
Para Governador do Estado: UOO DEEKÉ,' o
, .

engenheiro cuja competência profissional e
\ .

administrativa Santa Catarina já conhece.
•
• o grande líder HEREU RftMOS�

iallace deixou O.i

Parti�P�ogresslsta Benzimento da Imagem 'de 'Nessa
E o que vemos é a minha candída- WASHINGTON, 11 (V. A.) -=- O

S h A -, d
.

tura que, menos poderei eu retirar sr. Henry Wallace, ex-candidato à . eD ora ." uxi ia 1)raIluanto maiores fQrem os riscos quo prestdencía dos Estados Unidos pelo
!)la possa correr. \ -

. Partfdç Progressista Ameriano, aea-

E para a luta é que estou

diSPOS'1
ba de se desligar desse partido, em

Lo, já que me puseram na vanguarda desacordo COlll o lllesmo. desde o

das hostes Petebístas inicio da crise coreana.
.

Assembléia Legislativa
Sessão de 10-8-950 no seguinte' teor:

Sob a presidência do sr. Ruy Fe- "Exrno. 801'. Pr�sidel1�e da As.

uorschuette, teve inicio a sessão, sembléia Legislativa.
à hora regulamentar, corn a pre- Requeremos que, depois de ou-

sença de número legal, vida a Assemhléía, seja consíg-
Lida a ata da reunião anterior, gnado na ata dos nossos trabalhos.

foi aprovada sem retíücnções. da 1)1'e'8ente sessão, um voto de

O sr. secretário fez a leitura pezar .. pelo f,aiI-eci:m!envo, ma cida
do expedente, que constou do se- de de �gufila, do Dr. Aurélio nó,

gunte : tolo.
t.l) Oficio na 221, de 9 do co' R'equel'emo'S mais que, a:p r 0-.

rente, d·esta capital, do. s�·. Gov. vada .a, s-olicitaçã'Ü Mima feiLa,
do Estado-, dr. Aderbal Ramos da seja dado conhecimento à Exma,

Silv.a, subme�endp·à oonlSidcl'[t· familia do- 'e:x!tinto, das manifes.

ção dessa Gasa o pedido- conti(lo tações .de pezar desta Ass·emb!éia.
D:Cl oficio 1.674, d·e 9 do COrrel!te, (As'sinado) - Oswaldo Cabral
do -sr. .secretário da Segurunl;'fI Arruando Calil, 'l3iase Fa'rac::l.
Públioa, referênt.e à 'abertura de Pinto d,e- Arruda, Paulo Fontes,
U111 crédito especial de Cr$..... Bráz Alves.

150.000,00, desVinado ià 'aquisiçiJ,o A sleog-Uir, ociJiP'arlal)1 {l tribuna
de material para o

. Oorpo de os deputados Oswaldo G.abrai
Bombeiro,s' desUa Oa;pital. ;\rma.n.do Calil, Bl'áz Alves e Ria-

b) - 'lleleg�a'illa nO 433.600, s'e F1araco, T€pr,es'erÍtantes res'

de 9 do corrente,. do sr. Guilher. [)e�tiv·ame-�te, das. hancad·as da,
me da SiJ.veira, Ministro da Fa, U.D.N.,· P.S.D..10' P.T.E;, manifes·

, ze,nda, do Rio, que -comunica, em lanclo-se pesarosos por tão lutuo·

r,efe�ência à cd�ção d/e uma 50 'acontecimeÍ1to· 'e a.o meSl11(}

JOINVILE, 11 (R.) Será rea- que a exposição joinvilense seja bem Ooleloria: Fede-ral, no distriL() de lempo, ex(Press�!ndo, ,s/eu int,egral
lizada, amanhã na futura Praça da instalada, como, ainda, de oferecer Pira,bel'·aJ:1a, �llco.ntJrlajl'-se na f�h apoio. lao r,equerimento formul'a-
Bandeira, a solenidade do lançamen. à mocidade um local apropriado pa- s'e final de es,tudos no Congresso do.
to da pedra fundamental do pavio 1'ú as suas reuniões esportivas. o projeto de r'ef'orma d'as' Exato, Este te'\('e a aprovação unâni'
lhão que a Sociedade Amigos de Join- O plano da SAJ é verdadeiramente 'rias, não s·endo aconselhável no me do plenári� ao s'er sltbmetidovile, com (J conctirso de todas as for feliz, pois colocará Joinvile empare- momento a ,adoção rla medi:lfl à. v'otação.ças vivas do municipio, fará cons, lhado àquelas cidade que possuem �,

truir para a exposição elo I Cente- instalações desse genero, que refletem pleiteacfia. A seguir passou-se a Oràem do
nário e que, depois, será transforma' o progresso geral. Não havendo ioradores inscõ':; Dia,. Como não houvesse' matéria
do em ginasio, detinado à modda Concretiza-se, assim, o plano tra' tos na hora do expedi.ent{" foi a ser cl'iscuticl-a filem vot.ada o sr�
de joinvilense. çado sob gerais aplausos e que não declarada livre a p.alavr1a. presidente concedeÚ livre a pa>A noti?ia, sem duvida é das 1l1�- só cov-co�Terá para o l�laior bril�o .

Esla foi soUcita.da ')elo del)llln- 'J"<l"l'a I)Ul'.a eX'l)ll·caf".a-. O pessoa].lhores e vem provar o traoalho efl- I elos festejOs do centenano, como, am- >," , - "

ciente desenvolvido pela SAJ naquele I ela, será mais uma prova do eSPirT-1 do Oswaldo Cabra!}, qllC encoami ::\ião havendo oradores, encer-

sentido, visaúdo não só fazer COl1l to progressista dEI- povo joinvilense. nhou à Mesa un} requerimenlo rou-se a sessão •

Para /Senador

;

o IIAIS .ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA'

....rlet6r1C'i e D. gere.tea SIDNEI NOCETI - Dlrétor Dr. RUBENS DE A.RBUDA. JUI08

Ano XXXVI 'Florlln6polis- ·Sábado, II de Agosto de 1950 10.924

na Casas parà os
,

, -

·operarlos
RIO, 11 (V. A.) O presidente da

Repúbilca assinou decreto conceden
do maiores facilidades à construção
de casas para os segurados dos Ins

titutos e Caixas de Pensões e Apo-

o .P.. T. B .. não
base de cOOlpensações

O dr. Carlos Gomes .de Oliveira esclarece
rumores desfazendo boatos

fará acordos

sentadoria.
,

Tendo o Dr. Carlos Gomes de O
liveira voltado do Rio, onde fôra re

presentar o Secção Catartnense do
F.T.B. nas exequ las do Senador" Sal'
gado Filho, temos procurado encon

tra-Io a geito de ouvi-lo sobre os ruo

�lOres em torno de sua· candida tura
que se diz seria retirada.
Hoje tivemos ocasião de aborda'

lo
Nunca pleiteei cargos pol iticçs, diz,

Jl,OS s.s. e
�

se os tenho ocupado devo
o a circunstancias ·favoráveis.' Desta
vez ainda, embora não possa dizer
que fui de todo supreendido, porque
ouví, as vezes, falar no meu nome,
posso dizer que não 'dei um passo' pa
ra ser indicado candidato a .gover
nador do Estado pelo meu PARTIDO;
,e devo-o mesmo a um movimento
por, candidatos próprios, que ntnguem
poude deter na convenção, recaindo
afinal a indicação no'meu nome.
Aceitei a indicação ad-referendum

tIe Oetulío Vargas, pois, de qualquer
,.modo, para tão. séria. decisão prec.i·
sartamos coordenar-nos com a dire
tão nacional do Partido e com o sel1
Chefe Supremo. ,

.

Nenhuma impugnação houve ao
meu nome, embora se podesse consi
derar ainda oportuno um entendimen
to com os demais partidos para o a

eordo alto, em tôrno de uma rõrmuls
llue pudesse conciliar os interesse3
Buperiores do nosso Estado.
Eis porque, não terei dúvidas em

admitir a hipótese. da retirada da
minha candidatura. -

Jamas
.

porém, se há-de admtir um
acôrdo para apoio a outro partido,
.com sacrificio da candidatura do
P.T ..B. mediante compensações ou
troca de posição porventnra havida'
como mais segura para mim.
Entendimentos portanto, sempre-

serão possiveis, mas é préciso com

til'eender que não sou "detentor de
coisa minha, mas de umá posição

eonferida pelo meu partido, numa

ãeltbenação unânime e ésppntanea,
l3ó esse Partido, pelos orgãos compe
).entes poderá deliberar sôbre qual
atler modificação no que está assen
Lado.

