gal' em evidência, não só o

.rosio, com o penteado. E' mui.
to importante, também, o cÔn·
·.lraSltc dos cliapéus com os vesti·
4:10s. Ouando c: "Loilette" é sim.

• pies, deve ser acompanhada de
um chapcii bastante enfeitado 'e

.extrtictujanie, enquanto que pW'(I
-os modélos mais trabalhados, de'
"Ve SCI' aquêle de urna elegante
<simplicidade de linhas.

As blusas de matuias largas são

Bicicle'as
Inglezas

k-cabam de receber

OSNY GAMA & elA .:

tine-Diário

I
FRAQUEZAS EM GERAi.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

2,
QUE:V! É o INFIEL?

com

.
Jeanne Craiu, Ann Sothern, Lin

ela DarnelL Jeff.rey Lr-un, Kirk
qouglas, Paul Douglas.
\ . 3

O CAÇCL.'\. DO BARULHO
com

Oscarito ..::_ Grande Othel0 - An-
selma Duarte - Luiz Tito - Gia-n.
na Maria Camõlle.
Precos - Cr$ 6,20 e 3,20

"Imp. 14 anos".

Cr$ t.750.00
.............. ;. .

IlVIPERIO - Ás 7,lj� horas,

(Estreito)
Sessões das Moças

Be,tty HuHou
Mac Donald -Garey

em

NEM TUDO É ILUSÃO

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva 'I
-----------------------------=-----------------------

Edificío Ipase -Terreo

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

urelhadores Etétncos
a os 300,00

na Eletrolandía

Newton Brüggemann e exma,

espôsa d. Marina Fernandes
Brü'gígemann participam ao,
parentes e pessoas amigas, (j
nascimento de seu filho JOS$
HENRIQUE,'· corrido no dia'
4 do corrente

'

ês na Materní
dade "Dr, Car s Corrêa.".

.

Participação

Quando a mulher' muito ma.

gra, deve pre,fe,ri1' os vestidos
bem franzidos; blusas e casa.

cos enfeitados' com bolsos, pe:

quenos babados; uolas armadas .

���b/�; �1l��;iÇ::tso�ed�:ledg;:zo: Rua Jeronimo Coelho, 24 A I Rua I\.rcipreste - Paiva - Edt Ipase - Terreo

��ode ·�:loa�,��;e�L��::io.m;: .:
Florianópolis

It-------:..M---.------d-----3-0.;_---d-·-·----ciclos como o brocado c o uelu- Issa e
·

Iado, paro vestidos de baile, seio O a 11- t t
'. .

;

também muito itulicados, Deve S amen. O em
.

.

ela evitar, porém, o iersei; e o p. tU'
-

. Eulália Souza de Almeida
l;.enda.,. A.s c.Ôl'e.s de ,ac,'ôl'do com ,Olor O

.

0180
Ih l

-

b· Edith de Almeida Bernardes e filhos e Maria de Almeida
sua SI ue a suo o Pl�tO, o 1:l1l.· Pórto União, 7 (O Esta-do)- Até . ... , ,

.

_ ê • r

co, e todos os tons vzvos o cm. . . acampo, ainda consternados com a perda de SL.a Idolatrada mele e avó .

, . dia 4 quando se encenou o alista.
E láli S d AJ

•

'I'd ' 'l " .. , de
za, que tem o dom de euçros:

,
'. . ...

�u a la •.. ouza ,e.">. meu a .convI Iam seus [Jar eu- es e pessoas

sar, apresenta {; desvantagem à,
mento, mais d'e 1.5?0 elel�01 es ms

, suas relações para a missa de 300 dia que, em sufrágio à sua honíssima

[azer oareoer doentio zzrn rosto creveram_.se por intermédio do
alma mandam rezar na Igreja de S, Francisco da Penitência, às 7 110·

� Posto Eleztoral Lauro Soares do '
. . .

maqro, Os cabelos devem ser Par-ti ,. .' ras
,
sexta-Jcí ra dia 11 do corr-ente.

penteados com (hnplici-dade.
ar tido SOCIal DemocratlCo,

A lodos que comparecerem antecipam os seus agraLlecimentos.

as que 'maior aceitação têm, no mais Usos do 'que arrepiados, Os Torno .i.se depresente sestaçtio, corno comple: chapéus convém que sejam. qru: 1&
menta dos "tailteurs"- ciosos e as jóias, ' bem. vistosas

ANIVERSÁRIOS Carvalho fcnc�onário do Estado; pOUCO valor
Completa, hoje, o seu pr! Na�cimentos' NOVA DELHI, 7 (DP) - O pr-e-

rmeiro aniversário o ínteressan MENINO JOSÊ HENRIQUE,
míer Nehru declarou hoje que o pro
grama de 'l'ruman para .auxiliar eco

te· e travesso Edcel, primogê- � Acha-se ein festa o lar do onomicamente as regiões �trazadas
-n ito do distinto casal dr, Elcías nosso distinto conterrâneo sr do mundo havia sido reduzido de

Machado Lima, tuncíonártõ do Newton Brüggemann e da STa tal forma que é de pouco valor.

Acôrdo Floréstal e d. Odaleía Marrua Fernandes Brüggrnann I
F'antazziní Lima. com o nascimento, ocorrido nu

\Ao Edcel e seus dignos pro día 4 do corrente mês, de um

.genitores, desejamos vida 1811' robusto menino que, na pia
-ga e feliz. batismal, se chamará JOSI) RI1'Z ROXY

SRTA. ROSÁLIA BENTO Henrique. I Sessões das Mocos
Assinala a data de hoje o auíver Ao pimpolho bem como 13 Ás 5 e 7,%, hs. _ 'Ás 7,%, hs.

.sarto natalicio da prendada e com'

-petente senhorinha Rosália Bento,
seus pais os nossos votos de - Uma deliciosa comedia ro

.dtnãmtca auxiliar da Secretaria
.

da felicidades mantic.aJ Dia 8 às 13,30 horas
.F'azenda, filha do cap. Quel'ino Ben V:i�jantes - A melhor de todas as' come

.to, oficial reformado do Exercito, SR. JUVENAL PÔRTÜ dias com a mais complicada de
PRQCESSO N° JCJ�104/50

As e· h f R
Reclamante: Antônio Thomé da

expr SSlvas omenagens que o etor-nou hoje à cidade de lodas as historias J
-

'l'�m tributadas à distinta natali Tubarão ond" exerce o cargo
Silva.

«clante, os de "O Estado" se associam .' '"
. _

QUE PAPAI NÃü SAIBA Reclama'da: Industria Brasileira
'prazerosa e respeitosamente.

' de F:scal de Armas e MunIço0s. com de Peixe Ltda,
··'Tte. -JO;W DA FONSEC� DORTAS, depOIS de breve estada nesta James Ste\-vart e Ginge; Rogers O• 't 1

� bjeto: Aviso prévio, descanso:;
Transcorre, hoje, o aniversário capl a, o nosso presado ami· No Programa:
1,· d semanais, horas extraordinárias enata lClO o nosso estimado coesta go sr. Juvenal Pôrto, a quem .1) - A Marcha da Vida _ l\'ac

·duano Tte. João da Fonseca Dortas deseiamos feliz viagem P I
feriado.

,.distinto oficial do Exército. Enfermos
.

re���: Florianó8lis, 5 de agosto de 1950
·:Sr. BOLIVAR NATIVIDADE DA HAROUOO BELTRAMT �:as. e slltas , .. Cr$ 1,20! Antônio _4.dOlfo Lisboa, Chefe da

COSTA
A.

E tudaules . . . . . . . . . . . . 2,00 secretaria,
Ocorre, nesta data o aniversário Acha-se enf-ermo, recolhido I Cavalheiros , . . . . 3,20

'uatalício do sr. Boliv�r Natividado ao Hospital de C.aridade, o pr "LIVRE" _ Crianças maiores de I·tla Costa, alto funcionário do Banco Haroldo B.eltraml. 5 anos poderão ',entra.na sessão de
-----------------------------

·,tio Brasil em Curitiba e pessoa larga F I
.

t I. a eClmen os ' 5 horasmente relacionada nesta capital ou ,JOÃO JÚLIO DE OLIVEIRA I

'

.. de goza da amizade de um �asto (
" ., ....

