
firme com o PSD o secretário DO �iretório �e N�v�lr{ntg
-�Protes� �ontra���priblica�Ao

do,,' «Diário da 'Tarde» Ü"�

/

o IlAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

I'HJrl.tú1f) • D. 98ft_te 1 'SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. B.Ul08

Ao sr. Celso Ramos; prestigioso lider pessedista no Estado Ioi diri
gido o seguinte telegrama:

"Nova Trento 15-7-50.

Plfksto cont/a publicação mentirosa do "Diário da Tarde" afir-
mando yninba retirada como secretário do diretório do P. S. D.

Sou e' conlinuarei a ser íntegro defensor do Partido que por três

pleitos provou a capacidade de Nerêu Ramos e a fibra de seus com

ponentes, I

Saudações João Vale, SecreD�rio díretórío P.S.D.".
----------------�----------------
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Explora�ão da
Loteria Federal
RIO, 10 (O,E.) - Está sendo es- In�DgDrada a Vila lTomoD posse' o eno.

perado por estes dias o mais tarde

dos Mar·lt-Imos Bat-Isto Pere·lra .sábado o despacho do ministro da Fa·

zenda que virá homologar a escolha
RIO, 10 (V,A.) _ Ontem, na sede

feita pela conÚssão especial de con-

em Fortaleza do Conselho Rodoviário Naciônal, rea-correncia para a exploração da Lo-
lizou-se a solenidade de transmissão

teriq_ Federal do candidato que apre· \
I . • .d

sentou a proposta mais vantajosa ao RIO, 10 (V.A.) - NOtlcJa� de For- do cargo de presidente do referI o,

Tesouro Nacional, e que foi, como é taleza informam que o presl�ente d,O Conselho acupado, até agora, pelo

do dominio público, o sr. Oscar Ri- Instituto do Maritimos inaug�rou sa..
engenheiro Gumercindo Oliv�ira Pen-

( I W ld F 1
- teado e para o qual recentemente foi

beiro Silva Jordão, ele S. Paulo, A· baelo, na Vila a emar a cao, com-
, .

pós o ato ministerial, será imediata- posta de setenta casas,,_,destnadas aos H,omeado,. pelo . �reslde,nte d.a Republ��
mente lavl'ado o respectivo coiltrato I maritimos. Estiveraml presentes al- ca, o engenhe,llÜ Jose. B�tlsta Perel

,

, , ,
. , f d '

.

t d
.

ra ex-secl'etano da VJa.:ao e Obras
ilevendo as extrações rellllClar-se em, ta autorIelaaes e el ais e es a UalS .'

. .,'
I e "'l'aIlcle nu'mel'o' de lJeSSOas

. Publlcas do RlO Gr anele do Sul.
'breve prazo.. J ""

'
• '

j otiliza�ão
-

dos
ii toais Jlitulos
eleitorais
A fim de evitar o desnecessario pe

lUdo de segundas vias de titulas eleí
torais, o que está embaraçando os

aervíços de cartortos, publicamos,
seguir o disposto no art. 197, 3.°. do

novo COdigo Eleitoral: "Nas eleíçõés
de 1950 e nas que lhes forem suple
mentares, poderão ser utilizados 09

titulos existentes, nos quais não mais

1,laja lugar indicado para a rubrica
do presidente da mesa receptora. Por.
ae-à a rubrica nouto espaço em bran-
co que a couber". ,I

,_, S8rlir 'DU JURta
� Inleramerica08
'�8 Defesa

RIO, 10 (O.E.) - o Pre§fdente da
Republica assinou decreto. designando
o Capitão de Fragata Arnaldo Tos'
eano para servir no Estado Maior da
.Junta Inter-americana de Defesa com
séde em Washington,

I

14- çoogresso �d8,>
ImpreDsa Lati na
RIO, 10 (O.A.) ---'- Noticias prece

'dentes de Paris iaformam que o

Cbngresso de Imprensa Latina da
Europa e da. Alllerica. encerrou seus

trabalhos. Durante. a qltima sessão
os congressistas assinaram a seguin
t'8 declaração: "O 14°. Congresso de

Imprensa Latina da Europa e da A

merica emite a proposta para que os

delegados de todos os paises latinos
presentes unam os seus esforços pa·
ra fazer triunfar fora de todas as

preocupações politicas, os direitos do
espirito e ,da cultura que sempre ins·
piraram e uniram duas nações vizi
nhas."

FIUZA LIMA & IRMÃOS;
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

Restabelecida a linba
aérea Brasil�Turqu-iª
RIO, 10 jO.E,) ,- A Panair do

Brasil res(abeleceu sua linha aáreil:/
ligando o BrasH á Turquia com es'

calas em Lisboa. Essa empresa, a

fim de ampliar seus serviços adqui
riu mais um aparelho "Constelation".

DUIS MENTILlDaDES
A trillnfal,excursão que, acompanhado pelo eminente Gh�-

fe do P. S. D. ca tari nense, sr. Nerêu fiamos, acaba de reali
zar o candidato das torças inajorHárias -ao cargo de Governa- ,

dor, sr, Udo Deeke, serve de índice, mais do que el'Oquente,
do que terá de ser o 'Próximo pronunciamento das urnas em

todo o Estado. O entusiasmo popular, Q. regosi]o com qué, pe
las 'PoJula'Ções, foram recebidos os ilustres homens públicos do,
P. S. D. em toda parte, e finalmente as ihúmeras adesões com

que já .a.gora conla a poderosa agremiação partidária vitoriosa"
em tres sucessivos pleitos no Estado � tudo isso diz bem alto
da solidariedade que todo� os Cata;inenses fazem questão de
reaf'irmar

,
ainda uma 'Vez, à personalidade do preclaro ooesta

duano sr. Nerêu Ramos e aos que, seguindo-lhe a. politica de

construções que Iníciou há cerca de quinze anos, com êle mar

cham para novas gtõrías polític�.
Não é, todavia, para assinalar êsse aspecto da campanha

pessedista que, nos propusemos escrever esta nota; mas sim

para aludir a uma falo que" sem duvida, precisa ser regista
do em relêvo, qual o da elegância politica dos homens do P.S.D.
em relação aos adversários. üíreunstãneía notável, a tal res

:peito, é a que sucedeu, por exemplo, com a incidência de um

comício, anunciado na cidade de Caçador, exatamente na mes

ma: hora e no mesmo local em 'que devêra, post.erlormente
anunciada, efetuar-se a ·reée'pção ao brigadeiro Eduardo Go

mes. Ciente d(t·.�mbaraço que aquela coincidência de horário
não dédxaria de causar aos seus adversários' poiliücos, o sr.

Nerê'u RamOS 'teve o gesto que tantas vezes lhe há definido ·a

superioridade moral; :trans'f,eriu para, depois da recepção ao

ilustre candidato da U. D. N. o comício pessedista.
Não ficou sem repercussão essa atitude dos visi.íantes do

P. S. D., .ao municíplo de Caçador, cuja, população acorreu,
tomada de, extra.ordinário ,entusiasmo civico, à praça públi
ca para Ol(vir a palavra de. Nerêu Ramos e. do engenheiro Udo
De.e,ke. Numa cOl're·spondência e:S'Po1l)tànea ao gesto de.' palidez
e de cordialidade das nobres iP�rsonalidades que ali r�presen:-
1avam o P. S. D" o esclarecido povo d� Caçador lhrs manifes- -

tou, co-m inequivoca sinceridade, a sua ,educação pOlitica e 'Ü'f;

'prqpósiLos de" nas urnas' de 3 de outubró vindouro, prOllun

,dar-,se com justi(>,U, 'eleg'eilldo os ca,ndidatos pessedisLas.
,Constrastando, porêlll, não somente com aquele ato dos

8rs. Ne,rêu Ramos' e Ddo Deeke, ou com- o ambiente de elevação
e de cordialidade que havia na cidade de Caçador, um homem
da lJ.D.N., por sin'al o mesmo que por aqui costuma eximir-se de,
responsabilidades 1)01' ex.cessos da imp,re'usa ·e da trib�l11a u-

.

denistas - o advogadO' \VanderJey Júnior - quís transfor
t'

mar a rec·e,pção ao Brigadeiro, geralmente ponderado e sle,re-

no, num ':meeting" de arruaceiros, desmandando-se na lin

guagem e agredindo grosseiramente os homens do Govôrno e

do P. S.D.
/

Não sabemos, é verdad'e, até. a que I)Ou Lo Os correligio-
náI"ios do sr. Wanderley"Júnior lhe apoiafão os destemperes
se bem o que tenhamos visto é que o 'atrabiHál'io pip'ocado;
de mexericos políticos, havendo enlrado em .chapa udenis

ta, não conseguiu até agora maior expressão ,entre Os seus

companheiros s:enão a de' discursador virulento em véspera
dos· ple�tos. Como quer que seja, 'Porêm, essa conduta do sí
mio em salão aristocrático teria, ,positivamente, desagradado.
o Brigadeiro, cuja perspicácia não terá pe,rdido, no lance,
nma triste exiftJ'ição do desnível mental. entre os que solicitam
as pref.erências dum eleitorado lúcido e cívicaménte, instrui
'do.

Estejam certos, ainda bdn, ,todos Os Catarinens'e de. que,
fiel aos postulados da. boa étic'a das campan,has eleitorais e

respeitando a educação polHica do eleitorado barl'iga-ve.rde,
.

o sr. Nerêu Hamos, bem coma o sr. Ddo Deeke e os debais
valores do P. S. D., saberão manter-se ,à altul"'a do ·es;pirito
denlúcrático do regime. Aliás, de outro modo, nunca preten
deriam as prcfcrências do povo catal'inense.