._---------

o perito �alemão satis·feito com o
que observa no Brasil .

RIO, 11 (V. A.) - Falando, onJ
que estava realizando uma verdadeí

tem á reportagem, o sr. Kar Isple. ra redesconlagem no Brasil, tal a

"ker, que veíu ao Brasil tratar d modificação havida em nosso. pais
incremento comercial 'entre Alemanha desde antes da guerra.
e nosso, pais, declarou que se eneon

tra bastante satisfeito em virtude
da bôa margem de possiblidades que
encontrou.

Spieker visitará, São Paulo e Por
to Alegré, antes de seguir viagem
para a Argentina.
As autoridades aliadas aprovaram

a sua opinião de instalai' consulados
alemães na Amérdca Latina. O peri
to de Bonn teve ainda uma fraSe
muito interessante, quando frizou

4 ratificação do
Tratado de Bogotá
WASHINGTON, 11 (V.A.) - O

Comité de Relações Exteriores reco

mendou nnanimemente ao Senado a

ratificação do Tratado de Bogotá
elaborado pela Organização dos Esta
dos Americanos.

,25 milhões': de dólares .para
,

CW��,rG�!�lil�U��)de��r�� i��,"�!�oi?�x�!t,
çã'Ü dos Estados Unidos anunciou a concle,ssã,o de um cr,edlito de 25
milhõe.s d"e dol!al'es a .companhi'a Sidei'urgica Na-cionail do Bl'lasil a
fim die asse-gunar mainr pl'ogresso, na pl'odução de aço 'e (}erivado�.- .

•

Pavilhão para o Centenário
de Joinvile

�oDsultas respondi
das pelo TSE
Rio, 11 (V.A.) - O Tribunal Su

perior Eleitoral; respondendo à con

sulta do Tribunal Regional de Mina,s
Gerais sobre a entrega de' titulos
eleitorais, esclareceu que isso pode
rá ser' feito até quarenta horas antes
das eleições.
- Tendo como relator o ministro

Djalma Cunha Melo,_o Tribunal Su
perior Eleitoral apreciando a con

sulta sobre a transferencia de eleito'
res na mesma circunscriçã,> fOl'll1u
laclft pelo Tribunal Regional do Espi
rIto Santo, resolveu que podem ser

.,despachadas até 15 do corrente.

/

.�

o sr, Juracy Magalhães trabalhar
contra a U. O� N.

SALVADOR, 11 (V.A.) - CaD i
firmou-se, hoj-e, a saída do depu
tudo Novais Filho das hostes ude
nlstas .

'e sua pública adesão ao

P.R. O sr. Novais declarou que
sua decisão é irrevogável, afir
mando sua solidariedade ao pre
sidente Dutra e 'à candidatura
do sr. Cristiano Machado, Igual
Gesto. é esperado de outros eIe·
mentes de destaque' do jUl'acismo
especialmente dos srs, Gíleno
Amado 'e d!eputa,c1os estaduais
José Guimarães Rocha Pires,

Eduardo Mamede, Reinaldo Me;,'
reira e Natan Coutinho, O pr-o
Iessor Rogério Faria, atual sccre

tário do Interior, amigo par ticu
íar do governador Otávio Mau

ga,bejy'a e seu velho correligicná
do, r-enunciou 300- cargo de mem

pro da comissão 'executiva da
UDN, alegando, entre outros mo

tívos, sua ·so.lida'l'i'p1dad-e aos an.

tigos eompanheiros da. ala auto

nornista, excluidos pelo sr, IJura,·
cy Magalhães na recente conven
ção da U.D.N.

PARTIDO SOCIAL 'DEMOCRATICO
...

Convoco a sua Comissão Executiva para uma reunião no dia 12, às
15 horas, na sede do Partido, 'afim-de díleberar sõbre as sugestões feitas
pelos diretórios municipais de candidatos ao Congresso Nacional e à
Assembléia. Legislativa do Estado.

Florianópolis, 3 de agôsto de t950.
_

mrêu Ramos, presidente

.

Na matriz do Purissimo Coraçãa
de Maria promete revestir-se de no

tavel brdho o benzimento solene da
Imagem de Nossa Senhora Auxiliado
ra, a realizar-se no dia 13 do corren

te,' domingo,...ás 8 horas. Logo após
êste ato terá lugar missa.
A Mesa Administrativd da Irman-

dade de Nossa Senhora do Parto está
onvídando todos os esforços para que
êste ato seja de realce grandioso.
Abrilhantará êstes atos o côro da

matriz 'do Pur íssímo Coração de Ma.

ria, "Nossa Senhora Auxtliadora",
composto de exmas. senhoras e se

nhoritas.

a
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A TOSSE NA IDADE Do CRESCI
MENTO

Cuidado!' Combata a tosse e

fortifique os pulmões da criança- �

com "SATOSIN'" - poderoso an-, _E"'-«�_�_�_�_'OiII_�_�_�_�_..o_II!(�I6.

tíssétlco e descongestíonante das
vias respíratórías, Bastam algu
mas colheres de �SATOSIN" (1�ra

'que a tosse Iogç se acalme, ate ces

sar de uma vez. É excelente remé
dio para -combater Grípes e nes
friados. Peça- ao seu farmacê-itico
ou droguista /'SATOSIN" - o ia
minador �as Gripes, Tosses e Bron-
quites.

.

Compleia ofícioa para cO,usertos 'deioias e relógios, dirigidas
por,prolicionais competéo tes

eloiôaria .:Sob.abe'
..

-

.
.

de .... / '

- - '

, ,

OswaldoI

'- A mais nova
- da cidade,

Oferece o mais completo sortimento de:
Jóias - Relogios - Artigos para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de to dos
os tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de adorno .em geral- Relógios
de mesa e parede, de bolso e pulso e despertadores das melhores marcas.

Conserta-se relógios � jóias com garantia.
� (OFICINA PROPRIA)

RUA 15 DE NOVEMBRO, 828
ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, ,1032 - Caixa postal, 391

, \
BLUMENAU
Santa Catarina

.Oomanlaaçlo. ··f
A Associação das Damas de Rotary comunica. ás pessoas que ,ad·.

quiriram bilhetes das rifas de um liquif'icador e de um aparelho de'

chá organizadas em prol de mais uÍna bolsa de estudo superior que
- , ,

tem direito. ao premio quem ,possuir os bilhetes numeras zero dez

:(010), 'por ter sido este o final d-o 1° prêmio da Loteria do Rio Grande Agencia Geral para S.Catàrllia
do Sul' em data de 1° do corrente.' Rua Felipe Schmidt," 22--Sob.

C.:Postal, 69· Tel. «Protétoras
FL.ORIANOPOLIS

4&I&'·V'O.tUOtARlQS..OA pATRJ� No· M • -..6flIIiIlIIt
ÚAf!OUaUP·�.uu.··ro.Et.aAMAII""'êiüo

Ministério Marinhada FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS ·SIFII.tITICAS

Elixir de Npuoeira
M.dioacélo QUZiUol' no t:rqtam.nt

da .lIm.

, 'Capítanía dos Portos doi E�tado de Santa
Exercicio de 1950
EDITAL

1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos dêste Estado, faço sa,

ber a quem interessar possa" que se acham abertas nesta Repartição,
da presente data ao dia trinta 'e um (31) de agôsto corrente, as' insori.,
ções palia ,os exames a se realizarem na primeira. (ia) quinzena de
setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA�
GEM, PiRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMEIRO

E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRATI�
CO, PRA'frCANTE DE PRATICO, A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA�
LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUT,OR MOTORISTA AMADOR.

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de' São Francisco
do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES-

TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.
,

3. Para melhores esclarecimentos sôbre o assunto em aprêço, os

Interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega
cias.'

Capitania dos Portos do Estado de Sá,nta Catarina, em Ploríanó;

polis, 1° de agôsto de, 1950.
.

,

NELSON DO LIVRAMENTO CO[jTINHO
,

.. Escriturário da classe "G'" � Secretário

Catarina

.. ",. . .

MOV,EIS-
Por motivo de mudança, vende-se

móveis. Ver e tratar á Avenida Her-

ciljo Luz, 1&7;'
•

C.mi..., Gravatal, Pilamo.
Meiali da. melhorei. pelo_lme
cores preçOI 16 na CASAdMIS

.