-circulo que o estima e admira. Repercuti?- muito sery.ida ODEON
.

�
.

Á�' :;, %:
.

i1��'��
...

Felicitâmo-Io, jubilosamente', pelo mente na CIdade de Laguna (J - Co]-ossal progl'luna duplo
-;transcur�o da grata efeméride. falecimento do nosso prezado 1) _ O ESl)Orte ,em MarchaCEL. ALVES MARINHO •

Faz anos, hoje, o sr. CeI. Alve�
conterra'u-eo s'r. João Júlio de Nacional.

;Marinho ex·Comandante· da Policia Oliveira, ooorrido ontem, O
:MilitaI'. extinto era membro da família

FAZEM ANOS HOJE Oliveira, mui.to' conceituail'-l
A �ra..�lga Vie.ira Silva,. espôsa

I
em todo o sul do Estado. Mili·

,do SI. J�l.l? Pauhno da SIlva, dg tou na política sempre ao lado
,jllto comerclO; I rI d .,;
- a sra. Hilda Cabral Brüggmann,

O sau oso chefe P�mp1:.;.o
·-espôsa do sr. José Brüggmann; B.ento, de q_uem era amIgo de

- o jovem José Kersten, aluno do !.'llcado; avo da eXIna. sra, (l,

:Colégio Catarin.ense, f�lho do"-sr. AI Alaide Noceti, digna espôsa ti.o
berto K�rsten, mdustnal; .

I
Gr. Sidnei Noceti diretor- roo

- o Jovem Walter Rosa, f!lho do ". • .' p .

nosso prezado amigo Rodolfo Rosa, pnetano deste J9rnal.
,alto funcionário do Estado; Seu sepultamento se reali

- o jovem Fernando Luiz, filho :?:OU ollteul mesmO com enorme
',�o sr. João Teotônio do Livramento :wompanhamento, .

Justiç$ do Trabalho
Dia 7, ás 14 horas:

PROCESSO N° JCJ-119/50 !
ReclamanLc: Roherval dos Santos.

Reclamado: Manoel Silva.

Objeto : Salários.

CaCOl:ln, Grua!:." Pitame.
Md61 da. Ulélllorel, pelo. lme·
norei preço. .6 na CASAdMI8
CELANEA - RUGO. Mafra"

Oficina JEEP

CODsêrfos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA_

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

PLOBI4NOPOLIS

Serviço. Especializado
AMPLO ESTOQUE DE PE�AS fiENUIN IS

Di,tribuidorM exclosivos oeste Estado I
dos afamados veicolo·s

,

JEEP DA.WILLYS-OVERLAND

(

•

/
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AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
, Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba
Floríanópolie - Lajes e Porto Alegre.

As TERÇAS, QUINTA� E SÁBADOS:
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Curitiba
Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.I

Tarifas' reduzidas )

.

Modernos· e possantes aviões Douglas
A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da

conclusão das obras do aeroporto local.

Escuia de Aprendizes Marinheiros
Inscricão de civis candidatos à matricula,

Acham-se ahertas, na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste

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

candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nasci,
dos entre 1° de março de 1932 a 29 de agõsto de 1934 .

O exame para os candidatos inscritos será no' dia 15 de agósto

próximo as 7,30 horas; na Escola de Aprendizes Marinheiros de San,

ta Catarina, em Barreirds.

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão 'ser
,

'

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

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

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala 1·
O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
Anexo, um bem montado IJoboratório de prôtese Den

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes I
agrilicas. I \

,

AR! MACHADO
Cirurgião Dintista

IMOVEI�
Pertos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?

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

Si existe alguma irregularidade, procure hojé mesmo ° Escritório Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulariza.Jos

,

:cr-iteriosamente.
,,���,,�,,�,,�,,�,,�,,�,,��,�.DATI LOGRA FIA··I

I
! I TO NICARDIUM

Tonlcn do coreçêo
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbíos na

pressão arterial, Cansaço, Falt� de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn, Nefrites.

'

METC)DO. {

Moderno e EUcionte

Correspondenel ,
Comerciai

Conrere
Dlplol\1l

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi·

Rua General Biltencourt, 48
,

(Esquina Álbel'gue Noturno)

( \I I

\ I

"·Bom -1tinónulo _ .. "

Grande "visã.

..
.

Visão . maior e mais perf�it.
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrucão.

Bon. livros. sobre todo. a.

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Flõri'8116 :>d!J'S

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
, Cirurgia do 'Porax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do 'Hospital Nerêu.
Ramos. Curso de Especíalização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio},
Cons.; Felipe Schmidt, ii8
Consultas, díaríamente..

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

.

CUA YOLUNfAAIOS OA PÁTRIA N." ó8 '. 4....�
c..l!Ot4Posr.u,.MS· faEFQJI.E�· flU.E6IWI6Ik�

Agencia Geral para S. Catariaa .

Rua "Felipe Schmidt. 22-So&.
C,,, Postal. 69_, Tel. «p.rotetora*'

FLORIANOPOLIS

�,h"U,ne som ... acabamento ..

solidez.•. !'lI) piano perfeítot

Além de vártos modêlos pala
pronta entrega ... êste m"ravJ.

lhoso piarto pode ser seu hole
,mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
,

Suhwartzmanl!
REPRESENTANTE
,para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
,

2°. andar
Florianópolis

_/ ,
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'Instituto de" Iposentadoria
dos ludustriários

e ,Pensões

• I
ÂYf��2 fa�,'!� a ;!,������!,O!!,"i:' da

'PrevidênCÍ'a Social (Lei nO -1.136 de 19/6/50; foi instituída pelo De"
creto.n? 28.!d2, de 24/7/50, uma taxa adicional de 1% (1% dos empre,
gadol'cs,.1 % 'dos cmpreg-ado-S'), qucficrá �obrada a partir de AGOSTO DE
1950, englobadamente com as atuais contribuições de associados e

"de empregador. /n.- Isl o pósto, as "Contribuições para o r.�.,P.I.", a partir de
AGOSTO DE 1.950" deverão ser calculadas c incluídas na Guia de Re

'"colbimento na base de 12% e não de fO%, como vinha sendo feito an,
",teriomente.

JOAO RTCAIl.DO MAYIl. - DELEGADO
, ,

I

Se te coçai não l'e cocesl..' '

MITIGAL que isto passa L .•

í

-"''''''�
.

Se é BAYER é bom

;Sel:vÍco Eleitoral
,

'Do Carlorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,
,;fie acõrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito,
'rais, a ENTREGA DE TITULOS E-kEITORAIS SERA FEITA SólVIEX',
':E NO HORARI!) DAS 14 .ÁS 16 HORAS, diá�iamentc.

I
"

O Emplastro. 5AB IA

age de três'maneiras: 1)
desenvolve calor, atrain

do o sangue para o ponto
dolorido; 2) relaxa mús-'

culos contraídos, elimi

nando dores; 3� protege

.contra resfriamentos pe

rigosos.

Aplilque JÁ um

·Afries, O bervo da
I

especie bum'8na
LONDRES, 5 (B. N. S.) - Descobertas

'recentes de cientistas da. Conw nidade Britâni
ca de Noções, reatisado.s na A'[rica, estão' sen
do consideradas de' relevo-u te importa ncia. Pli-

. ra a solução do problema da _ cuolução da raça
Innnana. O eminente- polcontôloao sul-africano
dr, Roberto Brooni encontrou dois crõníos h u
manos CtH 'lI1na caucrna: do Tvanscoal, Ele con
sidera tal 'descobe-rta tôo imoortonte que deseja
qíce o -rnu.ndo dela. tenha conliecimcnto o �nais
cedo' possivel.

..