I

bclucrte
rende

São Joaquim é
que não se

Expressivas declarações de Im
.

gioso líder do -PSD
presti-

Era, .ontem, intenso o rnovímen- Ias lutas cívicas que tanto cantri"
to na sede do P, S. D., quando !O buiram para a formação moral d�
jornalista ali chegou para ;'saber nossa gente.
das últimas". A um canto o dr. Entramos na politica pel a s�u�
Agr ipa Fada atendia solícítamen- mão. Os Iilhos herdam dos pulsa
te diversos políticos [oaquinenses, Estamos hoje <fm o dr. Ner�
recém-chegados ,à Capital. Entre assim como nosso. pai esteve �oIJl
eles, o sr. Fausto José Nunes, abas- o CeI Vídal.
tado fazendeiro e influente chefe É verdade que um dos meü§ ir..
do P.S.D.· no munícípío serrano. O mãos mais lUO\{ÓS . foi levado �

repórter jeitosamente conseguiu aoeítar sua candidatura par ou..
, \ '..

td L tlevar () distinto joaquinense para tro par i o. amen o esse erro ..

um lado para, de lapis em punho, Amanhã será ele que lamentará,
registrar algumas impressões sô- Nã,Q Importa 'o caso. O r, S. D., eDi
bre o debatido panorama polítíco São Joaquim, está coeso e dlsciplí
de seu município. nado. Em outubro repetiremos =-

- Nada de inportante l � disse- vítoría. Ninguém tenha duvida
nos o sr. Fausto José Nunes'. São disso•

Joaquim está onde estava. É isso -Posso, pois, escrever?
o que lhe pode dizer um homem - Pode. A candidatura udenís-

Simples, que não conhece pala- ta não, abalou nosso p'artido. Ya'"

vras bonitas, mas sabe olhar os 10r080s carnpanhelros 'e ,parenJes
falos corno 'eles são ·e não como como Gil Goulart, Críspinlano Ro

parecem 'ser. Pertenço a uma velha' sa, Pedro Flores' de Souza, 'I'omaz
e'·tradicional familia. ser-rana. Meu Costa, Orgel Rodrigues Nunes '11'

pai, de quem o sr.: de certo já ou- tantos outros ficaram conosco -a
viu falar...

�

com 'Ü Partido de Nerêu Ramos.
- Como não?'Ó CeI. J'oão Firmi- Juntos 'le\"ar.emos a melhor. Kem �

no· Nunes, na Serra, é nome conhe- carl'elra, como dizemos lá na Ser� -

cido e sempre lembrado pe;Q seu ra. São Joa,quim é baluart,� que

oaráter, pela sua lealdade. não se rende!
,

-\-pois é! Meu pai, cOlpo dizia, I
E o nosslo entrevistado voltoa

foi amigo e correligionário do ve- ao grupo de onâe foram os buscá
nerando CeI. Vidal Ramos, naquc- lo.

•

Operações cardíacas" realizadas
com exilo por cirurgiões suecos

.

Estocolmo 10 (BISI) - As diversas

ope-,
declara ° Professor Clarence Crafoord, que di

�ações cardi'acas realizadas em Viena, assim rigiu o grupo em questão, regressando o Esta·
como em Zagreb Yogoslávia por um grupo de colmo em 4 de Julho. Dura11te duas semaDas

"

em Viena e QJ,ltras duas em Zagr�b reaJiza-
cirurgiões suecos, sob os auspicias ,da Org�ni� ram:s� uma. ou dua� ?peraçges diárias para

zaçã_? l\flllldial de' }Iigiçne, pa�a ÍIns de lUS- cor.nglr defeltos cong.enltos, todas elas em me-

truçao, deram o resultado desejado, segundo llDles. .

'sêmãna de Estudos sôbre a Familia
Pale,stras no S�lãO par�quial desta Capital

Entre os vários problemas aos - O problema da empregada do"

quais a Ação Católica Brasilei;'a' tem méstica.
.

dedicado os seus estudos, surge, - Consessões e exigências na vida..
neste ano, um de relevante impor, conjugal.
tância para todos aquêles que pen- Para essa Semana, que se destina,
sam em 1ias melh�res: o problema somente, aos adultos, estão convida'
da famflia. dos tod9s QS que se. preocupam co�
E para que possamos dar. a nossa a felicidade de sua família.

contribuição ao saneamento dos ma-·

les que hoje atingem
-

o meio fami- ---------------

liar, terá início, no próximo dia 14,
às 1930 horas no Salão Paroquial Aumento de
de FiorianópoÚs, uma Semana de

Estudos sôbre a Família.
Constará a mesma de palestras e

debates a cêrca dos tleguintes assun-

tos:
- A educação

e o problema da
O divórcio.
O neo-ma,ltusianismo.
A ascensão 'paterna c�mo

pIo.

provenjos
RIO, 10 (O.E.) - O presidente d�

Republica 4eferiu, 'com fundamentq
sexual na':' família no artig_ setimo, do decreto 802 eJ

adolescênc1a. do artigo 31 na lei 48'8, o pedido da
aumento ,de provento dos extranu-

1 merarios aposél1ta'dos da Caixa d&
exem- Apol1sentadoria e Pensões dos Ferro.

lViarios da Central do Brasil,.

paRTIDO SOC-IAl DEMOCRITICO:
Convoco a sua Comissão Executiva para uma reunião no dia 12; às

15 horas, na sede do Partido, afim-de dil0berar sôbre as sugestões feitas
pelos diretórios municipais de oandidatos ao Congressú Nacional e à
A.ssembléia, Legislativa do Estado.

Florianó.polis, 3 de agôsto d,e 1950.
Nerêu Ramos, presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO-Sexta- feira,, "
de 4.gosto de -19502 Q 11

,,- eLU••. JBQI. BB 4GQSTe)
SABADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA FUNDAÇÃO DO CLUBE, COM O CON.
CURSO DA "GRANDE ORQUESTRA" RlÓ PLATENSE", .oE ipANCHITO MAQUIEIRA, COM 4 yIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO,' 2 SOLISTAS
CANTORES, 1 REGENTE.PIANISTA. NÀO HAVERA RESERVAS DE MÊSAS. DOMINGO. DIA 13. DOMINGUEIRA, DAS 21 HORAS EM DIANTE.

,

.', I
,

< 1 4!,�!!!I!�!!�!ll��,!ng!��!!��!LI::a::��:nto . ��P�!i!t�!�t! do�!!o d���!�n�ade, parlamentares, .rmci.aram-se os Ietoría federal, Exercicio de 1950trabalhos da, Assembléia Legislati- A seguir passou-se à Ordem do 'PARIS, 8 (U. P.) - A França
va, 'à hora regimental, 'presidlindo Dia, que constou da aprovação, em anunciou um programa de rear, EDiTAL
a sessão o deputado Ruy Cesar pr-imeilra ldiscussâo, dos projetos mamento 'no montante de dois mi- 1. De ordem do Senbo,r Capitão dos Portos dêste Estado, faço sa,Feuersohuette, de lei que autorizam a aquisição lhões de francos. De' acordo com bel' 'a quem interessar possa" que se acham abertas nesta Repar-tiçãu;O sr. secretário fez a leitura da de terras, para construção de esco- este programa, dentro de 3 anos da presente data ao dia trinta e um (31) de agosto corrente, as' inser-i;\ ata da reuniâo anterior tendo sido las rurais, nos municípios de Ara- deverão ser criadas mais 15 dívi, ções papa os exames a se realizarem na pr-imeira (la) quinzena de-
aprovada sem restrições. ranguá, Itaiópolis, Nova Trento, sões do exercito francês com ar. setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_ INão havendo expediente, o- Curitibanos, Joaçaba e' Grisciuma. mamento completo. GE�, PRIMEIHO E SEGUNDO CONDUTOR MOTl'OHISTA, PRIMEIRO>

'

cupou a tribuna o sr, Pín- Em redação final, fO,i aprovado E SEGUNDO CONDUTOR C-MAQUINISTA, CONTHA MESTRE, PRÁTI_to de Arruda, orador inscrito. o projeto de 'lei que autoriza 9 FRAQUEZAS EM GERAL CO, PRATICANTE DE PHÁTICO, A�RAIS. PATHÃO DE PESC.:\" ATA•.
Após uma série de considerações abertura de um crédito especial de VINHO CREOSOTAOO LAIADO;H, MESTRE A1VIADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR.
em torno do assunto, 'o orador re- 'Cr$ 144.000,00,' vara atender M 'u S I L V E I I A " 2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco-
novou o pedido: que fizera no ano pagamento de vencimentos dos

••....••....•. " . . . . . . . . . . do Sul e Itajaí, e prestar o respectivo exame,' excetuando.se o de MES-
passado, referente à criação de funcionários do Tribunal de Jus- THE DE PEQUENA ,CABOTAGEM.
uma Estação Metereológíca de 2° Liça. O ,',DECIITO DO 011 3, Para melhores esclarecimentos sôbre 'o assunto em 'Íllprêço, oa.
Ordem, no Municipio de S.,Toaquim, Exgotadn a matéria da Ordem interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega-'

Livre la palavra, solioitou-a o. sr, do Dia, foi declarada livre a pa- HESPIRAÇÃO PELO NARIZ das. t(. . '..Max Oolín, requerendo à Mesa pro- lavra: para explicação pessoal. Co- O nariz filtra, aquece e umede- Capitania dos Portos do Estado, de Santa Catar ína, em FlorIam)_
vídencias junto ao Mínístre da Fa- . mo ninguém a solicitasse, o sr. ce o 3<1' que se. destina aos pul- polis, 10 de agôsto de :1950.
esnda, no sentido '<1.e dar andamen- presidente encerrou a sessão, mar- mões. A respiração pela bôca Ie- NE[-SON DO LIVRAMENTO ÇOUTINHfJ
to à éindiéação",encaminhada P'Ol' cando outra para hoje, à hora re- va, à garganta e aos puhnões, ar Escriturário da classe "G" Secrettirio
essa Assembléia; a fim de que ros- gímental, frio e carregado de' poeir-as pre-- .�
se criada, no distrito de ]ilit'{ibera· EDIO TONOLLI judiciais. ao organismo. Ao con- ;:."'-;;_--------,.-------�--;---::::-----"_7..------,..--

trário, passando pelo hariz, o ar

:1111!t1�'·:
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�
...

, ·1-,�il
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'
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I�'I·flÍl'Pli1- �,::� ::' tai':u::���e::;�'c1dO f

I '(O REGULADOR ViEIRA)' Minislerio
A mulher evitará do�e8 ,

d M hALIVlA AS CóLICAS UTERINAS
.

a
.

arín aEmprega-se cem 'vantagem para
'EDITAL

t
.

combater as Flores Brancas, Cólí- .

De ordem do Exmo. Sr. Contra-.eas Uterinas, Menstruaes e ap!,s o
Almirante Comandante do 5° Disparto, e Dores nos ovários.
tríto Naval, faço saber aos ínte-.É poderoso calmante e Regula-

dor por excelência. ressados que se acha aberta neste

, "'LUXO 'SEDATINA, 'pela sua com.
Distrifo pelo prãZo de 10 (dez)
dias inscrições' de propostas para. provada éficacia é' receitada pOI

. •

- .. ,. clen�olição de 12 (doze) casas di-.

médicos Ilustres, .