CELANEA - Ruae. Mafrill
---------

TINTAS PARA PINTÜRA .

COTTOMAR

AS$.ociação de EngeQheirosCal.
.

'Não tendo sido possivel realizar.se, em 2a convocação, como

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

a-ssociados para a 'referida eleição, a realizarcse no dia 15 de agosto,
M 20 horas na Séqe Social.

.
,

CID nocu« AMARAL _' Presidente.
;�;� .

PARTIDO 'SOCIAL DEMOCRÁTICO

DIRETORIO 'MUNICIPAL
"

'

A"\l"lSO
Encerrando-se no dia 2 de, agos, Zenft da Silva, Nair Conceíção,

to p.
-

vindouro, o serviço "de alis, Osvaldo Lisbóa, Odilia Carreirão
tamento eleitoral, este Diretório, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da
solicita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda P. Simões..
srs, . correligionarios abaixo dis, Valdó Rosa Silva Virgílío Jos{t',

,

crímínados: á Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Francisco Caetano..
Arcipreste Paiva n, 5 sobrado, Walter Ramos do Nascimento,
á.fím.de satisfazerem '9. despacho Valcyr Borges Werteh Gouvêa de

exarado, pelo' Juizo Eleitoral, em Araujo e Silv�,. Valdir SUva, Ze•. ·

seus requerimentos: naide Tereza' Areias, Zelita Laus,
FLORIANóPOLIS: Artur Cor, da Silva, Yolanda Vieira Leal.

rêia de Melo, A.Ltamiro Neves dos �ACO DOS LIMõES: _ Felínte-
Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, 'Celso
Marco Lessa, Cleonice Maria da 1"!]{INDADE: 'Oscar, 'I'etuliane-
Rosa, DjaIma Cunha, Dianê Cunha, Silveira, Manoel Ari da Silva.
Domrémy Magalhã�s de Fraitas, CACHOEIRA DO �OM JESUS:
Dorvalina Gomes da 'Maia, Euclí, Osvaldina Dagoberto de Maga....
des Costa, EvelYm Santana, EE_ lhães, Antonio Guilherme dos
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander- Santos João Manoel dos Santos.

, '

son ,Monz�lli, Édio Santana, Gu- RIO TAVARES: Senem Pedro-
mercíndo Xavier, tsío Reis Silva,. Cardoso, João Manoel Martins &

Ivonete Fernandes, Ivonete Régis Hildo Martins.
João Bernades, JQ.ão Olegário da ESTREITO: Bertoldo Martins",
Silva, Júlio Continuo de Azevedo, Beljarmíno Manoel da Silva, Ho
Lauro �leves, Lauro, Quirino do che Paulo Platt, João Boaventura'>
Nascimento, Luiz 'Fernado 'Macha. da Silva e Martínha Maria da SiL
do, ..María Gossenferth, Maria. Eu.

j
vi .

.

láJ.i� de �*d�ade? Marcos. Lessa, FlorianóPo�iS, 19 de unho de, 1_95&...
,

Mar ía Jose 'ReIS SIlva', Marra Her- Tte. Albano de Souza LUClO \L

.mes,
,
Martha : Hauspurg, Neiva Delegado do D.M. do PSD•

Tribunal Regional 'Eleitoral
)

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

Eléitoral recebeu o seguinte telegrama: �

RIO, 3 - Comunico vossencia Tribunal Superior Eleito-·
ral sessão hoje tomando conhecimento consulta sôbre .trans
ferência de eleitores de uma zona para outra, dentro da mes
ma Circunscrição, resolveu -fíxar o prazo' para aquelas transfe
rências até 15 de agôsto corrente, podendo- os pedidos serem
despachados' até 4 de setembro. Ats. sds. (a) Antônio Carlose
Lafayette de Andrada,'Ministro Presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Servieo Eleitoral
=ÓÓ,

•
� _,

Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos' seja publicado que"."
de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juízos e Cartorios Eleito.;
rais, a ENTREGA' DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN-<
TE NO HORÁRIO DAS 14 AS 16 HORAS diáriamente.

�

,

"---
---

Se ricos quereis ficar
De modo tacíl:elegal
Fazei -ho e uma: inscrição
Credito Mutuo Predia I

CA�A MISCELANEA --: dlatri.'
buidor, dOI Rádio,'''' R.�e, A·

ietor, V'lvula� �!Dilco••
- Rua Conlelhelro,� Mafra

T O N I:C A R J) I U �
I

'

-

-

Ionico do ,coraeio
.

"

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas. perturbações-
na "círcnlação do sangue, Arteriosclernse, Disturbios na.

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, 'Inchaçõeo, Edernas.,
Molestias dos Rins, Reumatisn'm ... Netrítes.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Panelas de Pressão ARNO
,

a Cr$ 5tO,00
..Grelhadores E)étricos

a os 300,00'
Da Eletrelandía

c
"

I·

i

i·

Rua Arcípreste - Paiva

•

1 n e - D,i
I •

a r 1

Ed], Ipase - Terreo

Vida eocial

- RITZ - "IMP. 14 ANOS". Indigentes neste Hospital durante

- A' 41,2 e 7� horas _ ROXY _ D mês dPjUlho proximo passado,

U irnentad itan A's 4 e 7N, l1S. _ foi o seguinte: Consultas, 1058�
- m mOVlmen . 'Ü e .exCl .

7* 109
d dAI PR.OGRAMA COLOSSO Cur�tivo.s, 18.27;

.

Operações, i', ;
to 'rama e, amor, " Exames Laboratorto, '168; Raio. x,

- Emoções que farão você vi 1) - Cine Jornal - Nac. ll1; Ondas Curtas, 30; Raio Infra.

hrar vigorosamente! BUSTER CRABBE ( O Homem Vermelho, 3;3; Ultra Violeta, 20; Ma-.

FRA�K BORZAGE Leâo) no seu mais sensacionâl (Í tabolismo basal, 2; Radioterapia, 56;
- O d iretur poéta - eletrizante "!<'AR-WEST": Oxígenoterapia, 9; Anestesia pelos

" � gases, 1;' Injeções, 4688 e Formulas

I , .. que dirigiu "Sempre te Amei", CAVALEIRO DO DIl\BO aviadas, 2664.
apresenta: com

CAl'liER/1YE Me LEOD Lulas .. , Torcidas ..•
,- "Estrela" de, "�empl"e Te REY CORRIGA� 'Ü óow-boy d03

Amei" . . . punhos de .aço, na sua, mais arro-

no seu novo e extraordinár-io suces- jada aventura l
so: * * TERRA 'DE PERSEGUIDOS

'ELEGANCIA � �!IMA ESPEHANÇ_\

Vestem�se . com gõsto as _ inglesas :e::N��!;l�Hd�sempenJlO mais sin-

LONDRES, 11 (BENS) - Muito costas, porem. Outras têm uma gola No Programa: <,

,;antes dos criadores de modas have- I
larga (e a frente em dois pedaços cru-

.rem tido a idéia de chamarem sua za, no peito amarrando de um lado. 1) - A Marcha da Vida - Nac

invenção "peças separadas", já as Para ocasiões de mais certmonla 2) - Noticias Universal -

,�mulheres procuravam tudo o que pu' - embora naturalmente tais conjun- Atualidades -

"desse completar suas ··toilettes", Co tos não -sirva� para cerimonias em Preçcs : c-s 5;00 e 3,20.
.meçando com sobrios enfeites destí- que se exige roupa realmente mais "LIVRE" � Crianças maiores de
'llados a roupas esportivas, tais aceso "toilette" - usa-se ás vezes um orn-

· . 5 anos poderão entrar na sessão de
.sortos foram se aperfeiçoando até, bro nú, pondo-se sobre o outro uma

::hoje, as mulheres poderem comprar

I
gola estilo' capa com bordado na pon- 5 '41,6 hs. -

uma ou duas saias, uma ou duas blu- ta; outro modelo é a blusa inteira' :__ ODEON -

. -sas, e até um casaquinho feito para mente' sem alças, cõm um bordado 'I'ealro A. de Carvalho
combinar; conforme a saia e blusa pesado em todo o decote, A's 7:)i. horas.
·"escolhida a dona desses con�untos es No que diz r�spei�o aos c�njunto� Gigantesco Espetáculo de Téla e
"tará com um costume de viagem ou para usar de dia, ficam muito bem'

P �, 1
.

um vestido para o diarío, as saias usadas para os conjuntos arco i

Atualmente, as saias pl issadas al-
1
de mais cerimonia - variando-se a'l Na Tela

,�gumas são plissadas em cochos, outras! .penas a blusa, com um decot� e mano � Mais um grande sucesso do ci
tem prega sobre prega. Tambem as gas apropriadas. Para os tíns-de-se. nema mexicano!
,"blusas variam enormemente. AlgU'j' mana e para ferias, tais arranjos, PENHASCO DAS ALMAS
'mas são relativamente simples, com que permitem que a mulher num se,

-mangas 3/4, o que está cada vez mais !'gundo mude inteiramente de 'aspecto,
com

,.,em moda, com um grande decote nas são particularmente indicadas, MA·RIA FELIX (A mulher mais '10
- --()-_." \

nita do mundo)
ANIYERSÂRlOS - a sra. Sabirra da Silva, espõ-] e GEORGE NEGRETTE.