A descoberta se deu. há três sema nos e a

reláç ão-. completa de suas consequencins só
poderá ser dada dentro de alglt'lls meses. lv/as
o dr. Broom [ornccew u·m a"]Janhada das mais
ertroordiná rícs fatos que tal descoberta pode si
g':/'l}ica1', "Nossos descobertas mostrarem: qae
Os tioos prhnit'l:vOS de hotneni 'i.-�1'CrG1n 1111 Afri
é:a d� Swl, talvez há 1fm milhão de a'l/OS ou. ma.is.
Agora. pa·rece mois do que prouavcl que o 110-
meni se' originou da Ajrica. Todo o problema
da ouoiução h-urna na dnrtnue os ú.ltimos dois OH.

três milhões de anbs scl'á prorauelmcnte rcsol
vida na correr dos in-óprios ciNCO a dez enos"

�1 (l}'igt'11'! do ítomevn: é 1·un dos prwcipaü te-
nias que estão sendo discutidos peras 'anatomís-

I tas de 55 paJses� reunidos na Grti-Brctanlia pa
ra (I Con{j'J'csso Lntornocional da: Anatomia. A
'::07'a oricntoção rcvoíncionária, iniciada por

i essas !',::_cc:ny!�!e!cobertas� [citas na Comanvida
de Bnta/J:jPd';csta sendo e.ram1,Jlada C01n excep-
cional interesse.
••••••••••••••••••••••• o ••••

fERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

/Elixir dê Npoueira
Madiaac:ao Cluzilial' DO tl'Clia rruDt

do sifm.

!

IRelações dl.plomáti ..
�as entre os EE.UU.
e o·Vatica'oo

/

Você é capaz de ler o futuro••_!: ,�
, '

, '

�
,

..•e dizer como estará em 1960?
� É CAPAZ DE PREVER o que lhe re- Hoje é mais fácil, porque você tem

servam êstes próximos anos? Hl60 mais saúde: é mais barato, porque
o encontrará vitorioso, seus filhos o prêmio do seguro aumenta COIn
formados, o lar protegido? É ,de es- a idade. Proteja os seus, protegeu-
perar que sim... Seja qual Iôr, po- do-se desde agora de maneira sólida

rém, o futuro, há coisas que podemos e mais econômica. Hoje é o dia. .de

garantir desde já. Pelo menos - e fazer' o seu seguro. Hoje é o dia de

a mais importante! - a proteção ouvir, sem compromisso, o Agente
econômica do lar, em qualquer .hí. da Sul Amenca que lhe mostrará
pó tese, através do seguro de vida. qual o piano de seguro de vida mais

Você o pode fazer ainda hoje. E deve.' adequado a seu caso.
.

r j ./ (
.

OUÇA COMO A VOZ DE UM AMIGO A PALAVRA 00 AGENTE DA SUL AMERICA.
/'

--'

'Sul'A,aeriea
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

Fundada em 1895

- - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- -

1I

I
I

QUEIRAM ENVIAR-ME UM FOLHETO SÔBRE SE'GURO DE VIDA

NOME

,lI4tS ANO
r

:
CATA DO NASC.: DIA

(
---P-R-o-F-IS-S-Ão------------�-----------C-A-S-.O-O-,------------'�T�.M�F�IL�H�O�S�'---------

I

,I
I

'RUA N.O BAIRRO

CIDADE: ••TADO

A SUL AMERICA - CAIX.&. POSTAL 971 - RIO'DE JANEIROTa o12-RRRR- r :

I

_-I!---"----

Clube Doze· de gostol
O( )NVIF1-' B_JDE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, TENHO o GRATO PRAZER

DE CONVIDAIl. OS SRS. ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAMILIAS
PARA o BAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ÃNI
VERSARIO DA FUNDAÇ.W DESTE CLUBE, Á SE REALIZAR NA NOI
TE DE SABADO, 1.2 DO FLUÊNTE E COM INICIO A'S 22 HORAS;

ESTE BALLE SERA' ABRILHANTADO ,COM A ORQUESTRA EX
CLUSIVA DO CLUBE DOZE .DE AGOS'ro oE lVIA,IS C01'.1 A GRANDE
ORQUESTRA, "RIO PLATENSE", DE BUENOS AIRES, CONTRATA
DA ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM:

TRAJES: CASACA. - SMOKING - SUMER.
NAO HAVERA' RESERVAS DE MESAS.

Florianópolis, agôsto - '1950.
O Secretário Geral
ARNALDO DUTRA

Revitalize
Seu'5' Rins
Nada envelhece tanto as. pessoas

como ° funcionamento d e f
í

c
í

en t e

dos rins. Faz sofrer de frequentes
levantadas noturnas, nervosismo,
tonteiras, reumatismo, dôres nas cos--.
tas e nas pernas, olhos empapuçados,
tornozelos inchados, perd� de apetí
.te, de. energia, etc. A ra�ao esta e'!1
que os rins devem �llImnar os áCI
dos e toxinas e se nao

_ reallZ!,ffi esta
função permitem que esses ácídos e

toxinas se acumulem em seu orga-.
ni;mo. Em :gouco ternpo, Ciotex eli

mina os germes dos rms, fortalecen
do"os. Peca Cislo" em qualquer far
mácia sob nossa garantia �e que I>

aliviará rapidamente. Expenment,,-?
hoje mesmo e, verá como se sentira

melhor. Nossa g a r a n t
í

a é a sua

maíor proteção.,
,)
Cystex no tratamento,.d":

CISTITES, PIELlTES E URICEMIA

�"""'''_:':'.á1�lIIlt.:iJ!.�
" �("._�'''''��

'--,.�... �",. ,

��

••••••••••••••• Or··· .•....•.

Vard�cldir-s,(� o'"caso
'da toteráiP FedefiJI_....�' ,aj.:;W., w

;��
CIDADE DO VATICANO, 5 íí/

(V.A.) - As declarações f'e l- r
tas pelo presidente Truman, de
que estava em estudo o esta"

�'b,elecirnerntn de relações dj
plornatícas 'formais com o Vi
ticano, foram recebidas aqui
com grande satisfação. Desde
que o sr. Myron Taylor resig'
nau, em pdncipios do an-o em

curso não mais era segredo
aqui que ,o Vaticari;0 desejl:wa Se ricos quereis ficar

I O ,estabelecimento de relaçees De modo tacilét'el�galI diplomatic,a,s no;rmais com u Fazei ho e uma' inscriç�o
gov:erno de ·Washington. i ! ,Credito Mutuo Predia,

'RiO, 5 (V.A.) - Os [ornals
anunciam que o ministro da
F'azenda deverá manifestar-se

hoje a respeito da Loteria F'e
déral. Como se sabe' a, p1'Op08'
ta vitor'iõsa da conco:rrenda
para a exploração da loteria
foi, apresentada

�

pelo, grupo
paulista, liderado po.r

;

Oscar
-----------------------------r" Ribeü'a da Silva J·ordão, qut'

ofer,eceu um bil'hão, 803 mi,
lhões e 854 mil cruzeiros ao

gov;erno. Igno.ra"se inte�ran'!.P!l·
te qual o sentido do pronuncb

Imento do titular da Fazenda.

PAUTAUBfRGE
LIC. D.N.S. N� 3384 DE 1925

I
CASA MISCELANEA-: dimtri
buidora dOI Rádios" R/::Ca Pt.I

,

ictO,fi Válvula. e�Dillc-º.,
RUEi Conselbeiro',� Msirs

/
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III� Torneio Incoano Futebol'"
Será realizado, domingo próximo, no estádio da feD, o 3. Torneio Incoa-

no de Futebol, com a' participação das equipes de Curitiba,
Florianópolis, Itajaí e Blumenau.

�.----------------------�----���----------------------------------------------------------�------------------------------��------------------------

Assembléia Legislativa
SESSÁO DE 7-8- 950 tos.

Presidência - Sr. Pinto de Arru- 1) Primeira discussão do projeto
da. de' lei n? 49/49, que altera a lei e.

Secretaria - Sr. Alfredo Campos. regulamento do Impôsto sôbre Ven

.