�'0rs�as, J�istente na Ilha de 'Anha-FLUXO SEDATINA encontra-sa em, '" ' '

,

,

toda parte.; í,,.' . toroirilp.. ."
�

" '. .

:" :��oih�·ê�se fim, os' interessados
dev'erão\ procurar' díártamente, ex
,ce:pt& 'aos, sábados, o Capitão. de

Corveta, Chefe do Estado Maior do
5° Di'strito Naval, das 12,00 ás 16

horas.
Comando do ,5° Distrito Naval,

Flcrfanõpclis," em, 4 de agosto do
·1950; ,

Ass.) Pau!o c. da r=r= e Silva.

I

Florianópolis, 5 de Àgôsto de 1950.
i Eçberto 1l1Ioellrnann

'

Secretárío

Florian6polis - Santa Catarina

Clube de éaça «Couto de Magalhães»
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro,

organizado pela Federação Catarinense de 'Caça- e 'I'íro, os campeo>
uatosl; de Tiro aos Pratos '€' 'firo ao'Alvo" de Santa Catarina, de 01'

.dem do sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados a' compa,
.

recer no. Stand Capitão .Paíva, da Policia Militar gentilmente' cedido
por .seu dign,QI Conrandante Geral, a qualquer hona do, dia, para devido

":treinamento.
..

Oportunamente será marcada a, prova de seleção da qual, serão
.

escolhidos os. atiradores que representarão Este Clube nó referido cer

tame , ,',

('

........... ,. •• -lO' lO. ','
.

DR.

,
s

Ao' DAMASCENO DA. SILVA
ADV'0G,&DO

AÇOES CíVEIS E COMERCIAIS
f,

i'
r;.
,.�

j,'
-c. �

Iribunal· RegionalEleitor�1
"

Prazo para trans'lerências de, eleítsres
.

.

" o sr., ciésembargador, Presídente . do Tribunal' Regional
Eleitdl'al recebeu p seguinte telegrama:

,., .

.:" RIO, 3 -c: Comunico vossencía' Tribunal Superior Eleito-
ral sessão' hoje tomando conhecimento' consulta sôbre trans-

,

'. r..... . .

ferência de _eleitores d� uma zonª, para outra, dentr<;> da rmes- lta.".Uei ,.a .

, ma Circunscrição, resolveu fixar o prazo parà aquelas transfe- Ie ••
'

filiai J
rêncías até 15\ de a:gôstQ corrente, podendo ,os pedidos serem do e.q..e.. ,•• e ••1•• sé ricos quereis ficar

I
CASA MISCELANEA: diltR"

.

�espachados até 4 de setembro. Ats. sds_ (a) Antônio Cárlos ,HAia&. ,ara e ... "PIMPOLHO" De modo tacil:elegal: >
buidora dOI Rádiol� R;�Ci ,.

La,fayétte de Andráda" Ministro· Presidente do Tribunal Su- , , ••a eader••ta· ti., CUDm Fazei' bo e uma': inscrição, 'tetor. V'19111a� erDilcol.

�.p:e:r:io:r-=E�le=i�t:or�a:l:.� �, '�'__�,

'

__�__'� ��__K_U_'_r�u_o�p�R_B�D_LlL__�

__� � �C�r�e�d_it_o__�_u_t_u�,o__P=r_ed=i=a��========R=u=.==c=o=n=.e:l=b=c:tr=o:':,:�:.:t:r::._.

•
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A't I â nt i d a
o N IJA'S E CURTAS�

)
Atlântida da técn\ca electrõnica

Grand� álcance

Rádios

LONGA'$)
- AtlânUda - Super cQnstrução para durar mais - AtlãnUda -' Som natural' _ Alta sensibill:dadé·

Otima seletividade VENDAS' Á VISTA E A LONGO PRAZO

Electroiês� Transmissores Amplificadores
/ Rãd,io � Cata"rinense L'imitada

\

O sucesso

;A •

,t�antl a
Dir�tor tecnico VvALTER LANGE Jr. ! Rua Trajano; n.i 31 T'elefone n. 1459

, \
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�: Vida, 80ciall Cine-Diário
,

' ._ RITZ � ,

ELEGANCIA
romance e aventuras!A pele de arminho fig�t1;a, nes- l'igo de qule se empaste e' menor, Musicas maravilhosas,;.ta temporada de inoerno

, entr'e sendo mais fácil tambem: esfumá- da voz íncomcaravel do-as que maior aceitação têm, tanto lo, ° que' importa em economia de
,

barítíno.para a confecção de ag([salhoô cur- tempo e tende a que a maquila-'tos ou compridos, cama para a de uem. sair -melhor,
,,;vestidos "toileite", empl'er;ando.se X X
..a mes'uw, em franjas estreitas lia- X
.bilmente dispostas. Estão em moda as bôinas coti-

,
(

X X [e cc)i'onadas C,Olll "fuille" rlrossd, com,
}/ Silvana PA,MPANINI

.X veludo 0lt tecidos de camurça, ,c�- A grande operata que vem al-Quando a epzderme está bem mo compilementa tanto de vestz., d' 1 ito onde. "', '-,'. . I cançan o Hl'Vtl gar eXl,,[,unpa, e ma'zs SImples a Opie1'w:al'! dos ele passeio como para uiaçens I
'

.

ihido I1. ,,' ,

I quer que seja exi 1 '

•·fie aplicar o "rouqe , porque :J p':- e excursões.
N', "

I o ;programa: ;
" -0- ,

10) _ Cinelandia Jornal - Nac. f.ANIVERSARIOS mandato que exerce, ao aníversa-
20) _ A Voz do Mundo _ Ataa-

riante, corn certeza, estão reserva-
Iidades.

das expressivas homenagens hoje,
de júbilo para seus numerosos
amigos e eorreldgíonúri os.

Sra. OtUÍ(� Huniemann

t

Sr. Vasco Gendim
Transcorre, hoje, o aniversário

.matalfcio do nosso distinto coes

,'t1acluano o sr. Vasco de Oliveira

-Gondim, conçeituaclo r-epresen- Faz anos, nesta, data, a exma.

-tanLe comercial e nosso prestigio- sra. d. Otília Hüntemann, muito
eSO cor-religionút-io. relacionada' na nossa sociedade,

O iluslre aniversariante que, onde conta com selecionadas'
em nossos meios sociais e comer- amizades.
ciais, desfruta de merecida sim, Aos muitos cumprimentos que a

patia, <por seu espírito clarividente distinta senhora receberá, hoje,
,,1:1 coração boníssimo, será alvo, pelo feliz evento, juntamos res-

hoje, pela passagem de tão auspi- peitosamente, os noss-Os.

-cíosa data, de mnltiplas hornena- Fazem anos hoje
;,gens de seus amigos e admira' O sr. Sidnei Moritz, fúncíonario
-dores. '

I do Gabinete de Identificação e
Os de"'; "O" Estado" o cumpri, Médico Legal e destacado elernen

'mentam, desejando-lhe f'elicida-] to' nos meios cinegéticos;
-des. I - o sr. Vidal Amorim, comer-

Retinha Jacques L'anrz.e ci.ante em Blguacú;
A data d.Q_�,hoje asslnala a pas- - a sra. Judite Bayer, espõsa

-sagem do aníversárío natalício da do sr. Oscar Bayer ;
.senhora d, Betinha Juccues Lange, - a sra. Virgíriia Reis e Silva,
-digna e. virtuosa esposa do nos', espôsa do sr. Gasparíno Reis e

.so amigo Joel Latige, f'unoionârio'[ Silva, fun'ci-onário municipal ;
"da Casa Hoepcke.

I
- a sra. vva .. Dorvalina Ligocki,

Deputado João José Cabral genitora -do sr. Teodo�>o Ligockí ;
Ocorre, .hoje, 'o. aniversário na- ,- Eurico, filho do sr. Francisco

iLaUcio do ilustre tle1)l�tado João ,de' Paula e Sousa, hábil tipográfo;
-José Cabral lider da pancada ude· - a menina Fléa, filhinha do sr.

"nista na Ass,embléia Legislativa Cap. 'Conceição Nunes 'PlaU e da
"do Est.ado. sra. Heloisa-Maria Rego Miranda;

O distinto nataJi.ciante tambem - a srta. lVIaria ele Lourdes
'-€ advogJadb e catedrátiço de. Di· Platt, filha do. sub-ten. AnbenoT
-reito Administrativo na Faculdade piatE e da sr,a. 'Olga Prazel'es' Platt; .

'Ode Direito onde goza de justo con- _ a sra. Elza Silva Gomide, es

"ceita. Daela a suã posição desta· pôs a do. sr. Irajá Homide, desta-'
>,cada no Partido e em virtude do I cada comerciário.

!'
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Serviço Especializado
AMPLO ESTOQUE DE, PE�AS GENUIN 4S

r '

CO'llsêrfos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA_
Di.stribuidores exclosivos neste Estado I

dos afamados veículos
JEEP DA,WILLYS-OVERLAND.

Escritórios:
Oficinas:

Rua
.

Tiradoo.tes, 5
Padre Roma, 53

fLORI4NOPOLlt

',�Cr$ 1.750.00'
�

[o quanto custa uma en<reradeira!'

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -J'erreo

(

GINO BEGCHI

- ROXY
Ás 7,':)(1 horas

Colossal Programa
ULTIJ\1AS E DEFINITIVAS EXI

BIÇõES·
O

.

Esporte em Marclra - .Nac.
A GRANDE CONQUISTA

com

Richard DIX, Joan FONTAINE.
o CAÇULA DO BARULHO
"

'

com

Oscari ío - Grande Othélo - ,An-

As ,5 ,e 7,%, horas
Um, sensacional, drama de amôr

Panelas de Pressão ,ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,Oq

ne Eletrolandía
Edf. Ipase - Terreo

,

•
através
famosO

J

O maior cartaz da atualídade Rua Arcipreste - Paiva
I

\
em

O SEGREDO DE D. JUAN ALEXANDRE DE LUCCA' .........................................

aureo.s DR.I. 'LOBAT.O fiLHOReviv�ndo no Tango
\
os

tempos do inesquecível
CARLOS GARDEL.

cantor
ftoenças do aparêlho respiratório

Tango. .. Humbas'... Foxs... Bo

leras ...