Sr'. Oito Renou» sa do sr. Cioí liano da Silva; \ - NO PALÇX) -

Ocorre hoje 'Ü aniversário
. -. o. sr. Tomaz_ Pickeríng, fun-! 2a Grande apresentação da gr'an

· natalício do, sr, IJL�J Itenaux, ben- cronario da Secção de Ferragens I de
· quisto índustrial do municipio de d'a Casa Hoepcke S. A,; . ; ORQUESTA TIPICA RIO·PLATEN

· Brusque, .alérn de prestigioso poli- - 'a sra. Nazl r Jorge Morais, es- SE - de.-

tico pessedisla, exercendo naquele pôsa do sr. Manoel Morais, comer- Panchito Maquíeíra.
município a P r·�s-i(fI\nt.'ia do Iii r-e- cíante: - Composta deã

í figuras, sendo
tório do PSD e peSSO:1 largtuur-nl e 4 bandoneons

relacionada nos' meios soei ais e 3 violinos

industriais do E:;(at!·.�

Pa' ra colocar SOL.'
1 contra-baixo

O ilustre ll'atalic;iild·� '_1'1C tem II 1 pianista.
dedicado sua vida ao- continuo

em seu Sapato___.,-
1 "crcener, (Alexandre d<l

·

progresso da nossa terra espe- Lucas)
cialmente de Brusnue, ((',W

� 1!1C PROCURE Uma cantora (Nona Itea!), ALE

,quer muito, alia a . uma Invulgar

O Id
XANDRE DE LUCAS - revendo

ldistinção um cavauher'Ismo que
•

swa" O no TANGO os áureos tempos do

o torna verdadeiro "gentlemun ", saudoso CARLOS GARDEL! - Bo

motivo porque, pela passagem do telefones 1536 e 1324 leno . .. Ruml1as... Tangos... Mi

feliz evento, receberá expressivas P. 15 de Nov. n.22- 2'. andar longas, ..
Preços: Cr$ 8,00 e 5,00 ..hornenagens de seus �migl)s e ad-

· miradores, entre 1)s quaL; 110S

incluímos.
Envi'amos·lhe, neste registro-, O

.noss'O -cordial abraço com, votos :de
[lerenes' felicidades ..

Sr. Anlôilio Vieira Machado
Faz anos, ne·sta data, o noss')

estimado co-esta.ctuano sr. Antôl)io
Vieira Machado; Inspetor Chefe
da Inspetoria de Veículos e Trân'
,sito Púb)ico, genital' do nosso pr,e·
zado. ,companheiro de redação e

-s'ecçã'Ü esportiva d�te jornal,
.Pedr.o Paulo Machado..

Às inequívocas maniJ·esvações
·
. .de estima e >apreço. de que s·erá aI
'''o pido transcurs'o de tão auspi
ciosa data, nós nos associamos,
ju!bilosamente.

ZAIYZlBAR DA S/LVA
• FERNANDES
Natalícia-se" 'hoje, o jovem' Zan

'cZibar da Silva Fernandes, dileto
. filho do nosso distinto conterrâ·
neo -Sr. Tych'Ü Brahe Fernandes,
Delegado Fiscal do Tes.ouro' Na
cional em Santa Catarina ·e da sra.

Argentina da Silva Fe,rnand'es.
CumprilTI'entam�s-lo cordial-

, ,

mente.
Srta. Mal'ise Sabino

A 'efeméride 'de hoje registra ()

aniv,ersário natalício da gentil 'e

grados·a senhorinha M:al'Íse. Sabi

no, filha do sr. Adalbel1to Sabino,
, ,do flUo comércio desta ca·pital

Marise, hoje, será alvo die múl-,
tiplas homenagens ele 'Suas nume·

ros'as amigui'nhas, às quais'
,

nos

, s'Ülidarizamos.
Fazem anos'. hoje.

O sr. 1° tt-e. Edison Machad'Ü,

- Um "f'ar-west" repleto de

sensações e 100% 'ação!
Continuação do melhor e mais

espetacular de todos os tílmes em

series :

O ESPIRITO ESCj\LARTE
com

Charles Quighley.
50 e 60 Eps.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20'
"IMP. 10 (DEZ) anos".

- IMPERIO -

(Estreito)
- A's 7,% horas --

OSCARITO, GRANDE OTELO,
ANSELMO DUARTE.

em

O-CAÇULA DO BARULHO
RITZ - ODEON

Amanhã

Ray MILLAND.
(Candidatando-se novamente ao

titulo de "O maior ator do ano")
. :-- ·e --

A'NN TODD.

em

" ALMA NEGRA

"Rigorosamente Proíbtdo.
18 anos".

.

FRAQUEZAS EM' GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEII!"
........................

'

...

1. cétJOS!ara"J. ! li}

P • lIMA0'
• ABACAXI

• LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(ar/fio c(Jm t2envelOPei '

deJ IrulDJ dllerelTlesl'fi, 16.00
RfEtvlBOLSO POSTAL
PARA TOf)O PAIZ
Produtos 5)C-fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURITlBJ - PAQAN/J:até

.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Extrato de Frutas Vitamína O
f Hidratos de Carbono 'etc .

Rua Arcipreste Paiva

.. ,J' ""_A .. I

os t.750.00
. �,

o quanto custa uma enceradeira

A R N O'
EL-ECTROLANDIA

Edifício Ipase -Terreo

CONTRIBUIÇÃO 6%.
Segurado I Emprêsa I

6,0() �I 6,00 I
9,00' , 9,00 ,
12,00 : 12,001 -

15,00. i 15,00 I

18,00 ! 18,01) I
21,00 I 21,00
24,00 I 24,ou I

27.00 I 27,00 .1
30,00 , 30,00 I
36,00 I 36,00 j
42,00 42,00 I'
48,00 48,op
54,00 . 54,00 I

,60,00 60,00 III
66,00 66,(1) r
72,00

.

72,00 !
78.,00 '78 Od- t
8(00 '84� r�,
90,00 90,QD',

.

96,00 96,00
102,00 102,oD
108,00 108,QÕ
114,00 i 114,o0
120,60 I· � 120,00

CLASSE

1
2
3
4
5
6'
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

)21
)22
_'23
24

Institulo de aposentadoria e Pensões-dos Ctlmerciários
Deleg8cléP de Santa,Catarina

.'

ECITAL
Afim de atender às despesas com a lei n. 1.136, de 19. de

I'
A partir do mês de agôsto, devem, portanto, os emprega-

junho de_1950, que majorou os valores das aposentad�;xrias ,e dOires descont�� a contribuiç� de todos os seus empreg�dos
pensões, foi elevada, pelo decreto n. 28.412,. de 24 de Julho ·ue ou de Seus dlrlgentes, que seJam segurados do InstItuto, na.

1950, para 6% (seis por�cento) a taxa de contribuição dos base ·de 6% (seis por cento) dos respeotivos salários de cla,�

empregados e empregadores para o LA.P.C., a vigorar de 10 se e recolher ao Insatuto, aCl"escid�de igual contribuição,
de agôsto corrente. por parte da emprésa. .

OSWAL PEREIRA BA IXO, Delegado
TABELA DE SALÁRIOS E TAXA DE CONTRIBUIÇÃO'

.

,

I SALÁRIO' i
I DE· II
I CLASSE i

100,00 1
150,00 I
200,00 t
250,00 ,
300,00 !

350,00 I
400,00 I
450,00 ,
500,00 I

600.o� f
700,00 i
800,00 i
900,00\ i

1.000,00 I
1.100,00 !
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00 j
1.600,Oõ I
1.700,00 !
1.800,00 I
1.900,00 ii
2.000,00.oficial do Exército;

I
J
I"
I' Até Cr$ .