Á hora regimental, teve inicio a das e Consignações.
sessão. Lida a ata de reunião ante- 2) Discussão de projeto de lei na

I r ior, foi admitida sem emendas., Prr: 72/50, que abre crédito especial de·
cedeu-se, a seguir, à leitora dcexpe- Cr$ 144.000,00, para atender ao paga
díente, mento de vencimentos dos tunctoná
Inscrito na hora do

.

expediente, rios do Quadi·o Unico do Tribunal

ocupou a tríbuna o deputado Ribas de Justiça.
Ramos.para encaminhar à Mesa um 3) Discussão da indicação nO ..

-

requerimento, solicitando do plená- 174/50 que solicita providências no

rio Ulll voto de pesar pelo passamen- 8entid� de ser ínstalado em São Joa
to em Lajes, do sr. Virgilio Godinho, qcim UIll Pôsto Agro.Pecuár!o.
e, que, elas homenagens se desse co· 4) Discussão da indicação rere-

Gr-ande Plúblico IPI'esenDiou na trutivo de Néde, o qual, aos 27 I po. No trio Jinal do '''esquad,rão do nhecimento à família do extinto. rente ao projeto de lei 136/49. Na:;,r
tarde de domingo, no estádio da minutos, numa investidas do seus aço" Chinês empenhou-se com se- Declarada livre a palavra, ninguém discussão dos projetos e íudícaçãé-

rua Bocaiuva, ao prélio número recebe a PclOLa. dentro da área e, gL�l'an(.\'t· 11a marcação do centro a solicitou, Passoc-se, em seguida, à acima, não, houve quem se maní-

Ordem do Dia. Como não houvesse festasse.
sele do Campeonato Cítadíno de sem hesitaçãrr fulmina, ganhando a:ante contrário. Marco, apesar de numero legal de parlamentares para Ainda livre a palavra e, como nino
Profissionais que reuniu as equí- a pelota o fundo das redes. Inde- violento, trabalhou bem. Dolly não se proceder àvotação de variospro- guém va usasse, foi encerrada a ses

:res do Eíguedrense e Ido. 'Clube fensáveltnente foi ,ásS'im marcado poude dellciar os seus ." Ians" com "tos de lei foram suvmetídos ú dís- são.

AI,léUGO Guarani. , ! o segundo ponlo do "Furacão" o I defesas \:le classe, pois a ofensiva cussão do plenário os seguintes proje· E. TONóLLI

A despeito das falhas havidas o último da tarde. Na fase, final adversár-ia arrematou pouco e semI'

O d I' tnos dois ataques, ern ambas 'as en�bo:a joga.ndo m�i� e 'lllelho: nenh_llIn alarme. Os médios. satís- Em fest!ls o Clube oze e
.

UOS a
fases, 'Ü embate não deixou de pr-incipalmente nos últimos 3@ mi- f'atórios, sendo Romeu o mais des, U . U
ser considerado como um dos bans ] nu tos. quando passou a "mandar" tacado. Ncde 'Derfeito. Meireles e o veterano Clube 12 de Agôsto comemora-

.

S. Guimarães, Aarão Cunha, Japy Fernandes,
. �. r-á, no próximo sahado, mais um aniversário Antônio Sbissa, Fulvio Luiz Vieira, Nelson,

CO;L_ejos do ano. I DO �ampo, o alvi-?cgro não con- GI], se111 repetir o Jôgo costumei. de sua. fundacâo. ]\Ul1e5. Paulo Medeiros, Jairo Callado, Jayme·

15 20 t t t d ro não decepcionaram. Uruhú e .P.ara assina.lar co"dig.nam.ente tão grata efc- Linha rcS e sra .. HuGert Reck e sra., 'Vilson.
AS , horas precisan1en1e'I seguIu marcar n1aIS 'eu os, . e11'o.,... mende sua Diretoria, a cuja frente se encon- Abraham c sra: e Dr. Armando Calil e sra,

alinharam-se no gramado as duas f)S seus dianteiros, inclusive Néde, Caríoquínha foram figuras apaga.. tra a figura d inaruica de José Elias, organi-

I
. -

ZQn caprichoso programa.

equipes, assim formadas: -" .desperdíçado boas ocasiões para a .das, ÜS Irma os Botelho 'c Juca 1'0- Assim é que. sexta-feira próxima, dia 11.

F'·TGUEIREN1SE _ Dolly, C111·. mov'rnentação do placard que che, I l d f"
;'5 21 horas será inaugurado o novo restaurante

., J' ranl (LlaS ou ,ras gran es' 19ura� do Clube com a tradicional ceia de conf rater-

nês .e- Marco; Romeu, Bráulio '() gou até o apito final do juiz, as-, do embato. Dos médios todos sa. nização entre seus associados, para a' qual já
, se inscrevera-m os seguintes sócios: Dr. Arier-

Geraldo; Meireles, Néde, Uruhú sínalando dois a zéro. Nessa se- tisf'atóríos, gostamos mais do tra, bal Ramos da Silva e sra., José Elias e sra.,

d f' 11' t f Mário Garcia e sra., Dr. Rubens de Ar-ruda
Gil e Carioquíaha.. gun a ase, aos nunu os oram balho de Aníbal, pela marcação ex. Ramos e sra., SOlOI1 Yieire. e sra., r». New-

GUARANI _ Isaías, Botelho � 'cxp'Ilsos do gramado por agressão cernida sôbre o ponteiro adversá- tOI1 Avila e sra., Dr. Celso Ramos e sra., Ar-
\. naldo Dutra. sra.,· e filha, .Iauro Linha res e

,Tuca; Acioli, Frederico e Aníbal mútua os extremas Carioquinha e rio. Na ofensiva. do grêmio da f'ai. noiva, Miguel Dam, e s ra., Joaquim Madei-
J

• _ rü Neves e sra., Êdio Ortiga Fedrigo e sra.,
Vitor, 'I'oínho, Moacir, Jaime fll VItor. A saída do 'extrema direita xa tricolor, cQmo já dissemos ·aci- Alexandre Evan:;:élista e sra.; Raul ,"endhau-

loio. do GuaTaní deve ler infuido mui- ma., impressionou mais o .ex'l'eln,� sen, Jayme .Linbares Filho, Louri"al Almeida,
" "Jayme Abraham, Ubaldo A\>raham, Dr. \Val-

Vitor que 111esmo fortenwnte asse. demiro Cascaes, Dr. Roberto Lacerda, Cronje

diado por Marco, foi um elemento
precioso. Jaime, como coordenador
saiu-s� bem. Ibio, constantemente
vigíado por Romeu, nada pouue
fazer" o mesmo acontecendo com

Moa'cir e Toinho que tiveram em EDITAL
Chinês e Geraldo duas fort.es bai. De ordem do EXl11o. Sr. Contra-
reiras. E' interessante frizar que Almirante�Comandante Ido 50 Dis'
q'uasi todos {)s jogadores' tricolore� trito Naval, faço saber aoS' inte'
são de baixa ,estatura e nas joga. ressados que se acha aberta nest6
das altas bem cq.1110 no "corpo-a-' Distt'ito�pelo prazo de .10 (dez)
corpo" dificilmente levam a me· dias inscrições de propostas ;Pé\ra
lhor. Todavia são intelig'entes no dem-olioão de 12 (doze) casas di
c,ontrole da bola '€' possuidores de versas, e�istente na Ilfla de Anha·
muito sangue, o flue ,está a. recla.
mar de todo-s 0S mais entusiasti
cos aplausos. A vitória sorriu ao

Com o "tos5" favorável ao al- to no decrescimo de ,produção do

vi-negro, o árbitro Lázaro BaTft.o- quadro, já que vinha, ele send-o :.I

lomeu deu início à contenda. \(}3 principal figura do ataque. Assim,
primeiros cinco minutos perten, os restantes 34 minutos 'foram dis

lenc-eram ao Figueirense que por putados com dois jogadores de

"árias v-ezes investiu sem resul- menos, tendo lodos da ,rBtaguarda
tad·o positivo. Aos 9 minutos o tricolor empregndo O máximo das\
médio volante Geraldo recebe a suas ,energias para não sofrer a a.