Preços : Cr$ 8,00 - 5,00
Imp. 14 anos.

INGRESSOS Á VENDA DURANTE
O DIA 1\'0 "HALL" DO CINE RITZ

TUBERCULOSE
Cirurgia i do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Gu'imarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,:18
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do E�panha

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
"LIVRE" - Crianças maiores

de 5 a11'OS poderão entrar na ses

são das 5 horas.
- ODEON-

'I'eatro A. de Carvalho
Ás 7,% hor.as
Gigantesco e inédito

de 'I'éla e Palco!
Na Téla

espetáculo

.................... 'OI ..........

1°) - Cine Jornal - Nac.
UM BEIJO NO ESCURO

com

Jane 'VYMAN - David NIVEN
No Palco selmo Duarte - Gianna - Maria

Sensacional ESTREIA da grande 'Canalle.
ORQUESTRA TInCA RIO-PLA· Preços: Cr$ 5,00 - 3,20

TEN'SE Imp. 14 anos. � vC)(..uN{ARIOS-�DA PÁTRIA No- ó8 ......�
�rQ$i�.�fi�.t��

,

Agencia: Geral para S:Catarinl
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C.�Postal, 69· Te!. «Protetora"

FL,ORIANOPOLIS

"PANCHITO MAQUIEIRA
Conposta de 11 Figuras, sendo:

4 BANDOLEIROS,cmfpykk vhfípyk
4 BANDONEONS, 3 VIOLINOS, 1

CONTRA-BAIXO e. 1 PIANISTA.

- IMPERIO

TINIAS PAHA PINTIJRA /
,COTTOMAR

(Estreito)
Ás 7,� horas
TERRA DE PERSEGUIDOS

e
,

O ESPIRITO ESCARLA'l'E
5° ê 6° Eps.

..... III • .,
'_
Um "crooner" (Alexandre

Lucca)
Uma cantora (Nora Real)

de

/

Compleia oficioa para consertos dwjoias e relógiOS, ,dirigidas
•

I'�
. por prolicionois competentes·

'
>

B.lajoárla Sela.aba �

de
Oswaldo Schwabe

A mais nova da cidade
Oferece o mais completo sortimento de:

JÓÜls - Relogios - Artigos. pa�a presentes - Porcel�nas - Cristais - Alianças de t.?�6s
os tipos e Quilates no maIS fmo ,acabamento. - Objetos de adorno em geral- ReloglOs
de mesa;, e parede, de bolso e pulso � ?espe���dores das mel�ores marcas:"

. Conserta-se reloglOs e JOIas .com garantIa.
" ,(OFJCINA PROPRIA)

RUA is DE NOVEMBRO, 828
ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1032 - Caixa postal, 391

\

BLUMENAU
Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr. ,(LAANO G.
Ga'LLETTI

ADVOGADO
Crime e ai'"

OOlllltltui!l� de Soaleclcul..
NATURALIZACOEB
Titulo. Dac1al'at6.lo.

Eaorlt61'1o • R••ld.nola
Rua TlI-ad.nto••7.

FONE •• lC68
DRA. WLADNSLAwA WOLOWSKA MUSSI

e

DR: AN';L'ÕNIO DIB MUSSI

Médi,cqs
Cirurgia-Clínica ',Geral-Partol

\
'.1

Agora,
Serviço completo e especialisado das- DOENÇAS QE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

)

RADIOTERAPI'A
RAIOS X

\

",�,�>t�,,:J"
DR. ANTôNIO 'MODESTO

Ate.de, diàriamente, DO Hospital de Cuidad.
'

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

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

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Musd.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Musai.

Reaídêneta - RUa Santos Dumont. 8. Apto. �.

t,
/

�'\r
\

Dr. Lins Neves 'Dr. Polydoro E. S. Thiago
ttlrclor da Maternidade e méllieo do Médi«:o e pllrteb'e

Hospital de Caridade !hr. fiospital de Caridade dIl !"lo-
CLINICA DE SENHORAS - CI- rlAnó'polis. Assistente da

RURGIA PARTOS .' MaternIdade
J)IagnÓltiCO, controle-e tratamento ()oençu dOI órgãos Internos, eJ N'
lifJ.l)eCillizado da gravídês, Dietur- clSllmeIÍte do coração e vaso.

�iOA da adolescência e da menopan- IMIlÇD da tíroíde e demail &!y.
li&. ,Pertubações menstruais, 1 'l��. dulas internas
IBacõea e tumores do aparelho lI�ni- ::Unica e círurgía de lenbol"ali _
IkÍJ feminino. Partos
iJ:.,.rações do útero, OVúiOll, trem- 'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
.... apendice. hernial. varbe•• etc. DIOGRAFIA - METABOLIS�O
�Irorgia ,pl�tic.a 'do perineo (rn- BASAL
1tIIru> «ORARIO DE CONSULTAS: -
....'SISTENCIA AO PARTO EJ QPE- Dlàriamente das 15 às 19 ho-

RAÇOES OBSTnTRICAS '

ruo
lb�llçu glandulares, tíroíde, OT'-
f'10lli. hipopille, etc.)

.

��turblos lIlervosOl - Esterilidade
�, .Hegimes,
!l.:ouult'ório R.:Jolo Pinto, 7 - TsI.
tAll
Reaid. R. 7 de Setembro - Edif.

[:x,u e Sonss - Tel. 848.

êêêi#!J'#:J@@êê@êêj'#l@j#J@t:!
(

f·
..,...··

CÓMPANliÍl,·w"lIílNÇA-·ÔX"1iAHiA';fA'_'.-
c

-

fundada em 1810 - S�de: BAHIA
IN�NDIOS É TRANSPOR'l'ES

,

( Cifra. do BaIaD1;8 4e'1'"
CAPITAL E RESERVAS Cr'
Besponsabíldades ...... .. • .. . .. • Cr'
Receita .•..•. ...••. •..•••...••.• • . • • Cr'
Ativo ....•..• ....•. .•..•.... Cr'
'Sinistros pagos nOI áltlmOlllql0 ano. ..•• Ci:�
Bespcnsabilídadee .. , ... ,.... ••••••••• Crt

Diretores:

80.900.1HI«!,s0
1.978.401.755.97

87.0'53.24S,s0
142.176.60:1,80
98.687.818,10

71.7311.401.10""0
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

'

i' DORlyAL S. LINO
Edííicio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

Dr. Pamphilo d'Utra, Freire de Canalho, Dr. !'raDei.e. d. Si,
AD(aio Masserr.� Dr. Joaquim Barreto de Ar.t!o .� Jo!6 Abrell�

,

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles' D. l'

Fone manual 1.702

,
RESIDOCIA:

:...: iii ; �.'oC; ._ •••• "_._ • ,_ _.� _. :.':

Avenida Trompowald n
Fone manual 7M

)0(., Roldão Consoni
, "CIRURGIA GERAL _ ALTA CI·

aURGA _ MOL�STIAS n. s..
.

NHORAS � PART08
J'=u40 pela tr.'IeUldade de Medi·

.... da Oa!Yenlidade de SIo Paul..
ende foi assistente por 'ririos 811.,. cIG
SeniCO Cirúrgico do Prof. AJl,I.

CWrIIfi Nni
Cf!'ttrllfa do estômago • 'riu 1ItnIa:
ru, lute.tiDIHI delpdo • I!'_O, tini·

de, riUI, pr6.tata, b6:lp, utero,
oYirioe", e trompa.. Varicocele, �

ceie. nri_ e beraaa.
Coamlta.: EA. J ia 5' boru, I nua
"dipe Schmidt. 31 (altotI da ca.a

. ParailO). Telef. 1.598
1t,""ld�: Rua l!;ste"e1I ]am.r, 170;

TeLef. M., 764
"

Dr. Newton d'Avila
Clnqia geral - Doen,ças de Senlao

ra. - ProctóJqgia
FlIltricidaàe Médiea

(:oDlnltório: Rua Vitor Meirelel n.

III· - Telefone 1.307
Oonsultas: ÁS 14,30 horas e 1 lar·

te das 15 horas em' diante
Residência: Rua Vidal Ramo. D..

iii - Telefone 1.422.

TINTAS PARA,' IMPRESSÃO

RUA VOLqN iARIOS OA pATRIA N,·.' ' ',. ANO.... I ......\:l :.�� .
/..:. l

CAIXA POSTA!',683 • TEL�FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Geral pàra' Sta� Catarina Ive��;�:nc:�:: ::pr::or�
....

Entregue ao Eacr1t6rto ImObD1llle

-' Rua FeUpe Schmidt, 22-Sob. .., L, Alves.

JCalxa Postal, 69' TeJ "Pl0tectoran FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.
"

...,...___� .- -

. \

5 E: De SO.CIAL�

POlfllO ALEGRE

Dr. Guerreiro da Fonseca'
Espeeialiste

lIidieo .,... Efetivo do ,Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento- e Operações
Residência: Felipe Schmídt, Qg

Telefone: 1.560
�ónsultas: Pela manhã no Hosnttal"I"
IA: . tarde: Rua Yisconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.Milton Simone Pejeira
,

'Clinica Cirurgica
Mole!ltias 4e Senhoras

·

CIRURGIA GERAL
'IJós Serviços dos Professores Bene�

�o Montenegro e Piragibe No.
·

gueira (São Paulo�
" {lolllultas: Das fi áa t7 horas
i 'b Fernando Machádo. 10

Dr. A:\ Santaela
(Pormado pela' Faculdade Nado
nal de Medicina da Uniyerllidade

,do BrasU)
Y6d1co PQr concurso da AlIIliBt6n·
c1a • P�1copataB do D1atrtto

l"ederal
lIb:-lnterno de l'!osp1tal Psiqull.
trico e KanicOmio Jlldicl&r1o,

da oapítal Pedetal
II:I:-lnteruo da Santa Oasa de MI
urlcórdla do Rio de Janeiro
OLnfIOA .a:DIOA - DOENQAIl

.
NERVOBAB

OoDSUlttSrto : " :sd1flc!o Am6l1a
"etc> - Bala I.

&esld6ncla: _

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 .. la hor..

Telefone:
Oonsultório ._ l.�
R081d&ncia - 1.308.

i
, i ii
I

1
1
"

\
, 'i

l

!Dr� MárioWendh,usen
....... ..6dlca de adultAle • ai.....