, De mais d'El Cr$ 1UO,00 a

I De mais de Cr$ 150joo a

I :Oe mais Ide Or� 200,00 a

I De mais de Cr$ 250�00 a

I De mais de Cr; 300',00 a

De mais qe Cr$ 350,00 a

I De mais d� Cr$ 400,00 a

De mais de Cr$ 450,00 a

I De mais de Cr$ 500,00 a

� De mais �e Cr$ 600,00 a

De mais de Cr$ 700,00 a

Oe mais de Cr$ 800,00.a
De mais de Cr$ 900,00 a

I De mais' de Cr$ 1.000,00 a'

De mais de, Cr$ 1.100,00 a

I De mais de Cr$ 1.200,00 a

-I Ue mais de, Cr$ 1.300,00 a

I De mais de Cr$ 1.400,00 a

I, De mais. de Cr$ 1.(500,00 a

De mais de Cr$ 1.600,00 a

I De mais de Cr$ 1.700,00 a

De mais de Cr$ 1.800,00 a

I De mais de Cr$ �.900,oo a,

ORD�NADO MENSAL

. . 100,00
�50,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,0,0
600,00

.

700,00
800,00
900,00

,

1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.3DO,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.ÓOO,00

i
I
i

!

1
1
'i
I

I

!
f

I
i
I
,j
'.

!
i
I
I

Total
12,00
18,-00
�,4\oo
.30,ôo �36,00 I'
42,00 I'
48,00 II
54,00 "

60,0') I:
72,00 ii \

84,00 r
1·9068,00 t

. ,00 I:"
120,00 I:
'132',00 li
144,00 I
1$6:,00 :
11'8,00 :

18<J',oo !
192,00 i
204,00·
216,
228:{0() :

�40,o

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Transportes' ftereos' Calarlnenses s.a� t
� h
��� Agora,,· sob a orieDta�ão técnica. da Cruzeiro do Sol ..�.
� � L
��� ESCALAS :

-

..�.
� � h
''..�� ,As SEGUNDAS, QUARTAS E -SEXTAS-FEIRAS: "

..�.
I" I Rio de' Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba : .

..... +i.

'..��
-

'Floríanõpolíe - Lajes .e.....
Porto Alegre. .'t..

'�� ,+

�� AS TERÇAS, QUINTAS E SáBADOS: . �i·�i� Porto Alegre-Lajes=-Florlanópolís -Curitiba +:..+�.� _ Paranaguá-Santos e' Rio de Janeiro. +••�+..� .:.��� T f d '-d ..+_.
���

"

ari as re UZl as '

..t.
/ ��� ·

O I
..:.

�i�, : Modernos e possantes aViões DUU, as :tr..� .

':
� ..+... ,+i.i:� A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da ..�.

��� conclusão das obras do aeroporto local.
.

'��.

�I�� TRAFEGO MUTUO, COM: ' �
.•i:.� Cruzeiro do Sul-Rio \

..+..
j �
� Savaq=Pono Alegre ..�.

�i� Plúna-Montevidéo ��:�� "�
.��� . PAS�AGENS E CARGA .: ;._�.

'��,' Florianópolis: Fíuza Lima «: -Irmãos ','.:!:,., Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 *�+.. .1,+.... ��� ....
��� Agência CRUZEIRO' DO SUL ;._�.
��.! .

Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500
I
..�.

,t�� L· lTANJAí: .'
R O d 1.' ti �

"(Bd B SI)'· ':�:'
�. ..��� _. 'UIZ ocetl- 08 I e ro ferreira '

.' Doer--
-

• 'li. ..�. Visão maior email �erfeita
f�� O t 'd, d. b a CdS I' ��. que' a de um bom bU;16culs�t� u ras CI a es com os su -aeentes

.

a ruzetro, o li ': alcança quem tem sóhda

�t� ,�t'+ ,in�tÍção.
�t� ,�t" Bonl livros, sobre todol oi .

. � C��· _ ...,..'. . ��: LIV�::���8kOSA

�(�J '.' "," .•!. Rua Deodoro. 33 - Florian611oUSl
� . '.

,
.

" "+..
:� �-*'*-�-�-��.,",,-�-�'� � �_� �'�.� * � �-�-�-�-�_*--�-*-�.. � t...+. � � * � �'� �'* � � � � *-* � � �.� � �
, �."'."'."'''�.'''.'''.'''�.'''.'''.M.''',,''.'''.''',,�.'''.'''.''',,�,,�,,�.'''.'''.''' �� � '+ '+1,'t �..� � ��.�
..•.......................�........................•.

�INISTt;RIO DA 'MARINHA
,

"

CU.RITIIIA :y TlJ.L.CRAAI"': PROSEBRAS

Capitanià dos Portos do Estado de Santa Catarina
Exercicio de 1950

EDITAL

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

ENSINO NAVAL, faço saber a' quem interessar possa, que se acharão I
aLertas as inscrições para ,o concursi:Nie admissão à matricula na Esco,. \
la Naval, do dia �o a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão compa'rece,r n.a Secretar.ia desta Capitania,
para melhores esclarecimentos.

, CapÚania dos, Portos do Estado de Santa Catarina, Flrian6polis,
fi de 'julho de1950.. �

,

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario. da clà?se G Secretãr.io.

DR.

A. DAMASCENO, ,DA SILVA
ADVOGADO '

"AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

(Edifício Pérola)

puea: 1.324 • 1.188

\

l'lorian6polia - Santa Cataria

DATI LOG·R-A,F'IA
Correspondencl ,
(omerclal

DIREÇlol
Amélia M PlgoJzl

(onrere
Diploma

?

. !IMOVEI�
v. S. construiu um :t>rédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as 'leis em vigor? .

Si existe algumá irregularidade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.
biliáriQ A.,L.Alves, ru� Deodoro 35, que está habilitado a regulariza..loll
criteriosamente.

/'

'

METODOI
Modera0 8 Eficiente

"

Rua Gene,a. BIUencourl, 48
(Esquina Albergue Noturn''o)

, lheiro da i1ustraQAo a-oima,�
lhe, em lUIlável geato. um aa\Iiae 40

8X�lente aperitlvo KNOT. )ame..
"' V.O Si&. da &ereSCSDtar. ��
oeT • gentileza:ESTEE TAI1-'-. '

'

BFl1 O NEY APERITIVO
� 'pnEDlLETfJ!

Bom binó'colo
Grande ,isãl

,

•.. teune ,sóm ... acabamento ..
solídez... 110 piano lledeitot
Além de várlos modêlos para '

pronta entrega ... este maráVi-
,

lhoso piano pode ser seu ho�e
mesmo, através do -plano de

pagamento a longo prazo! •

.
..

SUblvar'tzmaUD
RE PRESENTANTE
para Santa Cat.arina

KNOT S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Praca 15 de Novembro n.20
.

2°. "andar
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-�Sábado) 12 de Agosto .rle 1950
...

'�LUBI 'aGII aB AGeST.
SABADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA, FUNDAÇAO DO CLUBE, COM O CON.

'-CUR�O DA "GRANDE ORQUESTRA" RIO. PLA TENSE", DE PANCHIl'O' MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS

"-CANTORES, 1 REGENTE.PIANISTA. NÀO HAVERA .RESERVAS DE Mí!.:SAS. DOMINGO. DIA 13. DOMINGUEIRA, DAS 21 HORAS EM DIANTE.

-

Jnstítutn. de Aposentadoria e Minislerio
Pensões dos Industriarios da M'arinha Juizo de Direito da

EDITAL C d TO·u sDe ordem do Exmo. Sr. Contra- omarclI e I) ca
Almirante Comandante do 5° Dis' Edital de citação. com o pra

zo de trinta dias, de interesa
dos ausentes e desconhecidos
o Doutor Clovis Ayres Q:ama, Juiz,

de direito da Comarca de 'Tijucas, do

Estado de Santa Catarina, na forma

ra, contestem, pena de confessos e

vistoria, si necessaria. E, nestes ter

mos, requer o suplicante a V. Excia.

na forma dorart, '155 do C. P. C" se

ja admitido a justificár a sua posse,
com os requisitos acima, atributi

vos do usocapião, em dia e hora quê
forem designados, com o depotmen
to 'das testemunhas _abaixo arrola

'das que comparecerão independen
tem�nte ele intimação, cientes o Dr.
Promotor Público e ó Curador que

ela lei, etc...
"n

Faz saber a todos quantos ínteres, V. Excia. se servrr nomear aos 1 -

sal' possa o presente edital de cita- ressados ausentes. E,. julgada por

sentença a justificação, digne-se V.'
Com êsse fim, Os interessados ção, com o prazo de trinta dias, vi- 455

rem ou dele conhecimento tiverem, Excia. ainda, na forma elo art.

deverão procurar diár iamente, ex- it d do C P C mandar citar
<,

que por parte de Jeremias Plinio CI a o, ...,
.