",esfera" perto da ál'ea ·perigosa margor de uma goleada. IS'aias im.
dos tricolores e atira fOI'te; a bo. prcssionou pelo sem número de

la atinge viole'ntamen(;e Botelho q defesas que praticou algumas das

vai cloTmir no fundo das 'l"B(les quais difíceis'. O guardião tricolor

.sem que !saias nada pudess,e fa. /ornou-se a maior figura ,em cam-

f;er. Estava assim inaugurado 0'········· .. . . . .. . .

"placard" a favor do Figueirense.
Conlinua o Figueir,ense ,na ofensi:
va, levando várias yezes a pelota
até a meta contrária, onde .os com.

{lanheiros de Acioli rechass'am !)

torto e a direita. Em algumas ve-

r:es Os bugrinos assumem a ofBnsi. tinua na liderança ao lado do Avai

va, sE'm, ·entretanto, eausar grano o experimentado esquadrão dirigi�
.ele perigo ao arco defendido pOI do ;por Zinder. Bôa a aLuação do Comando do 50 Distrito Nayal,
,oolly. Aos 13 miüutos, o "center" :iribitro Lázaro Bartolome\ Florianópolis', em,' 4 de agosto do
,urubú, frente a frente com Isaias parLida prelim�nar, disputada en- 1950,
perde excelente oportunidade para lre os aspi,eantes dos mesmos clu·
marcar.. Passam os trico10res' ajo. bes', houve um ,empate de três

gar melhor, a:pagand'ü a má imo , tentos, após estar o Figueir,ens'e
pressão dos primeiros minutos. H 1. CÓtJC5-, perdendo por dois a zéro na pl'i.
movimentam a. pelota com halbili. .' pn�a"J _r � meira fase. Os te11.tos foram obti�
elade, numa sucessão de passes qU,(j e da '_"'. liMA0 dos por Didi (2) e Onias, para ü

tleixa descontrolada a linha média " ABACAXI Guarani, e Wal�er (2) e Filhote

al_yi·negra. Aí então o jogo assumQ " I.ARANJA p.a.ra o Figue'Íl'E'nse. Diri'giu a por.
t é t d

.. MO'RANGO ,.

O 'I'ou 1'0 as:p c o. As uas defesas es.
• I'RAM80ESA

lIa o S,i'. tI 10 Alyes, com atuação
forçam como podem para df)ter o� t. regulai' e os quadros' jogaram as·

lltaques. A linha dianteira do Gua, (ar/tio com '2enfle/op" sim constiluidos: GUARANI ;__ Os _

,_-aní luta ,com mais ardor e de tle5fruloJ '''erenfeSc!1;,I8,fJO cal', Enísio e Alvair; Mazico, 01'-

sembaraço, mas não- .causam pâni. I illnd{) e Ildefonso;'" Ferri.ado, Osní
co ao a"queiro alvi-negro, vislo Bodinbo, Didi e Onias. FIGUEI-
que seus componentes chutam mui. RE_\lSE - (10 jogadores) - Ma-
,to f['aco ou quasi não chutam a fra, Costiça'l e Pel'rone; Papico,
goa.l, daí residindo o [lonto fraco Ney e Laudares; Walter, Filho�
,do quadro. Nota-se que a dian!ei..,/

ter' IPNaTlA'dSal epAüRaAchadIMinphR�'ESSÃ-O "

r� do Figuei:ense não está repe.! ExtJ.'ato de Frutas Vitamina ç
t1l1do o seu JôgO costumeir,o ape. I Hidratos de Carbono etc.
nas' aceitando-se o trabalho' cons. j ."

I C O T TOM A R .:::::.======:;:
É DEVER-=-DE TODO DESPORTISTA

-

CATÃRINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE-PARA "'A REALIZAÇÃO, EM MARÇO' DE-f9!Ú-:-DO-CAMPEONA:=
TO BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFORÇOS DA FEDERi\}ÁO ATLÉTI1\A PARA A CONSTRUÇÃO DE

'llJMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Caiu honrosamente o Guarani. diante do «furacão»
2 x 0, a. contagem, tentos de Botelho (contra) e Nede-Isasias a maior

figura do embate.-Empate entre os aspíranles

I

Figueirense que a.� mereceu, l)ois
melhor ·defendeu e investiu. Con;.

/

Em sua reuntão de ante.ontem, O>

Tribunal de Justiça Desporttva da;.

F.C.D. decidiu:
Suspender por 1 partida oficial ()\"

atléta do Avai, Denizart Regia, como>

incurso no art. 335,. do Codigo Bra

sileiro de Futebol.
Advertir por escrito, o atleta ÜTi

v<tldo "Goularte (Dadica), do esqua�

drão de aspirantes do Figueirense;
Sue.pender por 5 partidas oficiais;

o atléta Carlos Yerzola do Panla Ra

mos, como incurso no's arts. 332 le:

tra "a" e 333, do código BrasileIra
de Futebol.
Excluir do quadro de Delegadc}1$

da F.C.D. o representante da C.A..

Gnarani, sr. Alvaro Godinho sobl'i.:

nho, incurso no art. 369, do C.B.F_;
Absolver, pelo voto de -Minerva..

confirmau.do porém a l)erda. de pon·
tos, o Bocaiuva F_C.
Homologar a sentença da Liga A_

tlética Região Mineira, suspendendo>
dois jogadores do Comerciárió, ,de.
Cresciuma.
Presidiu a sessão o sr. Tomaz Cha.·

ves Cabral comparecendo os 81'S. N
duardo Pedro Carneiro Cunha ,da Luz"
auditor; Waldir Albani,

.

secretárw"
e juizes Milton Lehkmkuhl, Moacir

Ramais Pinto Antônio Meneguzzo e

Luiz Eugênia' Beirão.

Tribunal de Justiça
DeSDortiva

Minislerio
da Marinha

tomirim.
Com êsse fim, t.lS intéressado&

deveri'\o procurar diárlamellte, ex·
cepto aos sábados, o Capitão do

Gorveta, CJlefe do Estado Maior do
5° Dislrito Naval, das '12,00 ás '16

horas.

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

...

TINTAS' PÃRÂ·
.

PlNÍÜRA
COTTOMAR

Ass.) Paulo C. da FOllsêca e Silva.

VALVULAS

bil�ip$
MAIOR ESTQOPE

Atlântida Rádio· Cal. Lda.
31
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o ESTA,DO-Terça-feira. 8 �_, Agosto oe 1:)5,) 7

Dr. (LAAHO G. IiaaLLETTI
ADVOGADO

Crime e aí".l
OODetltulf!áQ rllll Socledacl..

NATURALIZAÇÕES
Titulol DeGiarat611'lo.

E.orlt61'io' e R"sld.nola
Rua. 'I'!I;adent.. 41.

rONE� •• 1468

I 'Ê#Jt#Jêêêt#JF-Ir3í'#Jíê@êêr#J@@le
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI'

Médicos

Oírurgia-Clínica Geral-Partos

,O.,%-.

SIm!Agora,--I

Serviço eompjeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENRORAS, com modernos método'! de diagnóstico- e tra-

tamento. ,

COLPOSCOPIA I_!mSTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOS X �,

DR. ANTôNIO MODESTO ,

Atellde. diàriamente. DO Ho.pita) de Carid.d.

Badíoterapía por ondas' ourtas-Eletrocoagulação-
Raips Ultra Violeta e Infra Vermelho.

'

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MusSi.
"nas 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Santos D�mont. 8, AJ;>to. 2."

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago 'IWEê!E��ãiE5!eBªEieES!ESfE�fiEmll!
Médico • .arteb. �

te ::::::s�e�=�:ed� �� ;
•••

··CÕMPANiJiÃ ·"AIíAN-çr
..

DA
..

BAiííl;;
......��

Maternidade
)oençu dos órgãos Internos, ., ...
clalmente do coração e VUOI

jcença. da tiroide e demaia &lu.
dulae interna.

,;lin1e. • cirurgia de .enho.... -

,
Partos

Operaçõe. do ntero, ovários, trom- fISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
.... apendice, hérniu, v,lrisea, ete, DIOGRAFIA - METABOLIS'MO
Dmrgia plástica do períneo (ru- BA!AL
aru) IGRARIO DE CONSULTAS: -

PSISTENCIA AO PARTO E OPE- Dlà.r1amente das 15 às 19 ho-
RAÇõES OBSTeTRICAS ruo

iPeençaa glandulares, tiroide, o...,i·_

,tiM, hipopise, etc.)
,.turbios nervosoe - EaterUldad.
,_- Regimes.
'ICoualtório R. Joio Pinto, , - 'fsL
lMl
Reaid. R. 7 de Setembro - Edil.