,

OOILIultórlo _ Rua .rolo 'Plnto. I'
Tele1. ]L 19

<:Olllnllt. daa t ia 6 �......ufa: J'eIi", 8eluaW1" .. II.
, tr� lU

J

Tl'anl5!p.;!�te. regularu de carga 'li- de J:êrto -de

sIo ",FR,ANCISCO DO SUL para NOV4 f011l
_[nfol'magõe. oomos AIJ9l\t.. ,

fl'lorisD6poH. - Carlos HoepckeS/4. - C Lo:- Teletone 1;212 ( En:!. ,telei.
São FranciiJCo do Sul _:Carlos Hoepcke S/A -C( - Telelooe 6 MO,J�B:MACK

Dr. Paulo Fo�tes
Cllulco e operador

c:-.alt6r1o: Rua Vitor Mel....... li.
,

Telefou: ,1.405
..'_ulta. deIt, 10 i. 12 U III'" lira. 11ea1dbeia: 11 , Bl_-.I.. _ Telefoae: 1.6M '

It. Dr. M. S. C,valcanti
·

Cliaica exc1uaiYallleDte de lIrlutu
11ua Sal@Dha Mari2lll.. 1.

TelefODe M.·· n.

o ,8ahã�

"VIR<iEMI ESPECIALI pi
ClA,W'ErZEL IN f) [JS r aIAL:)-'OI'S" vr LL �

TO-RNA A ROUPA BRANQUíSSIMA
!

da'."
� c:,p..�Ã��:RGtfl.t

, ESPEC!AUOt"lJE
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:0 semi-circulo de Pusan
'_:--'

Por AI Neto
""

A grande úontl'a-ofensiva das pas norte-americanas que defen-
i'\'ações Unidas na Coréia possível- dern o Japão.
.mente não terú lugar antes do pró- Dentro de três meses, - mais
.ximo mês de outubro. ou menos _ quando\o podedo das

Enquanto isto; as tropas da O fôrças das Nações Unidas no semi
NU estão combatendo apenas para circulo ent torne de P�lsan fôr
-dirniuuh- o rítmo do avanço 'ver- su liciente, a contra-ofensiva po-
imelho . derá ser desfechada.'

O general Douglas MacAL'thur Esta' contra-ofensiva, segundo
explica tal esLrategia nas segnin.> diz o general, Mac Arthur, não se

:teS' palavras textuais: deterá no paralelo .38.
"Estamos comprando tempo com O que acabo ele dizer-lhes é um

'vidas. .. vicias de soldados norte- panorama sU111{�'io da ,e,slrate,gúa
-americanos" . das fôrças das Nações Unidas na

NOS BASTIDORES desta estra- Coréia.
'{egia existe a idéia de rormar=um E' a luz desta esl.rategia que
::semi- cüculn em tórno de Pusan, devem ser considA-ados os êxitos

As bases do semi-cii-culo seriam comunistas.
Pohangrlong ao norte; e Masan ao As tropas das Noções Unidas
':Sul. estão lutando para -ganhar tempo,

Desta f'órrna à territorio 'a ser alé construirem o semi-círculo
-defendido l'icl'ia: ern proporção em tórno de Pusan.
"com o noder ió -ruí lí'tar de que Isto é confirmado por um comu

as Nações Unidas podem dis- nicado oJ'icial de MacArLhur;, que
(por no momento. diz textualmente:

Estabeleeitlo o semi-círculo inex- "As nossas posições no sul da

1[lugn{\vel, as fôrças do general Coréia representam uma lJase de
Mac _,hthlll' poderiam organizar-se operações segura. )

; -para a contra-ofensiva. "Nossas baixas, apesar da inf'e,
Pelo porto de Pusan, continua- rior.idade , da nossa posição, têm

"riam chegando os reforços' e equi- 'sido relativamente pequenas.
"J)amento necessários. "Nosso poderío continuará a

As fôrças das Nações Unidas já crescer, enquanto que o do inirni

<possuem sup er iorirlqde aérea e go tende a diminuir."
-aaval. Ncnhum observador responsável

"I'al superioridade lhes daria pos- esperava, nem espera, uma rápida
-sihilidudes de manter o serní.cír- vitória das Nações Unidas na

. eulo em tôrno de, PusaríÍ) o r tempo Coréia.
;indefinido. Isto é dilo' pelo senador norte-

As fôrças das Nações I Unidas amerícano Millard E. 'I'ydi ngs.
. seriam aumentadas dentro cio se- "Nós teremos que lutar na Co
,mi-círculo sem 'que fôsse neces- réa - af'irrna 'I'y lings - durante
-sário desfalcar séríamente as troo os próximos seis ou nove meses."

VESTlR·SE COM (ONfORTaQUER E ELEGAlKIA'
PROCURE

alfaiataria
.... ". �-"'·l,.·'" --

A

Mello
Rue Felippe Schmidt 48

I/associação
�

Cal. de Engenheiros
Não tendo sido possível realízaruse, em 2a convocação, como

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

. ,associados para a referida eleição, a realizar.se no dia 15 de' agosto,
, as 20 horas na Séde Social.

•

.

CID BOCHA AMARAL - Presidente.

'.1

V A LVUL'A'S

i-bilip
MAIOR ESTOQUE �

Atlânlida Rádio Cal. Lda..'. ,

Rua Trajano, 31
,.

L

�

MINISTERIO DA MARIN'HA
Capitanil;t dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

/
De acôrdo com o ofício nO ,034-8 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

• ENSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se :whariio
abertas as inscrições para,o concurso de admissão à matricula Da Esco_

; la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.
Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capitania,

para melhOl'es esclarecimentos.

Capi tania dos Portos do Esbado de Santa Catarina, Flrian6polis,
di de julh o de 1950.

,

Nelson do Livramento Cçnttinho, Escl'itural'io da classe G Secretário.
\.

I �

------Tr-ü-sp�lr�les�J-Aé-re-o-ca-brine-ns-e-fs-/a�
2'. Séde: FLOR'INÓPOL1S

Uma trganização genuinamen1e catarmease para servir
Santa Catarina.

Opera com aviões DO,uglas
HORARIOS:

Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes .e Porto
Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá,

Santos e Rio de Janeiro.

Passagens e encomendas com os' /lgent�s:

FIUZA LIMA & IRMAOS-
Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365

Agencía da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

As
Ás

I

Alegre.
Curitiba

Clube Doze
I

de Agósto'Gnmpríndo o �oDbo
,

_ de Simon Bollvar
00NVITE I

�

AEIY J:ORK, 9 (USIS) - S�-
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, - TENHO O GRATO PRAZEH gundo a oponião do New York Tl-

"
DE CONVIDAR OS SRS. ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAMILIAS n1jlls, o sonho de Simon Bolrvar,
PARA O EAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANl- que houvesse uma assembléia per
VERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DESTE CLUBE, A SE REALIZAR NA NOI· manente uniJicando as nações ame

TE' DE SÁBADO, 12 DO FLUÊNTE E COM INICIO A'S 22 HORAS; ricanas, "3 perf'eitarnente realiza-

ESTE BAILE SERA' ABRILHANTADO COM A ORQUESTRA EX- do pela Organização do", Estados
CLUSIVA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE Americanos".
ORQUESTRA "RIO PLA'l'ENSE",' DE BUENOS AIRES, CONTRATA- Num editorial em que o jornal
DA �SPECIALMENTE PARA ESTE FIM. celebra a passagem do 1'670 aní-

TRAJES: CASACA - SMOKING - SUMER. versário do naseirnento do gran-
NÃO HAVERA' RESERVAS DE MESAS. -, de patriota e libertador sul-ame-

Florianópolis, a&,ôsto - 1950. 'l'ic.ano, o Times cita tamhem o

O Secrelário Geral apoio dado pela Organização dos
ARNALDO DUTRA Estados Americanos às Nações Uni

---------------------------:---::---- das em suas decisões sôbre a Co-

e e'd·lto Mutu'o Pred·lal réi� como "a espécie .de eomuní-

r ' 'dade das nações ames-icanas que
.,

Bolha!' gostaria de ler reunido"•

Serviço Eleitoral
Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona pede-nos seja pÍlblicado que,

de acôrdo com o art. 50 do Regimento 'dos Juizos e Cal'torios Eleito� .

t dDe aCOIl'dO �o� os dados apresell,
, i::.' I a os pe o mInIstro da Fazenda e

rais, a ENTREG,A DE TITULOS ELEITORAl,__; SERA FEITA SóMEN· ):>elo Departamento de Estatistica E-
TE NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORb-S, diáriamente. conomica e Financeira da mesma se'

cretaria de' Estado, a balança' comel'
cial do Brasil no primeiro semestre
deste ano acusou um ,saldo de mais
dt! quinhentos milhões de cruzeiros.
O café e o cacau em amendoas foram
03 produtos que mais favoreceram

nossa balança comercial.

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos resultados da extração da referida loteria não estão

sendo realizados.
Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio ate que os mesmos' fi

quem em dia.
J. MOREIRA «- CIA.

. CONCESSIONARIOS

Televisionada' na
.

Argentina'
uma operação cesariana

9 (U P) - Pela Bazann. Os rnfn médi�os estrangeiros
BUENOS AIRES, . .

.

t
primeira vez. na America Latina, que assistem ao 7° çpngresso m er-

duas mil pessoas _viram nascer uma nacional de Cirurgia, puderam, desta

fOI'ma seguir o curso da operação,
robusta menina, mediante uma cpe- ,

. .

d te como tambem centenas de jorna.lis-.

ração eesarina, ao mves e somen

um medico e uma enfermeira, gra tas portenhos e muitos convidados

ças aos transmissores' de televisão especiais, tais como médicos que não

instalados no Hospital Rívadavía e são delegadOS ao Congresso'.
.

� viJólte receptor�s instalados tanto Uma multdão calculada em Im1

na Faculdade de Medicina, como pessoas tentou entrar nos salões do

ho Hotel Plaza em seu grande salão, Hotel Plaza, devid'O ao enorme in�e'

l \ A operação foi efetuada pelo grano resse despertado pela demonstraçao

de obstreitico argentino, prof. Julio, da "General Eletric".