,

cepto aos sábados, o Capitão dEI
Batista lhe foi dirigida a petição de pessoalmente por mandado] os con

Corveta, Chefe do Estado 'Maior do teor seguinte: "Exmo. Sr._ Dr. Ju, frontantes Hemique Prefeito Sara�

50 Dístrtto Naval, das 12,00 ás 16 Iz de Direito. Jeremias Batista, bra. goça, Manoel João Saragoça; Cecilio

horas.
'

aileiro, casado, I vrador, residente, Rocha, Manoel Cassemiro, Manoel

Gomando' do 50 Distrito Naval, em Trombudo, M. de Porto Belo. Gabriel F'lorênço e Oseas Marcos

desta Comarca por seu assistente Batista, lavradores, residente em

Florianópolis, em, 4 de agosto de al'�ixo assinado, quer, para regula, Trombudo; o Dr. Promotor Público'

'1.950. larizar os seus direitos,' sobre um e o Curador nomeado aos' interessa-

Ass.) "Paulo C. da Fonsêca e Sflva. imóvel que possui em-.Trombudo, M.. dos ausentes; por precatória, o SE)r.

de Porto Belo, propor perante V. 'viço do Patrimônio da União, na.

Excia urna ação de usoeapião, na- pessoa de seu representante legal.

qual, ·S. N. 10 _ P. que,' ha mais de na Capital do 'Estado; e, por edital.
de 30 dias, publícado na forma da

trinta anos, vem possuindo, como

seu contínua mansa e pacificamen- lei, os interessados incertos e au

te 'sem inter;:-upção nem oposição. o sentes; todos para contestarem o .p�.
se�uinte imovel: Um terreno, sito .dído, no, praz� Ie�gal �e dez

.

dias,
o Sertão elo Trombudo '1.V1 de Por- 'contados da citação, flcando clt;ados

�o Belo com quatrocent�s �letros de para todos os termos, até fin�l, e

frente � mil e duzentos ditos de run. na de revelia., �alor de. o-s 2.550.?�.
d

.
. d 480 000 m q' ta- E, com as copias Iegais, P. Defer'l-

os e a ar ea e. '. ,.

t T" 23 d
.

de Hf5()
.zeudo frente ao SUl, em terras de men o.

�

nucas,
.
,e maio

"

•

Henrique Prefeito Saragoça, Mano-I �a) JO�o Bay:r_ FIlh? - �ssIstente.
el João Saragoça, Cecília Rocha, e �m dita petI�" fOI exa� ado 0, se
Manoel Cassemiro; e fundos, ao gumte desp�ch?. �"_ desIgD;e:se da.

Norte, no Travessão dos Macacos; ta para a JUStIflcaç�o .

e nOtIfl�ue,• .se
extrema a Leste com Manoel Flo- o Dr; Promotor. Público. TIJucas'.

rêncío e a Oeste com Oseas Marcos !30-5-5? �a)" ClOVIS �yres Ga�a, .JuIz
Batista. 20 _ P. que tem benteíto. d: DI:elto . �o fmal �a Justifica-

• ••••••• ó • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••
rias nesse terreno, sa. _ P. que a ça� ,�O!. profenda a seguinte senten-

sua posse nasceu do abandono em ça.. VI.S�OS, etc .. : .J�Igo por senten,

DR [ LOBATO fiLHO que foram deíscadas as terras, ha ç� JUstIflCa�a a ínícíal ��_fls. ,2 da
• •

.

45 anos, pelos antigos proprietários presente açao de u�ocapI.� em �ue
João Florencio Vieira e sua lIlulher, é promovente Jeremías PIlmo. Batista

Doenças do áparêlho respiratério d. Maria Flra*lsca 'da Coneeíçâo, �ar:". que pr.oduza. seus de_Vldos e

d Felicidade Mar-ia Francisca da JUrldlCOS efeitos. Custas afinal. P.R.

�oll�eição, única he�deira daqueles. I. T�jucas, 1° de julho .de 1950: (a)

40. _ P. que o ímovél sempre foi �IOVlS .Ayres Ga�a, JUIZ de DIreito

Cirurgia do Torax do domínio particular. 5 _ Ora, nos . �ran�Ita�� em lulga?o a sentença.:,Formado pela Faculdade Nacio- termos do art. 550, do Cóeligo Ci- �Ol 'Plofendo
.

o �egumte �espacho.,
nal de Meâi,cina. Tisiologista e vil, essa posse, por direito de pres- !aça.se as c:taçoes requerIdas no

T·
. '. ._

d H
.-

lA'
- .

't'
.'

t
.. fmal da petiçao de fls. 2 na forma

tstOctrurgtao O osptta Nereu cnçao' aqUlsI Iva, Impor a na aqUI' .

d' d 'E 19 7 1950.•

d' d
.,

'

d d Ul lca a na me,8ma. m - -
•

Ramos. Curso de especiaHzaC'{io Slçao o omllllO, que po e ser e-
( )' CI

.

A' G' j' d D'
. clarado por sentença; a qual servi- a. OVIS yl es ama, UIZ e 1-

pel? S. lf.. T. �x�mt.�rtl� e �-Il'á de título ao suplicante" para a- r�Ito. "E para que chegue ao conh�'
asststente de Ct7'urgta do ,PTof. transcrição no Registro dé Imóveis ClmElilto de �odos, mandou. expedIr
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). 7. Assim, ,é a presente, em confor: o prese.nte edl�al que será afIxado na

Cons.: Felipe Schmidt:58 midade com o citado al't. 550 do' C. sede ·deste. JUIZO, no IJlgar do �ostu-
C 1 ...'

.' '. me e publIcado na forma da leI Da.
onsu tas, dIarIamente C., combmado com. os art. 454 e seg., d d 'd ;u,. d 'T-"

"
.

1 d d
o e -passa o nesta CI. a,.� e IJU-

das 15 as 18 horas do C.p.C., para ser JU ga a prova a .

t d' d
•

d
.

Ih
R . R D

'.
.

e procedente afim de ser declarada, cas, aos Vlll. e las o mes
.

e JU o

es.. ua. urval MelqUlades, por sentença: desse Juizo, a aquisição do ano de mIlnovecentos e cmquenta.
28 -�- Chacara do Espanha de dominio, do suplicante 'sobre o I�e�to .de sel�s.p�r se tratar de A•

, . . . • . • • . . . . •• •••••••••••••••• referido imóvel, e feita, mediante sIst�ncla JU�lC_lál'la. E�, Gerc� d�a
...It.. reUdclad. ............ mandado, a transcrição 'da mesma An�Is, ESCl'lVa�, o da�Ilogr�feI con•.'

.

&o ..... filiai... J sentença, no Registo, de Imóveis da
fen e subscrevI.. (�) Clov�s Ayr�S

lia ai C marca custas na forma da lei Gama, Juiz de DIreito. Etsá confor.
a, • "Il••�.. , II.. e ..U.ei o " '. .

i 1 b 1
.

. Protesta o sU,Plicante fazer a sua
me o ong na, so re .0 qua me re.

,HMJlq .ara e ... "PDIPOLII�
prova ó,.om testem�'nllas, depoimen,.. porto e dou fé.

• ama caderiaeta •• CUDm I to pessoal �os -confrontantes e de� Data supra.IIUTUO PUDIAL. mais interessadoss, que, por ventu- O Esérivão: Gercy dos Anjos.

PARA OS MALES DO

FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

t:

�Q E,P A C H O l B N�

AViso, aos Empregadores
trito Naval faço saber aos' ínte

ressad�s q�e se acha aberta neste

Distrito pelo prazo de 10 (dez)
dias inscrições de propostas' para
demolição de 12' (doze) casas di'

versas, existente na Ilha de Anha
tomirím,

I" /J'

I - A fim de fazer face à recente majoração dos benefícios da
.Previdência Social- (Lei nO 1.136_de 19,6,50), o Decreto n? 28.412 de

24·7-50, elevou para 6%, a partir de AGOSTO DE 1.950, a taxa de

-contr'ihuiçâo dos associados' dêste Instituto e, consequentemente, a dos

.empregadores.
.