� e Sousa - Tel. 846.
'

tmnt.r da Mate�nidade e m.lliee .a.

Hospital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI·

RURGIA PART0S
fundada em 1878 - Séde: BAHIA

INcaNDIOS E TRANSPOR't'ES
Cifra. do Balanço .a.' 1.44

CAPITAL E RESERVAS Crt
RespOosabildadea ...... • • .. .. .. Crt
Receita ..•••• o ••• o. • o o •••• ',0 • • • • • • • • CrI
Ativo .•.... • •••..

'

. • • CrI
Sinistros pagos nos últimos 10 anOl .•.• Cc�
Responsabilidade. Crt

I)iapóstico, controle' 'e tratamento

�z.ado da gravidês, Di,tar·
lãoe da adolescência e da menepau
.. Pertubaçõea menstruais, h!'l�·

;II.Iaolles e tumores do aparelho leni·
!AtiI feminino.

.80.900. fKHJ,Io
1.978.401.755,97

87.053,245.80
142.176.60�.80
98.f187.81fl,!0

7I.7SfI.40UOfl,2o
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina'

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE -,2. andar

fCaixa Postal 260

Florianópolis - 8. Catarina

j
,

Diretores:
Dr. Pampbilo d'Utra Freire Ile C_rulllo, Dr. Franelseo de Si.
Anisio Masaerra, Dr. Joaquim Barreto de ArdJa • 10sé Abre••

�-_""'''-_-'- -_''''_-_-_-_-_-'-_'_.......-..-_-_-_-_-_-.-_-.-:.r_
.....-.-_.,,_-........_... ..-.-_..",,-..-_.._..... III •.....,.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 11. tI

FODe manual 1.702
RESID:&NCIA:

&l'enida Trompowskí n
Fone manual "I

}Or. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - AI,TA CI·
tURGA - MOL�STIAS n. s..

NHORAS ,� PARTOS
"onaado pela Faculdade d. JIIe4!.
... da UDinnldade de 510 Paul.,
onde foi a•• istente por ririo. __ dD
Serriço Cirúrgico do Prof. A111.J"

CeftIIi 111'_
Cirurtla do estômago e Yiu elnula·
n., luteltinol delrado • IfOIIID, tini·

de, rinl. próstata, bexip, atera,
."'ri"" e trompas. Varicocela, .......

eele, ".rizel e bema••
CouI"ltae: Pu J 'I 5 horu. , ru
"elipe Schmidt, n (alto. da caa ,

paral.o). Telef. 1.598
awdAucla: Rua l!;8tentt JIUIior, 17D;

Telef. M. 764

-,
, Dr. Newton d'Avila'

r:lnrzi_!.geral - Doenças de S..lIo·
ras - Proetologia
Eletricidaéle Médic.

Consultório: Rua Vitor Meirelea n,

• - Telefone 1.307
\ \

Consultas: ÁS 11,30,horas e A lar.
•• das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida] Ramo. n.

• - Telefone 1.4:2.

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

.

, ....... ��� �.���.;."
... m

SÊOE SOCIAL�

POIR.10 ALEGRE
,

RUA VOlUN ,'ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • ,1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. QJlS - T!;L�,I"ONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral para Sta� Catarina 1

fv�;:�:c:�:� ::ra:��
....

Rua\ Felipe Schml'dG 22-S b
Entregue ao -EIIc1'1tórlo ImCIbIUiII2G

I, O • ... L. Alves.

;Caixa Postal, 69 Te) "Plotectora" FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.
'

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.Hieo - Efetivo do Hospilal ••
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

,

Tratamento e Operações
Rel'idência: Felipe Schmidt, n

Telef.one: 1.560
CODsúltas: Peja manhã no BOlloU_l
:A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. A. Santaela'
(Pormado pela Paculdade Na,�to
lUll de Medicina da Universidade

,do Brasll)
IUd1co por concurso da AIIl51Ilt6n·
ela a PS-lcopatas do DiBtrtto

Péderal
h-interno de Hospital PatquJI..
trico e ManIcómio Judica.rto

da Oapital Pede""al
Ib:·intemo da Santa Oasa de III·
aer!.cõrdta do Rio de Jane1ro
OLtNlOA IIlt:DIOA - DOJIlIlOU

N!lBVOI!A8
OonsulWr1o: ',8d1flc1o Am6l1a

.eto - Sala :a.
Reald&ncta :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 U 11 bora

Telefone:
" Oonsultório - 1.111u.

Besldlnc1a - LIGa.

�---------�-------------

Dr.Milton Simone Pei'eira
Clinica Círurgíca

Holatiu de Senhor••

CIRURGIA GERAL
1

I
t
í

Dr. MárioWendhlusen
_ S

.

d
&'II.... médica de adultoa • vi.....

pGa erviços 011 Professores Bene.- OcUultóI1o - Rua, Joio Pinto, lf
l4etó Montenegro e Piragibe No- .. ,

Telef. ll. 16';

I
... <::a."ulta dU�"• 'I 41 .....

gueira (São Paulo) a.üula: J'eU 8dmWlt.....
OoD.ultas: Das U ia 17 horu

-:-- !I1-:--._II_.__�, _

140 Fernando Machado, 10. O P 'I Fr.. i'U O ont�s
'--I

D M 5 C I C1lulco � operador
r. . • ave canti CInntaltórlo: Rua Vitor � li.

Telefou: 1.405
Clialea e:x:clnttlY&meate eM arta.... CeaaJIa. tlu 10 lia 11 • üa f4 liRua SaldalÚla JIari..u. 1. " ln. ItNld11lcl8: Kaa Bl---.Tclefoae II, 7.. II. _ TaroU: 1._

Transportes reg'ularos de carga 11 de J;erto de

/ SÃO' FRANCISCO DO SUL para NOVI 1011
Infol'magõ•• como. Aoent..

,"

Florian6polil ..a. Carloa HoepckeS/A - C[- Teletone 1;212 ( ,End. teleg.
São Pranci.co do Sul-t:arlos Hoepéke S/A -ct - Tele!oae 6 MOORd:MACK

,/'

o Sahão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
.

da
CIA,W�ETZEL INOU8TRIA.L.JoíN"vtLL� {Mar,.Hl l'H3t

TORNA A ROUrA BRANQUISSIMA
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flRllDtCflL . DEMOdlllCO &celÍiintis manilestações de' solidariedadesConvoco a sua 'Comissão Executiva para uma reunião no dia 12, às

I'd d D S O /1PlAl,}�os e vivas. Terminado 61 Poeta de Morais, Arthur F
15 horas, na sede do Partido, 'afim'd� dileberar sôbre as sugestões 'feilas I eres O r comício a comitiva se dirigiu II J gheirl, Francisco Della'
pelos diretórios municipais de candidatos ao Congresso Nacional e à

residência do sr. Alfredo Metzler Filho, João 'I'ilke, Kesclow
Assemhléia. Legtslatíva do Estado.

e w\ Estado e com Nerêu Ra recebendo os SI'S. Nerêu Itarnos mundo Eurico Ramos, e ma
Florianópolis, 3 de agôsto de 1950.

mos no Senado continuam dando tJdo Deeke, ali, 'até tarde, imune, 1 seguintes pessoas. industriais
Nerêu Ramos, presidente

.--

a Santa Catarina um clima do I'aS visitas de
'

cumIlrimentos' do' mer-ciantes, funcionários, �f
"

puz, .progl'esso e prosperidade quo povo c dos correligionários. Ama' I de registros e outras prol'ilern msvcado os governos e ho nhã, em Caçador, prosseguirá a' José Adame, Odolir Godmens pvssedistas que' constitui' grande jornada cívica. Mauro, Amorim, Hélio Borarn e constroem as escolas estra A iti , Silva, Ivan Matos, Mario Bn
.