FE�IDAB. REUM�TISMO .E·'
, 'PLACAS SIFILITICAB

Elixir �e Npllueira
MQdlOOQQO GuxiIll'lf no bqtamllnt

da .UIliD IMOVEJISPor motivo de mudança, vende-se
móveis. Ver e tratar á Avenida Her-
cilio Luz, 18,7.

I

Para escoar a safra
de batata gancha
P. ALEGRE, 9 "-(U.P.) - O gover.

nador Walter Jobim recebeu tele'

grama do ministro da' Viação, comu

nicando ter orc1en�o ao Loid Bra

sileiro toda' assistencia para o es'

coamento da safra de batatas gaucha,
Serão realizadas viagens extraor.

dinarias, quantas for em necessarias,
para o escoamento.

.............................................. '!.._ ....

C.ml...., Gr&v.t.'j Pijama.
Me�fU daI melbores, pelollml
nores preço. ,6 na CASAd'_18
CELANEA - RuaO. M.lr.�
---------

Levantado o estado
de sitio

;- ,

GUATEMALA,9 (U. P.) - O go-
verno e o Conselho de Estado orde
naram o levantamento do sitio des
de 21 horas de ontem. Em consí
derando a ordem diz: "Segundo
informações do chefe das forças
armadas sobre a sitL1�0 mílítac ,e

policial da Republicá, a situação é
de normalidade i ;.�'o na caeítal
como no resto do pais" •

•

v�����o�: '�oit�"�
.t'l '

Ida França
,

. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . , ..

PARIS, 9 (U.P.) � o ciclista/sul
ço Ourdi Rerdi venceu a volta da

França, derrotando 116 competidores
de 6 paises.

TINTAS PARA PINTURA
COTrOMAR

........ . .

Saldo de 500
milhões
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Torneio Incoano de Futebol
Será re�lizado, domingo próximo, no estadio da FeD, o 3. Torneio Incoa

no de Futebol, com
.

a pa�rticipação das equipes de Curitiba�
Florianópolis, Itajaí e Blumenau.

Promete alcançar grande êxito o

festival do Imprensa Oficial F. CII>
I .

13 Tacas em dtstuta
...

Conforme está sendo divulgado, o Imprensa Oficial F. C'f
campeão clas-sista catarinense levará a efeito, no proxuno

,dõmingo, no campo da Penttenciárla do Estado, um grandioso

O Botafogo patroclAnara' a tempo l'Campeonato gancho festival futebolístico, assim programado:
.

d d
-

,

·

I
-

de futebol Bota��i�;o calo��'0�,3doa 1���.SK Taça DR. RAUL CALnAS -

ra a o campeao lugos avo po�r��f����� :t���? _ o Juve!:J�:ooper�:i�,�5at��[:: �HT���li�Riu�: DÉA CUNHA -

RIO, 10 (V.A.) - Passadas as As negocraçoes nesse sentido já t I de f t I lO d 30 jogo - As 10 horas - Taça IMPRENSA OFICIAL DO
f

. . . I cer ame gauc 10 e u e JO o cor-
S

. , .

emoções do Oampeonato 'Mundial oram iniciadas, por parte do re-
tO"

.

d I'
'E TADO. - A. D. Trmdadense x Postal Telegraflco.

f b 1·
.

t t do Tri
. . ren e lano· será InICIa o no {la 2 o . .

de Futebol, os meios . ute o :S[I- presen an e o Dínamo no Brasil, d . t bt-
. o

4 Jogo - A>5 10,45 horas - Taça' DEPARTAMENTO DH
'0

L- f· -

Ali' d NT f ld O t
e se em 10 e terminará em 12 dr EDUCAÇ-O C" F d-cos ja es ao agora com as utençoes sr. re I eu e. nem, esteve

d 'b . .

. A - oríntíans x. OI'.

voltadas para as atividades dos

I
o representante do grêmio euro- ezeI�l r� G-C.O�l � peleja os ?lassi- 50 jogo - Ás 13 horas - Taça JORNALISTA BATIST.A

. . . .

I
cos rrvais rerrno e Internacional ERE

.

clubes. Ja no prOXllTIO domingo peu em contacto com o sr. Carfíto
.' P . IRA - Pluminenss x Terrestre.

lI:eren{05, em São Paulo, a disputa Rocha, presidente do Botafogo, O FlamADO Inl »
.

. 6° jogo - Ás. 13,45 horas - Taça REVISTA " O VALE,

do Torneio Inicio, e no Rio a ro- pro�o�do o clube alvi-negro o pa-j. .; O a pthO DO IT�JAí" -oE. C. Flamengo x Esperança.
dada inaugural do / Campeonato, lrOCll1IO da temporada. T' d H .

70 Jogo - As 14,30 ho as -. Bronze SUB-TENENTE TI·

com a .realização d.e.cinco jO�os, SERÃO OUVIDOS OS CLUBES DOIC8DC��SO e ermes MOT�O. POE'TAo - Portuguesa de Desp0:t0s x Vila Operária.
dOS quais um devera ser antecipa- RIO E DE S. PAULO Do RIO mformam que o Flarnen- 8 Jogo - As 15,30 horas - Taça JULIO CESARINO DA

doIrara sábado. O sr. Carlito Rocha respondeu que I go continua fazendo grandes es- ROSA - _Flámen!?o F. C. (Capoeiras) x Continental.

Mas, mesmo c-om o efeito desas- aceitava o patroclnío dia tempera- Iorços no sentido de obter o con- Estarão em disputa mais os seguintes troféus:

troso da derrota do selecionado da do Dínamo de Zabreg, no Bra- curso de meia direita da seleção /SIMPATIA", oferecido pelo sr. Máa ío Ventura.. para o-

brasileiro, ainda se comentam as sil, mias condicionava a decisão gaucha, Hermes, 'tendo o rubro. clube primeiro colocado na venda de tôm·bont's. I

impressões deixadas pelo magno definitiva a uma consulta que ta-: negro oferecido ;peil.o passe 300 "AMIZADE", oferecido pelo prefeito da Capital, Dr. Adal-
certame universal, levando irnpre- rá aos' principais clubes do RIo e .mil cruzeiros e um jogo 'em Por-

berto T_?lentino de _Carvalho, para o segundo colocado na ver..-"_'·

vistamente 'pelos uruguaios. de' São Paulo. to Alegre frente ao Grêmio ao
da de tombolas. \

A iprdpo*,ijo, ninguém esconde E' possível, aliás, que na pr-o- qual está vinculado o jo�ad�r.
."CONSOLAÇÃO "\: oferecido por Monsenhor Frederlén

que a atuação dos' iugoslavos foi xima semana o dirigente alvi-ne- Hobold, para o terceiro colocado na venda de· tômbolas.

das mais destacadas, sendo mesmo gro vá à Capital bandeirante tra- "EFICIf:lNCIA", oferecido pelo professor Henrique Fon-

apontadas como dos mais Iortes tal' do assunto. tes, para o quadro melhor uniformizado.

concorrentes, depois do Brasil. O Dínamo, que conta com dois
"A GAZETA", oferecida pelo jornalista Jairo Cállado..

Justamente 1)01' isso, tornou-se titulares da seleção Jugoslava que
para o arqueiro menos vasado.

realmente oportuna a iniciativa atuou na Taça do Mundo _ 'I'chai-
As partidas terão a duração de 40 m1nutos em dois tem-

tornada pelos' dirigentes do Dina- kowski e Kovatt _ deverá trazer
pos de 20 minutos para a mudança .de lados. Em caso de em-

mo, da Iugoslavia, de trazer até o por smprestimo mais dois elemen- pate, os jogos serão decididos pelo sistema de penalldadea

Brasil a sua famosa representa- tos do selecionado, inclusive o ex-
maxImas·.

'--

ção. Esse quadro, que é o campeão celente meia Mític .

iugoslavo, tem aprecíaveis creden- Seriam realizãdos oito jogos' no

ciais, sendo considerado como um Brasil: uatro no Rio e quatro
dos melhores da Europa Central. em São Paulo ..

terra e a n'ossa gente.
.

Esta meus amigos de todos os

l"ecant'Os do ,nosloo Estado é a mi· Os veol1edores danha mens'agem de paz e d� esperan- '11 "

ça, de confiança e de estü;nulO _p�. ta�a «(l·ldade dera o campeonato que esta a mi' Y U
ciar-se. 8a-o Paulo.)Estamos', nesta competição mag-

nific'a, conquistando, para 'os es· São 'os: seguintes os clubes que

portes amadores de Santa Catarina, conquistaram a Taça "Cidade de

novas forças ;para os nossos tra- São Paulo", desde .que foi insti-

J.Jalhos.
--.... tuida em 1942.

I

Tubarão - cidade d'e recorda· 1922 - Corintians.

·�ões ternas e d·e trab'alho dinami· 1943 - Corinti'ans.

'.CD ficará na históIja dos eS1Jor. 1944 - São Paulo F. C.

tes amaddI'lels: de \ Bta. Catar'na 1945 - Palmeiras.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. ..

pelo brilho que esta. competição 1946 - Palmeiras. Ton-Ico do coralf"la-OCami..., Gravata.. PijsiDel '"

.vai adquirir!
. "1947 - Corirítians. eI' R' A

'

Meiu d•• melbore., p o.; me ms, sma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
Os desportistas de Santa Catari- 1948 - COl'Íntians. aore, preçO' IÓ n. CASAriMU na . circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios n&.

c·na, expónenciados neste

cam,pe.o.,
1949 - gantoS' F.C. CELANEA _ RuaC. Ma',. pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Incháçõeo, Edemas,

Inato pelas sua.s mais legitimas re- 195'0 - Palmeiras. - - - - - Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites_;
.

·�É DEVER DE 10DO:-DESPORTlSTA-CATARINENSE-TRABÁLHAR-ATlVAMENTE-pARA A REAUZÃÇÃO, EM MARÇO DE- 1951,-00 -CAMPEONA.
TO BRASILEUtO DE BASKEl1 BALL, EM FLORIANóPOUS, AUXILIANDO OS ES�ORÇOS DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA PARA A

�

CONSTRUÇÃO DE
"

UMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!
.