,

II - Isto posto, as "CONTRIBUIÇõES PARA O I. A. P. r., a par
tir da competência de AGOSTO DE 1.950, deverão ser calculadas e

:lncluidas na Guia' de Rec�lhimento, na base de 12% e não de 10%,
-corno vinha sendo feito anteríormente.

Florianópolis, 10 de agosto de 1.950.
João Ricardo 1J1ayr - DELEGADO

VESTlR.SE COM CONFORTOQUER E ELECiAN<IA 1

PROCU�E

Alfaiataria
" A

Mello
- Ru� Felippe Schmidt 48

"
)

'tlube de Caça «Couto de Magalhães» "
,

-

Devendo realizar-se n�sta' Capital, no mês de setembro Vindouro.,,;organizado. pela Federação C�tarinense de -Caça e Tiro, os carnpeo;
-aatos de TIro aos Pratos e TIro ao Alvo, de Santa Catarina, de 01'

"dem do sr. Presidente, ficam os 51'S. associados convidádos a compa;
.eecer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar gentilmente cedido
,.por seu digne Comandante Geral, a qualquer hona dei dia, para devido
"treinamento.

. Oportunamente será' marcada a prova de seleção da qual serão
-escolhidos os atiradores que representarão este Clube no referido cer

tame.
'

Florianópolis, 5 de Agõsto de 1950.
Baberto Jioellmann I

Secretário
TUBERCULOSE

Clube Doze de- Agosto
- OONVITE

DE ORDEM DO SR PRESIDENTE, TENHO O GRATO PRAZER
:'DE CONVIDAR 'OS SRS. ASSOCIADOS E SUAS,.... EXMAS. FAMILlAS
,PARA O EAILE -DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANI
-"VERSÁRIO DA F.UNDAÇÃO DESTE CLUBE, A SE REALIZAR NA NOI.
'TE DE SABADO, 12 DO FLUENTE E COM INICIO 'A'S 22 HORAS;

ESTE BAILE SERA' ABRILHANTADO COM A ORQUESTRA EX
�CLUSIVÂ DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE
. <ORQUESTRA "RIO PLATENSE", DE BUENOS AIRES, CONTRATA
iDA .ESPECIAÜfENTE PARA ESTE FIM.,

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

Florianópolis, agõsto - 1950.
O Secretário Geral
ARNALDO DUTRA

Crédito MulúD Predial
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 até que os mesmos fi

quem em dia.
J. MOREiRA & CIA_

CONCESSIONÁRIOS
•

, .

Rádios
- ,

Atl'ântida
t

-�-'-"'-�---&r"t,D A S
, . �

.
----...

�

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica�,AUªntida. '-. Su.per construção para durar mais - Atlântida - Som raturaI - Mf�.�lbl·l·d 'd--�, � .

. ' ' __ .���lC[..a lSC:ll�.1 I a e

Grande .alcance Otima se�'êiividâdé-�V'ENDASA�k-'K -1\_�RkZÕ
..-

.'. �
_

Rádios Electro,&� Transmissores Amplifícadorês

Atlântida Rádio Catarinense' Limitad�-

LONGAS

Diretçr tecnico WALTER LANGE Jr. Ruá Trajano, n. 31
-------

/

Te1efone n. )1459 i.
--------------------�--������.----�

E

)

C'U ,RT AS
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de . 'Fufebol--
6 o ESTADO-Sá]?ado, 12 de Agosto de 1950

--------���--�------------------------�----------------------�------�----------------------------------------------------._--------._____

Amanhã, no ·estadio da FeD, o 3.'Torneio Incoano de Futebol, com a par
ticipação das equipes de Curitiba,.Florianópolis, Itajaí e Blumenau•.

III� Torneio lncoano

o Ali .Stars cen

linua vencendo
SÃO PAULO, 11 (V.A.) - Con

tinua invicta em canchas brasíleí
ras a, Seleção AlI, Stars, dos Es
'todos Unidos. Quarta-feira no Pa-

Promete alcançar grande êxito o �:;::;::��:�:;EE,:t::ir�,:'� Ita;aí nos esportes
festival do Imprensa Ofici_af F. C. MaiS �m fíve dos .EI. ;J(!! º!!��m�!�Dil��!t�a �!�2a. RauliD� 'e�'ro)

j"%: Tacas' e'm d.-s"u·a . OU virá ao Brasil cancha do A. C. Icaraí, uma das mais As 2�,30 hOI:as.eu:ram na cancha>
J

_,
I I, • , belas partidas de Basket- Ball entre as equipes prrncipais de ambos os

Conforme está sendo divulgado, o Imprensa Oficial F. C., RIO, 11 .(V.A.) - Os paredros as equipes do A .. C. Icarai, e do G.E. quadros. Nesta partida principal.
campeão classista catarinense, levará a efeito, no proxlffio

brasileiros prosseguem trabalhan- Mosaico 'de Curitiba. Perante
.

uma Foi oferta_da uma lreltssima taça

domingo, no campo da Penitenciária do Estado, um grandioso do, afim de trazer ao nosso país' as ça de Desportos .do A. C, Icara� teve pela Casa Sao Paulo.
.

festival futebolístico assim programado:
'

melhores equipes de bola ao Ces- regular a�sistenc�a que acorreu a �ra- Na. 10 �as� do encontro, fOI not�da.
10

. . '30h' . to" dos Estados Unidos. Ao que se lugar o Já refendo embate. Prectsa- a super íortdade do G. E. Mozajco;
Jogo � As 8, oras - Taça, DR. RAUL CALpAS -

mente as 2030 horas começou 'o jo- qlle íntegradõs por alguns elemen-

Botafogo X Calo�ros da. L O. ·E. informa, virá ao Beasil o conjun· go entre as' eciuipes secundárias de tos da seleção. Paranllense conseguf-
20 jogo - AS 9,15 horas - Taça SRTA. DÉA CUiNHA _

to do City Gollega, de Nova IDrque, ambos os quadros. Notou-se de ini· ram um justo placard à seu favor da

,Juventude Opel1ária Católica x Hercílio Luz. estaJ.:J.do a esteéia marcada par.a a cio superioridade dos locais, sobre' 16xl0
/

30 jogo _ Ás 10 horas, _ Taça IMPRENSA OFICIAL -DÕ próxima semana. saindo-se .no entretanto Gil,. G_onzaga, Voltam as equipes para o segunda;

E.STADO - A. D. Trindadense X Postal Teleg'ráfico' IOI·CIOa '

S8 bOJ·e o'cer-
e �audellllO. O A�C. Icaral, .Joga�d? tE>mpo.

Co . . maIs a vontade nao teve mUlta dlfI- O A. ,Icarai vem integrado de

.

4 JO�o.- As 1?,4? horas - Taça DEPARTAMENTO DE cutdade em abater o seu temivel ad .. Bruno'.
EDUCAÇAO - CormtIans x. Ford. tame j·Ola'DV·llens" versario pela expressiva contagem de Melhorou muitissimo a equipe d�

50 jogo - Ás 13 horas - Taça JORNALISTA BATISTA U 29 x 14: Icarai com a entrada de .Bruno. Nesta.

PEREIRA - Fluminense x Terrestre. .

JOINVlLE, II -;- Com a partida Os quadros- achavam-se assi� cons· 2a fase a assistellcia ficou em "sus'-

60 jogo - Ás 13,45 horas -..,.' Tàça ,REVISTA "O VALE entre América' e São Luiz, será tituidos: A.C. Icarai: Ott?, La�deli- p�nce" com os lances emocionanteS'

DO ITAJAí" E C FI
.

E
...

d (- no Gonzaga Leopoldo GIl BaIano. da partida.
.
-.. amengo X sperança. 11llCla o ,amanha 'o ,Campeonato '

M'·., Z I' ChIco A Nesta 20 fase o A.C. Icarai70 J'ogo A 14 30 h B S T' '1
G.E. ozalco. ornem, ,-

- S , oras ---:;'" ronze UB�TENENTE TI: ,,'omVl 'ens� d/e Futebol. Domingc1 I brão, 'Manfredine, Jaime, Zókiber.