'l comi IV!! e cumprimentada ,
'

,
-

das, centros de saude hospitais S
-

J -

t, d . Amandio Scluler, Joao B
.. '. em lia DuO po.r memvros o di.'

,
_ -.. _

e assístencta a lavoura, O jorna- tâ d' C i O I Costa, Joao Inocêncio, Joao
"

re orto e 'eçaâor. sr, Nerêu··
.

lista JTl1dmo Godinho leu ex R r "

.

. I nem, Perro Locatelli, Pascoal
,

amos pro ere entusiástica ora.pressrv . elogio ao sr. Nerêu Ra, '- D rue» 1 1)E'S, Alfredo R. dos Santos.a· çao. es l e sco ar.
If d S hneid I

.

mos sarientando os pontos 'de sun A re o cnnei er, Pa mirovida nos ultimas anos no Senado, Caçador, ( O Estado) _ Con dário, dr. 'I'hasso de Mirana COT'SIHuinte e na Vice Presi. forme o programa elaborado, a: Orestes Pereira Gomes, Fi-adencia da Republíca. Ü candída- caravana pessedísta sob o cornan-] Co Formigieiri, Joãoto Ud � Deeke salientou sua ex do do sr. Nerôu Ramos deixou a
I
mo, Tr-ajano Rocha Osóriopcrieneia no governo como inter. cidade. de Porto União ontem' merma, Nelson Dias, Joãoveutor.. seus

. conhecimentos dos de marihã rumando para Matos lha e s·enhorinhas. Jaci Carnproblenas do Estado e de Porto Costa. Acompanharam '3 comitiva Enedina 'I'orr-ete, Julieta
. União citando, entre outros, o os seguinte srs.: dr. Laura Soa I' -nack, TerezinlJa Rosa e Ivotranspecte, produção de energia res, Antônio 'I'auílle, Alfredo Me, Vargas.elétrice, e instrução publica. Afif. tzembacker, Miguel RodeíguesÍ Formado o cortejo na ruamou .a oronta conclusão da ponte Velademír Mutzembaeker, Miguel cípal, na f'rente da casa dosobre o ilio 'I'Imhó, o ,revesLimen" H,odrigues, Pedro Novachí, Fran.j 8peran_ca .

a com�ti\'a dei,xollto da rodovia até Mafra assisten, CISCO Bertagnoli, Francisco do automnveís seguindo a pe atécia a agvicultura, medidas de de, Paes Carneiro. Enorrns massa po. i frente do edifício João Jorge,fesa ,�anit�ria jv:ege1ial te' a nlill1la I. IHlla� recebeu a c�r,a�an� em, Ma I de o Vke-Presidenl� foi sauContinuou afirmando seu intui- tos Costa que se dir-igiu a residen pelo Promotor HeI mes Pato de colaborar na solução do ci do sr. 'Antonio Manoel Araujo
I

ql:e o recebe .em nome da cidproblema {Ia energia elétrica e no: onde foi servido aperitivos, rece. I Foguetes e vivas davam aspdesenvolvi-nento do ensino no: bendo ,os exnll;cionistas cumpri." festivo à grande multidão quesentido �a �rofundidade. Seu dis] mentes d?s corretlgtonáríos. Apó» g.L1a�dava ansiosa a pll.la'vra. docurso fOI VIvamente 'aclamado e, os cumpr-imentos, seguiu-se o aI. Nerêu Ramos, Assomando a sentrecortado de aplausos com' vi, moço oferecldo pelo suh.direté. da do edificio vivamente aela. vas à sua candidatura, Encerran, rio local, saudando a. comitiva em do 'pela massa humana, o sr.do ó comicio falou o sr. Nereu nome da população o sr. Antonio reu Ramos iniciou o seu dísRamos que, de inic1o, agradeceu Araujo, dizendo do jubilo' em hos, so salientando a sua posição. a pl'esença ao aconLeciment.o civi- pedal' a segunda autoridade da função dos votos recebidos pCo do prefeito de União da Vitoria· RelJmblic'a e o cidadão que será o povo. Afirmou que a Constituie saudou ·0 governador Moysés futuro gov'eFllador do Estado, sa exigiu-lhe têidas as energias eLupion. Prosseguindo a,di'antou lientando a. ·cel�teza da vitoria do da capacidade de aeão. Elevadque sua qualid·ade de Vice Presi_ P'artido naquele distrito. O SI' Vice·�residencia e à Pr.esidedente da Republica não impedia Nereu Ramos sauda o bravo po d oPSD, reorg·anizou e consolique vies'se à Praea Publica falai- vo de Matos Costa, um dos nucleo!) suas' hostes. Entende não haaos correligionários como a de pessedistas mais valorosos, exismocracia ·americana não tolhe tindo ali ambiente de vitoria de seus concidadãos e terminaque .s/eu presidenle no, exercicio constante. S. Excia, elogia, o cano firmando que sua posição foi ddo mandato faça ,propaganda de didato Udo Deeke que qualifica vida ao voto e à confiança do ]lSl.l.a reeleição. S. Excia. diz que de inestimável auxiliar de Seu go. YO catarinense e sua. educaçvem dar contas de seu mandato verno. Apela para o reforco das politica.e afirma que a circuns,tanc1a de colunas partidárias do PSD no Após as entusiasticas e aplaser elevado a segunda magistratu sentido da continuidade adminis didas palavras de S. Excia., s1'a da Nação nunca 'afastou nem trativa para {) bem de Santa Cata� guiu-se um desfile escóla.r,seu coraçã,o nem seu pensamento rina. Terminada a oração do sr; Cumpl'imentadoda sua terra, pois Santa Catarina Nerêu Ramos despediu_se a comi. de pessoas ojfamais recebeu tantos !beneficios tiva acrescidtl de elementos repre., Jantar íntimo.quantos vara ela poude carrear sentati"os de Matos, inclusivo :\Ta noite de ontem o casal M
A.diante afi�mou que o 3 de Qutu_ dos S1'S. Antonio Araujo e Aristi : noel Siqueira Belo recebeu os s
bro julgará o catarinense e lhe des Schaefer, dirigindo-se à lo' fNerêu Ramos, Udo Deeke, d
dirá se merec'e a confiança e o calidade de' Calmon, sendo aguar, Aristeu Schifler (Juiz de Direi
voto popular. Voltará ao Senado dada pela população, detendo�st\ Hermes Patrão,' 'Promotor Púb
pois, e, apesar do declinio de vi,

I
no Hotel Napoleão Pic'aLo. Pras i

co, Arlindo Godoy, De],egado
da, não receia ninguem pan ser_ seguindo para a localidade de Policia Armando Simone Fer
vir ·com mais dedicaeão e entusi' São João recebe� (?l�mprimentos; ra e .Úcides Abreu, membros
asma a gente catarinense. Con- em nome do dIre:to�i'ó �e Caça'

I' c�mitiva, srs. Carlos' Sperane
clamando o eleitorado, disse tex. dor, dos srs. Carlos Sperança CId Gonzaga, Antônio T.auilJ
tualmente: "devemos comp�re Abdalla J?ão e outros, incorpo. I Francisco Bel'tagnoli, José Bel1

"'_ _._ _.._ _ : _••_••••••". ceI' aS' Urnas de 3 de outubro com rando�se a caravana o vereadOJ I dito Ribeiro, Virgílio Jfral1ç
fé indormida e confianç.a intimo FranCISCO Paes, prestig'ioso chef'1,\ Jocondino Godinho, oferéceildI'ata na certeza da vitória, pois o político_ dess,e povoado. À entra.' Jhes um jantar, onde todos se d
Partido nunca foi nem será veQ-ci. da da cidade de Caçador �ob in moraram em palestra cordial. Ho
do". Referindo';oge ao êandidato tenso espoucar de foguetes fo (j-e s0alizará gl'andiosa churras
·Udo Deeke, disse, qUe fomos bus' ram os srs. Ner.eu -,-Ramos,. Udo cada. tendo sido abatidas doze re
l}a-lo em sua atividade parti-cular Deeke e comitiva recebidos ii' zes e haverá um extraordináripara \he confiar nas urnas demo. cumprimentados pelo dr. AristelÍ'" comicio. O entusiasmo reinant
cráticas e liv,res os destinos da' SChiefler, Juiz de Direito, José bem denota a pujal1ea e 'u inven
nossa terra. A Cristiano Machado K�l'tz, pre, feito, �l". -H�rmes Pa, I cil:iI!idade do Partido neste muassinalou ser filho de pai cata trao, Promotor PU1bhco, dr. Ar' nicipo.rinénse lig,ando\-'se ·por Uuç.os de lindo Oodoy, Delegado e todo!t .