)
.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

A mensagem do presidente da FAC
Foi a seguinte a mensagem do presentações com a disciplina de

presiden te da F.A. C. dr. Osmar suas ações, a abnegação e o desín

Cunha, lida na albertura do Con· Ieresse pessoal que os caracteriza

gresso pelo cronista Dib ·Cherém: sairão deste certame, como dos

"Despor.tistas de Santa Catarina! anteriores - sem vencidos e sem

Motivos imperiosos não l1�e per' vencedores - certos 'de que o

mítern que esteja neste mamemo ideal 'comum - a PATRIA BRA-

imponente para os esportes de SILEIRA -/ganhará a TAÇA DA

Santa Oatarina.
I
CONGO'RDIA E DA. AMIZADE

Espiritualmente, ,entretanto, es- SlTIMPRE MAIOR E MAIS .sOLIDA

tarei, lado a lado, COIl,VÔSCO, com' entre aqueles que trabalham pelos
partilhando da vossa alegria °

e esportes de nossa terra.

da satisfação de trabalhar sempre (a) - Osmm' Cunha
com f,ervor maior para a nossa Presidente da Federação

"\ .

, CS'
J '(lrlJ�CDf 'ij'
e da P · l/MAO

• ABACAXI
.I.ARANJA

• MO'RANGI)
• FRAMBOE�A

((/rhio com12envelopei
de5 frulos d"cren/esc!1/, !dllo
REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos $I)e "'fRUTI

'AIXA POSTAL 1008
,

CURlnB'! - PARANIJ"

Cabarine-nse" .

Atlética
Extrato de Frutas Vitamina ç

. Hidratos de Carbono etc ... ·

Agradfcimento
.'

Ao sr. dr. Mário Wendhau
sen, diretor do Hospital Ne
rêu Ramos e às bonissimas
Irmãs que, com carinho tra
tam dos enfermos, o ahaixo
assinado agradece penhorado
o tratamento que dispensa
ram aos seus filhos quando
ali internados.

Osvaldo de Mello

Nadadora da Calílernía consegue
Canal da M-a8cha'
record mundial

atravessar o

batendo o
DOVER, Inglaterra, 9 (U.P.) -

.FI.o.renc� Chadwick, l�lecan�gl>afa lrOlumbante êxito. Os 33 quilorne
californina de 3'1 anos de Idade, tros da Mancha foram cobertos
bateu ontem.' o record mundial da por Florence Chadwick, em 131
travessia da Manchaj, estabelecida horas e 20 minutos, Varies nada
ha 24 anos. - As águas da Mancha dores, inclusive Shier ley Mali
estavam íhoje

' extr-emhmente tur- France e o famoso turco Mkrat.
bulentas mas a famosa nadadoPa Guler, cl'e 21 anos' de idade tive-
profisSional de San DieS'·o obteve mm que desistir.

'

Jogadores do. Rapid que
atuar no Brasil

quereJ,n
RIO, 10 (V.A.) - O publico es·

portivo brasileiro ainda dev3 ·estar gadores Musil e Gernhardt, que
le�bradQ' ela temporada' do' Rapid, atua/ram com .acento. A re�orita
campeão austriaco que realizou no gem pode assegurar que esses' dois.
Brásil uma· longa serie de jog·os. defensores cio Rapid escreveram a

Na verdade, não foi feliz o esquaol um amigo residente no Rio evi
drãO europeu fracassando na clenciando seus' desejos de i�gres
maiori'a {ias. pelejas, demdnstl'ando sal' em nosso futebol. Esperemo!#
baixo nivel tecnico. Entretanto,' agora pelo resultado dessas decla

.

apresentou bons valores indivi· rações e si virão mesmo ·para a

duais, como por 'exemplo 'os jo' Brasil, os dois craques austriacoS'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexb-feira, 11 d� Agosto de 1� W. 7 �

..

Transportes Ténestles
.

, Transportes Maritimos. .

Acidentes Pessoais
.

.

Automoveis .

. Incendio .

; ',Cascos , ...• !
<
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\
,:. .

4, •. Sneursal de
I

santa' Catàrin8.

"

I f
,

I. .Telegramas: ;PROSEBRAS, '

, ' \

.

,',

\
•

:
. CaixaPostal 139

J '

,

, .

TELEFONES 1388 -- -1324 '\" \,

, ,/'

�

Aceifa Agentes no Inferior
,

,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Chácaras Clube Doze de Agosfo
e �QUI-ntaíS Terão inicio hoje as testívídades � f-;lh<;t, Ja'uro, �inhal:es e noiva, J�yr

com que o tradicional Clpbe 12 de A- me Abraham, Ubaldo Abraham, Dr
A Associação das Damas de Rotary comunica às l1essoas que ad- Está circulando o numero de 15 gosto comemorara a pássagem da Roberto Lacerda, .Dr. Waldemiro Ca

quiriram hilhetes das rifas de um liquif'icador e de um aparelho de de Julho da popular 'e prestigia- seu 780 aniversário de tundação. Sua caes, .Cronje S. Guimarães, Japy Fer-
chá organizadas em l1ról de mais uma bolsa de estudo superior, que da revista agricola CHACARAS Diretoria tem sido incansavel, nada nandes; Arão Cunha, Miguel Da\U:
t 'd' it

: .

o hilhete 11 1)"1'0 zero clez - descurando, para que de fórma con- é Sra., Dr. Madeira Neves e Sra,em irei o ao prerm o quem 'possmr s s . UI. s'" I E QUINTAIS, trazendo, como sem-

ê
.

1
.

G d digna seja assinalada tão grata da- Fúlvio Luiz Vieira, Paulo João Me.
(010), por ter sido este o final do 10 pr mio da Loter-ia .oo RIO ran e

pre, rico e variado texto nas suas ta. Do programa elaborado destacam- -deíros, Édio Ortiga Fedrigo e Sra.•
do Sul em data de '10 cio corrente. 134 paginas ilustradas também se a ceia de confraternização que se-. Antônio Sbissa, Wilson Abraham

em cõres. Destacamos as seguiu- rã lewda a efeito /hoje, às .20 horas, Sra-, Dr. Armando Calil e Sra., As.

tes colaborações originais assina- quando será inaugurado o novo res- trogtldo Machado, Ten. Nerocy Nunes

das: A NE\V-HAIVIPSHIRE: GA- taurante, o grande baile de gala, a- Neves, Dr. Rui Soares e noiva. Cap,
manhã, abuílhantado pela orquestra I Ivan Linhares e Sra., Luiz Polli e

LINIHA DO FUTURO, Dr. Oscar exclusiva do Clube e Grande Orques- noiva, Dr. Leoberto Leal, Sra. 'e Srta.
V. Sampaio SOBRE PRAGAS DO tra Rio Platense, especialmente con-j Doris Bruggemam, Jayme Llnhares,
EGCALIP'fO, ESPECIALMENTE tratada e a soirée de domingo. Para e -Sra., Elias Mansur Elias e Sra. CeI

LAGARTAS, Eng, Manuel Fonseca a tradicional ceia, cuja lista contí. Antonio de Lára Ribas e Sra.,' Mil:
EXPQSIÇ4,G. E CLUBES DE MI. �a à disposição dos assoctados no ton Fett e Sra., Nazareth e Helusa

LHO, TRIBUNA 'DOS LEITüRES
restaurante do Clube, já aderiram Costa, Osni Ortiga e Sra., Dr. Zeno-.
os seguintes sócios: Dr. Aderbal Ra- Rlzzo. e Sra., Hubert Beok e 'Sra., A,·

DA CHA. E QUI., 'U'l'ILIZAÇÁO mos -da Silva e Sra., José Elia,s e bel Alvares Cabral, Dr. Abelardo Go�
CASEItlA DA MANGA, Dr. Amaury Sra, Alexandre Evangelista e Sra., mes e Sra., Ci!P. Rui Stockler de Bou,

Henrique da Silveira, A CULTUo

D.
1'. Rubens Ramos e

.sra.,
Raul

well'l
za e Sra., Eugênio Vianna e noiva, ..

R<\c DAS GLOXINIAS P f J
- dhausen, Solon Vieira e Sra., Dr .. E.uiz René Bruel Nunes Waldemar-

"
.

. .. ,-,. 1'0; oao ,

Newton Ávila e Sra., Dr. Celso Ra- Costa e Sra�, Joel Lange e Sra. ao

�6�e���;f�S\.��C�OR��ME�O��� mos Filho e Sra., Arnaldo Dutra, Bra. Ten. Gilberto Silva.

J. Sampaio' Fernandes, COMBATE
ÀS DOENÇAS DA MACIEIRA, .n-,

O f�:A.���I������TI�"�n�I��sRRA��� ,Rádio e esa 4-08 portos-
NATuRAL, ��.�. Sampaio Fel" \..f',. oorte-aDleric8110K J
nandes, �AG-INA DO CRIADOR (HDr� L·lterar.IB» WASHINGT_ON, 10 (V.A.) -

DE GALOS DE BRIGA, Alfredo I (. U
. presidente ..Truman firmou um de-'

Garcindo,
.

C,ULTIVO DEMUDAS Contínua e:uplJlgamlo, cada vez ereto, vindo do- Congresso, conferin-"
E.M TORRõES, José Lernpp, MAIS. mais, a todos os ouvintes da Sr;d,)· do poderes ao Executivo para tomar-:

FOSFOSRO ou MAIS PocfAS-1 dade Rádio GURcu1'á, "
o mais bélo Imediatamente as medidas necessã

S10'! _ A.DUBAÇ.�O DO CAFftEI- programa do rádío sul-brasileiro", rias para s�lVagUal:da dos portos dos-
. I "Hora Literaria" que Lourival AI. Estados Unidos contra a ameaça de�

RO Dr. Roget-io de Camargo A. '. . d - . ".

;, .

-a-a r
. 1 '. meída criou e sua elogtavel persis- e ataques �tOJlllcas. A nova lei con- ...

ESIUPENDA FESTA DA UVA DE têneía vem mantendo na referida fere ao presídente -poderes para con

CAXIAS DO SUL, Dr. J. Seabra emissora, já há sete anos: trolar o atraeamento de navios e <y'

Inglez de Souza (Il.. em cõres) , "Hora Líteraría", podemos �firmá· movimento das unidades mercantesv

EXPOR'l'AÇÃO DA BANANA, Dr. _lo, é, realmente, um programa vito- de bandej:·� estrauge�ra, poseíbirttan-
.

Julio Di P.ilil'avicini Torres DOEN. r íoso, pois rartssimo, é o receptor de do uma serre de medídas de proteeãe-
. '.' rádio, em Florianópolis e municipios aos portos americanos.

ÇAS DO TRIGO, Dr. Conradi A.
visinhos, que, todas as segunda.fei

Gampacci, NO. MUNDO DOS IN� ras, ás 20,30, não esteja em siJ)ltonia
SETOS - ,edItal, MOLESTIAS-A' corq a "Guarujá".

'

VICOLAS, Drs. Outubl'ino Corrêia ' O programa aludido tem contado

e Ernani de Faria Silveira, PLAN- ultimamente" com a valiosa colabo·

:TANDO PESSEGUEmOS PEREI. _raçã? das ,senb.üI:ita.s Córa Nunes e
. 'Mana Martha RibeIro - duas grano
RAS E MACIEIRAS, DI'. J. Seabra des revelações artísticas da nova ge.
Inglez de Souza , CRIANDO POR' ração catarinellse.

�.

COS, Dr. A. Teix,eir-a Vianna, CO· A' ·Rádio Guarujá, portanto, e a

BAIA E. PREA, <Germano H. Hatz' tOd?S" os in�eg�'antes "d�. "Ho�a Lite-,feld - UMA FRUTA QUE FOI DI. rana , aqUI fIcam os compnmentos

NHlT,IRÜ: .o CACAU, jos'é Na,p,e,
çle "O Estado".

CULTORA DO LUPULO' NO BRA-

SIL, SOB,ttE A TRAIRA; Dr. CJrilo

�'. �e .1"I�fra Macltado e mais. umalUlüDldÁde de ·"Conselho.s e mfor,
/ . .

maç.ões.'
..

úteis.

.. Tratado entre EH..
Aposentadoria e UD. e Uruguai

I d - II Washington, 10 (V.A.) - O Se·

n ustrlarl0S� nado aprovou, por unanimidade, o

tratado de comércio e amizade entre
os Estados Unidos e o Uruguai. O
pacto foi firmado em Montevidéu em.

-23 de NGvembro do ano passado, e

con�em, a regulamentação basica pa.
ra o desenvolvimento economico en ..

I - A fim de fazer fac-e à r;ecente majoração dos benefícios da I tre as duas nações.
Previdência Social (L,ei na 1.-136 de 1.9'6-50) o Decreto -riO. 28.4.i2 de"

24-7-50, elevou para' 6%, a p'artir d� AfOSTO DE 1.950, a ítaxa de
contribuição dos associados dêst,e Institutb e,f consequentemente', a dos
émpregadores,

'

\
.

,

',v II - Isto p:osIo, as "CONTRIBUIÇõES PARA .o I. A. P. J. a par-
tir da cOlllpetência de AGOSTO DE 1.950, deverão s'er calcl�lada�' ç
incluidas' na Guia de Recolhimento, na base de 12% e não. de 10%,
como vinha sendo feito anteritormente.

Florianópoli's, 10 de agosto de 1.950.
João Ricardo MaY1' - DELEGADO

FLORIAHOPOLlS - 11 de Agosto de t950

Espectativa em torno das Iestívi
no 'Cluhe Doze de Agostodades

A orquestra exclusiva do Clube e

mais a Grande Orquestra "Rio PIa·

tense", abrilhantarão as danças du
rante a cintilante. reunião.
Haverá a apresenta-ção de . quatro

Debutantes, conforme já anunciámos,
sendo oferecid�s lembranças ás mes

mas, pelo Presidente do Clube, sr,

José Elias, íncansavel e .dínamíco.

,Hoje, dia 11, grande ceia d� con

fi'aternização entre os associados, a

que comparecerão altas figuras re

presentativas desta Capital. Cerca de
�O nomes se acham inscritos. A or

questra exclusiva do. Clube fará mu

sica durante a ceia que ee iniciará
ás 21 horas. \

O menu foi escolhido a capricho e

tudo nos leva 'a crer que os 'presên.
tes terão horas de agradável prazer. E' de se esperar que outros Clubes

TERMINADO O PALANQUE PARA -se façam representar pois os convi-

A ORQUESTRA ARGENTINA tes foram expedidos para os prin
Já se acha terminado. o palanque. cipais congêneres de todo o. Estado.

no alto das escadarias que servirá A Diretoria do Doze está envídan
para acomodar a orquestra argen- do todos os estbrços para o. maior

tina, composta de 11 figuras e de brilhantismo da data da. fundação do

forma continental. Clube.
Ali obra. do no.vo restaurante O grande.. baile de gala de amanhã

secretarja e jogos tambenl. já se a: será um acontecimento excepcional
cham concluida$ nos anais sociais de Florianópolis.
ORNAMENT...MJÁO ESPECIAL E AR Domingo, dia 13, grande "sGirée",

TISTICA com o concnrso da orquestra' excluo
O grande salão para b baile de ga- sva do Clube e com a grande Orques.

la, que se réaUzará amanhã, será ri- tra "Rio Platense", de fanchito Ma
cameilte ornamentado, com variádis- quieira, de' Buenos Ayres.
simas nOres postadas em grande pro- As mesas pGderão ser reservadas
fusão. na Secretaria.

Novas diretorias

Associação .Irmão Joaquim
Da Associedade (irmão Joaquim, VICE PRESIDENTE -, OSNY ORo

. desta capital, recebemos e agradecei- TIGA (reeleito)
mos a seguinte comunicação: PROCURADOR GERAL - RO-.

DOLFO MANOEL VIEIRA (reeleito.)
10 SECRETÁRIO - ÉDIO ORTI·

GA FEDRIGO (reeleito)
20 SECRETÁRIO - SILVIO MA.

CHADO (reeleito,
TESOUREIRO - ,NESTOR 'LUIZ

TEIXEIRA (reeleito
Aproveitando o ensejo para apre

sentar a V.Excia. os meus protestos
da mais alta estima e disJinta consi'
deração. I'

ÉDIO ORTIGA FEDRIGO
Sécretário

"\Elxmo. SUl'
Cumpro o çato dever de comuni-'

car a V. Excta. que, em sessão de

.A,i>sembléia Geral Ordinária, '-ieali·
zada em 4 de junho último, foi eleita
e nesta data empossada a diretoria

..

que deverá reger os destinos desta

Associação durante O' ano social de
1950-1951, a qual ficoU assim cons.

tituida: -

PRESIDENTE - CLEMENTINO
F.B. DE BRITTO (reeleito)

IO$titu-lo d,e
Pensões dos

Aviso aos Empregadores

\

Biciclefas . ·1
Inglezas_

Acabam de receber

OSNY 8414:& CIA. I

/�
Rua Jeronimo Coelho, 24A

Florianópolis

Suc-Frufi
o. complement9 alimen�
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de cárbono.

CONTRA CASPA,

QUEDA lOS CA·

BELOS f DEMAIS
1

AFECCOES DO !

COURO CABELUDO. I
TÓ'NI<:O' C�Pll;AR
"0*' EXC-ÉltN'çilS;
I'

/

--------.....,..-------_._-----------

SERVIÇO DE METE0....

,

ROLOCIA
Previsão do ,tempo, áté 14 horas�,;

'o dia H.
,

'"

·AdI
'l'empq, lnstavel, com chnva�.-
Temperatura - Estavel.
Ventos: Variaveis, frescos.
Temperaturas ,extremas de hoje:.:.
Maxi_ma 20,6 - Minima.113,1. �

Para dar aderências legais ao projeto com que pre'tendia mu

dar o n01ge cle Pl'eS.imeIlte Getúli:o para Nova Bre:;lat�, 'llUl11 dos ,dis--
tritoSi de Ibirama, o jovem e brilhante de'Putad'Ü uclenista, dr ...
Konder Re-is,. invocou a 1,'ei Orgânioa dos Municípios, como se vê,"
deste trecho do s'eu animoso discurso:

. "E. insisto, jllstifioanclo a razão legal que me fêz pI'01)Or a res-·"·

tauração do nome tradicional:
,

"Não fo'r.al� êsses .pond<erávei.s ln'OÜ\Qf> e .talvez procurasse evi---"
tal' esta sug.est!w, a flm de €>SC01111a1' do projeto qualquer eiva ,de'

partidarisij;j;liJ-. Vejamos� porém, o enu�lciado no art. 13 �a Lei 01'-'" \

gânica dos Municipios: ' I '

",A.rt. 13 - Na... toponomia dos Mu�icipios e Distrito.s será ve- ... ·

dado:
I

I

, ..

'.rI'� � '��l�'r'e�o de' ,�������[� 'c'o'����'�� -d'� ��i's' d� 't�,ê� ·l;;l�����··:
.

design;a:çào de datas e nomes' d'e. pesso.as vivas".
Poderá alguém pergunta!l' se a Iei tem efeitO' retroativo, jw."

que "Presidente Getúlio" era a denominação do r,ereddo Distrito-,'
antes de s.er sancionada dita. Lei .orgânica. Nesta hipótese, en

tretanto, teremos de citar suas disp:osições t<ransitóriat que as--'

sim rez,am: I

"Art. 18 - Caso a topoIl!omia de algum Municipio o:u D1s-·

frito não obedeça as normas do art. 13 desta l,ei, deverá a respec-'
Uva Camara, em sua primeira sessão legi'slativa, d,ecreta,r a ne,.

oessarià modificação., d'e conformidade- com as r·egras estabeleci-· ..

das no ref'erido .artigo".
É 'o que estamos procur,ando fazer".
Como se vê ,O< \SI:. Konde,r Reis adjudicou <às suas' funções der" I

d;eputado as cle vereador.

E, ainda, rarefez Q. ,tempo, para se �onsid,erar 'à época dw:.
primeira sessão legis'lativa de diver's'as ,Câmaras. Ou isso, Ou en

tão deu cara ter Idifinítivo a disposz1çi5es TI''OJIlS'it'ó,rias, �ncor;po<"'"
rand:o-as à lei. Por ainda, deixou distritos com nomes de p-ess'o.a$<-'
vivàs! A justificativa que valia parà banir President!e Vargas 'ir'!'''

restabele�'er Nova Bl'�slau, assim, só devia.,_ser· al)licada nesse c,a

s'o! E-jl:9l nenhum mais..! Essa a maior ,prova do personalismo da.
'sua proposiçã:o. Corroborando·a, a fúria -com que, na,Assembléia".
protestou peIa ·sua inocência, espanejanclo a modo. ue macuco»'

caido. no Sufmganle do laço!
Essa Ià história ele um projeto que', quando apres,entado, era

uma lindeza 'e que, depois, acabou se'<ndo caco. de vidro dentro>·'
da bota!

(

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