-_'
.'.sangue ao nosso Estado, merecen os membros do diretório do

�do o voto do póvo por sua digni P. S. D. Manoel Siqueira Belo;'dade e passado. Sendo' a primeira Eugênio Rosa, Gomercin.d'o Cal'vez que falava em Praça Publica .geiro, Alcides Magalhães, Jacín.após o .acidente que' vitimara o to de Souza Trindade, Fi'déliosena:dor Sálgado Filho rendeu ho, Lopes, Fernando Bedatti, Paulo Imenagem ao homem q'iTe fora seu Ferreira Leão, Gualberto Oarva'Ilmigo e uma 'esperança do Bra:sil lho, Carlos Speranca:, Nap-01eão-'l>'aJienLando_lhe os traços de dig' ---------------
..

llidade que o impunham ao res'�.

F' It a
peito da Nação. S. Excia. viva' � e ".' · a n .

'mente aclamado encerrou o dis I. • �curs9 semprJ) entrecortado de

Como programa para a sem.ana teremos, no mínimo, duasrespostas. Uma, ao meu velho' e ceriInonioso amigo; sr. Her-;�'eilio Vieira, a respeito da politica de São J_9aquim. E a outra,que faltou na Ass,embléia, ao meu jovem e ilustre colega, dr_J Konder Reis, a respeiLo de topôuiinos, baixas explorações, mo·I,ecagens & Cia Ltda. . .

Para a segunda 'p'reciso do espaço que·'a edicão de hoje: nãosantiss'imos, que ainda estão em riba da serra,Para a segunda, precis.o do ,esaço que a edição de hoje não- .comporta. Fim. .

de Agosto de 1950

Um falo, em fóco Dr. J�o Davi
XII Ferreira LimaReflorestar para

sobreviver
Neste país, onde a exploração da

terra foi sempre extensiva, e inten
stva nas áreas aproveitadas, ore·
Iflorestamento assume papel de ver"
dadeira redenção.
,. Haja vista o Nord'este Brasileiro,sujeito aos tremendos efeitos das
secas prolongadas' ou ao dilúvio tor..
l'eneial das precwitações sem con
trole, tu_d!) em razão do desaparecimento ija floresta. Não há, alt, o ele
mento de equilibrio, forçando a na'
tur�à a seguir os ciclos das suas
próprias leis. O que se vê e o que SEl
�á, são ,chuva;s excessivas, transbor
ij.aJldo as torrentes e destruindo planotações e criàJiâo, ou a falta delas,também aniquilando a vida em cada
runa das suas ma.lJ,ifestações. •

Resulta deste fe'\iômeno o exododas populagões nordestinas, seml'roacóssadas por um perigo que é detodas as horas e de 'todos os instantes.
.

A incúrIa de séculos de exploraQão e I desmatamento' desordenad(idas reaer.vas, em troca de um rendimento momentâneo,. fez um desertei
numa das mais ricas regiões e obrI,,;oU'o pais à aplicação de recursoS'
lncalculaveis para que a vida conti
�uasse, e pros,lleguisse aquele povono!!! séus Estados.

xxx
E, o que dizer de ·Santa Catarina?
Ainda temos florestas, o r!lgime de

chuvas ainda não foi alterado 011rios são perenes.. Mas a fertiiidad9
119S noBBOS solos decresce dia a, dia
Ileja por efeito das enxurradas, seja
em razão .da forma. rotineira de usar
Il. terra.
Mas, ci Governo não está alheio· ao

problema. Compareceu, por delegados, a uma Mesa Redonda de Con�ervação do Solo, efetivada em São
Paulo, no _ ano de 194-8 e, posterior.mente, firmou Acordo com a União
Federal para a execução em Santa
Catarina; de serviços de florestalten
�o, e reflorestamento, visando � so
tJrevivência dos nossos "1'ic08 solos ii
JlXploração intensiva que lhe determi'
na o nosso regime de pequena) pro
priedade.

, x X X\ O Serviço Florestal lie Santa Cata.
rina é, hOje, graças à compreénsãodos nos�os ad,ministradores, mais
ama realidade que se incorpora às
butras muitas, concretizadas nos Go
vernos de Nerêu Ramos, Udo l>eek!l
j) Aderbal R. da SUva.
Se necessário fosse ressaltarmo&

exemplos diriamos que o Campo di
Brusque 'produz e distribui· 60.000
tuudas de várias espécies de essêIl
I!ias florestais, que Blumenau produt:iu 9,000, que o de Itajaí está com

'. mudas em' formação, que no de FIo,
!'ianópoUs crescem 60.000, que o ins
talado na Base Aérea tem-capacida'11e para 10.000 e o da Palhoça parali.500, e, que, em fevereiro último
mês a que se referem estes elementod
estavam firmados Ac�rdos de Coôpe
,t'ação com a Prefeitura de lVIa,fra,com a Associação Rqral de Luiz AI
ves, com o Posto·Pecuário de Indaial.f:om a Prefeitura de Lagunà, com os
Posto Agro·Pecuários de Urussan
,ga e de Araranguá, com o Campo dtl
Sementes de Jacinto Machado, com (\

É·nos grato registrar,' hoje, a efe
méride natalícia do nosso ilustre con
terrâneo sr, dr. João Davi Ferreira
Lima, ex·Secretário da Fazenda.
De lhaneza impar, e amigo, Ó ani'.

versariante conta nos círculos so
eias do Estado com sólidas amizades
por seu proverbial cavalheirismo,
por sua cultura e por sua i,ncomum
distinção.
"",�" �.-«...

.A frente da pasta que, com mex
cedível zêlo e tenaz dinamismo, OCU·
pou até -há 'poucos meses, o sr. dr.
João �v'i Ferreira ,Lima Pfestou
;l.ssinalados serviços à causa pública
iJ à -administração de Santa Catarina.
Tantas as admirações e as simpa

iiasqce o conspicuo conterrâneo des'
fruta �m todo o Estado que, com

certeza, hoje lhe serão tributadas
muitalil homenagens pelo transcurso
do �u aniversário, às quais, por jus'
tas nós respeitosamente, nos asso·can'ios, desejando-lhe perenes feli:Cidl\·
des.

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

Departamento Nacional <le Portos
Rios e Canais estando, naquela oca
/lião, em vias de concretização Acor
dos com' Ibirama, Imarui, Tubarão 6
Qrleãs.

x x x

Cumpre ressaltar, finalizando, que
o ciclo administrativo iniciado pOI
Nerêu RamoB, em Santa Catarina.
não sofreu solução de continuidade
de Tez que os homens que o suóede
ram na governança do Estado, tra'
,ziam o influxo da sua marcante per
Banalidade que era e é, para todos,
um paradigma e um exemplo 'Vivo
de dedicaçãp, de honradez e de in Itegridade.
Votar em Nerêu Ramos e em UdG

Deeke, não é, portanto, tentar 'uma
experiência, criar um fato novo, Pe
lo contrário, e consagrar a sua obra
presente aOB olhos de todos, nos Grn
pos Escolares, nos Centros de sauie:na rede de escolas, nas estl'oadãs, no','HosPital, nas Maternidades, naa
finanças públicas, na agricultura, na
pecuária, na econõmia, enfim.

NUNCR EXISTIU'IGURl

Suc-Frufi
o complemente,) alimen
tar por e�celencia. Ex.
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.
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P A R A f E R.I O AS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇO�S,
COC1IRA�,
FR'IEI�AS,
,ESPINHAS, ETC,
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