MÓTEO. POETA. - }>ortuguesa de Desportos x Vila Operária, ,iogarã.o Rlachuelo e Atlético. • Foram cestinhas da partida Gil e

80 Jogo - AS 15,30 horas -- Taça JÚLIO CESARINO DA
ROSA _:. Flamengo F. C. (Capoeiras) x Continental.

Estarão em disputa mais os s�guintes troféus:
"S_IMPATIA", oferecido pelo sr. Má.rio Ventura para o

'clube primeiro colocado na venda de tômbolas.
'

.'

"AMIZADE", of,erecidó pelo prefeito da Capital, Dr. Adal·
'berto T?lentino de Carvalho, para o segundo colocado na ver,
da de tombolas_

.

"CONSOLAÇÃO", oferecido por Monsenhor FredericG
Jfobold" par� o terceiro colocado na venda de tômbolas.

"EFICIENCIA", oferecido pelo .professor Henrique Fon.
\tes, para o quadro melhor uniformizado.

!'A GA ·--··.,�·_.-::r�pelo jornalista Jairo Callado,ipara o ar . :ci. A , Oha L-�_, •._ r.......... --I
As ueiro menos vasado. --- ...J.....�_ --,:;7"-"

�. -
_.-'

'pos dP--' artid:as terão .a dwração de 40 mt�iÍl dois tem'

..Bit":,..-u O minutos para a mudança de lados. Em caso de em·

i
- ,_...�, os Jogos serão decididos pelo sistema de p·enalidade�

.,_

... ,...-/:máximas.. .

-'
f

'

__���==�__���� �� ���--------��--
É DEVER DE TODÕ DESPORTISTA CATARINENSE. TRABALH�R ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARÇO DE 1951, D� CAMPEONA
TO BRASILEIR� DE' BASKEl1 BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFOR'ÇOS DA FEDERAÇÃO. ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO DE

.

. UMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA J'fBRAJ

Direção de PJroRO PAULO MACHADO

P I.. de f� "

ti t
- Ecos, da Copa

a avras
r � e para os espor IS as do :Mundo

de Santa Catarina RIO, 11 (V.A.) - E' fora de du-

slasmo sadi-o nesta festa de museu-
vida que a C,B. D. lavrou um

los. tento na realização do Campeona-
Embora de longe, saúdo os des-

I
to �:undial de Futebol, P�is' além

portistas de Tubarão e deixo re-
do citado campeonato ter LIdo uma

gistrado os agr-adecimentos da. or�anização das mel.hore.s, .fo�, até

queles que trabalham para os es hOJe, o certame mais disciplinado

quete, recentemente efetuados em portes (!Ie Sanüa Catarina, pana ::1 que se. tem ofe'�u�,do. Ainda ontem

Tubarão: I gr-andeza do Brasil! a· ,eI1LI�ade mázíma li�ceheu um

"Desp'ortistas de- Santa. Catari Hosanas aos campeões de Santa teleg-rama da Federação Chilena,
na! Catarina!·

.

agradecendo as atenções que fo-

Mais uma etapa foi cumprida , Honras, tambem ao mérito da. ram prestadas 'à sua delegação du-

Mais uma vitória da gente ca- queles que n50 ob'tiv-emm os Iou rante a estada no Brasid, na realí

tarínense. t !',OS da vitória nas quadras, mas zação ela Copa do Mundo. Também

Mai,s um triunfo de 'I'ubarão.] que cumpi-ímentasam 'os' seus, ven- a Federação da Iugoslavía e· o sr,

€ssa terra sempre querida e dinã- cederes! Pedro Scarídím, desportísta espa

mica que transpôz todos os 'Obstá Aqueles que consíderam a vitó nhol, enviaram mensagens à Con.

cudos, com o estoicismo e e tena- ria. .ou á derrota corno acidentes federação Brasileira do Despor-tos,']
cidade de sua gente, para realizar comuns na vida esportiva , I

congratulando-se com a nossa en,

a maior festa dos 'esportes amado Honras ao Prefeito e aos' repi'e tídade pelo exito alcançado na

res de Santa Catarina. sentantes do Povo de Tubarã-o disputa da taça "Jules Rimet".

concreti- 'I'ads documentos atestam perf'ei.

permiti' Lamente o trabalho desenvolvido
pela entidade mater dos esportes

Foi 'a seguinte a. mensagem do

presidente. da F.A,C. aos despor
tistas catarinenses, lida pelo era

nísta Dib Oherém, por ocasião lia

entrega dos prêmios dos Campeo
natos Estaduàis 0'0 Vo'}.ei "e Bas

A geutec.desta terra bendita i''':' que" trabalhando para a

cebeu os trabalhos da Federação sação desta, competíção,
Atlética Catarínense, de braços ram esta festa magnifica!
abertos, e colaborou para a beleza.J Esportistas de Santa Catarina I
do espetáculo grandioso

-

que du Estimulados por este campeona
rou 48 horas. Os. esportistas de to magnifico continuaremos a tra
todo o Estados irão, daqui a pDU balhar pelos 'espo-rtes -de Santa Ca·
co- de 'I'ubarão mas, nesta cidade tarina I
honita e. galante, ,ficarão os seus (a) OSMAR CUNHA (
corações.

.

Presidente da Fed, Atlética Cata-
Santa Catarina vibrou de entu rinense",

nacíon a is.

-------.',-'

Protestará o Ferrovíerln contra
o 'ingresso de Ivan 'no Sàn'os

'

CURITIBA, 11 (V,A.) - O -me- então, para o Rio e cle lá rumo a·

dia catarinense, Ivan, ex-defensor
do Paula Hamos, houvera [assu
mido compromisso com o Cilube
AtIetico Ferroviár-io desta capi
tal. Entretanto, .nã'� se consuma

ram as negociações. Ivan foi,

Santos onde agora registrou-se pe-
lo Santos F, C. Sabe-s'e que o Fer

roviarro vai protestar junto à;
CBD c'on l.ra o ingresso de Ivaar
naquele clube ipraiano, alegando
motivos ponrleraveis.

Oficina 'dEIP
Serviço Especializado

, ,

'AMPLO ESTOOU_ DE PE�AS 6ENUlN &8
Consêrros em geral

FIGUERAS �& HOlVlS, LTOA.
Distribuidores exclnsivos oeste Estado

�
.. dos afamados veículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradoo.tes, 5
Padre Roma, 53

FLORlANOPOLIS

VALVULAS

sabil

jogava.
com mais acerto, entre os seus joga.
dores..

!'$
MAIOR ESTOQUE?��" �

ntf&iititlitlüôffCát Lda.

Numa exibição de um belíssimo>
Basket-Ball o Icarai conseguiu ven

cer 2a fase do encontro pela conta-

gem de 29 x 23.'
-

Os quadros' acl1avam-se assim cons:

tituidos: G.E. Mosaico: Simões, SauJ,.
Mauricio, João e Juca.
A. C. Icarai': Ubirajara, Arnald<1..

Bidusque Krobel, Kleineer, Bruno e

Fernando.

Na eg�iMj!()--I[:{ti:'â1.·-sôf>'�SíI{lí-::;:;e-:
Ubir�ja;a,

-

Kro\lel, Bruno, e Klei�:r_-,",,"
Nos vencidos destacop·se MauncIIJ'"

Jaime, e Saul. Foi <;éstinhá na parti
da, o sempre notavel Bruno.'

Com a vitoria conseguida domin

go último" o A.C. Icarai, vem de claB.'

sificai'-se um dos )J1.elhores quadroSl
de Basket·Ball do Estado. Parabens

pois, Atlético' Clube Icarai:

Itajai, g q.e Agosto de 1950.31Rua TrajaDO, \)
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II
, Dr. (LAANO. G.

- GALLETTI
ADVOGADO

Crime e ciul
OCDlltltulçá� t!� Socledado•.

NATURALIZAÇÕES
Tit.lol Ooolal'Qt6rlol,

E.crlt6rlo • R.,ld.nola
Rua Tt.:!"cdcntl' �7.

FONE •• 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

--
e /.� • I

Agora, Sim!
Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento. /'

-

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL

.RADIOTERAPIA
,RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
AteBde� diàriamente, DO Hospital -de Carrd.d.

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

Consultório: Rua Trajano, nO 1, {O andar - Edificio '

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr, Musli.

_

.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Resídêneía - Rua 'Santos Dumont, 8, Apto. 2.

�

Lins Neves Dr. Pôlydoro E. S. Thiago.II!JE§!E�§§e��§!iE5!iE!ªSliaE�IW
Hédico·. ...110...

\1. Bo.pital de éaridade cM 1"10-
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Dr .
.......r da Maternidade e médieo do

Hospital cle Caridade
CLINICA DE· SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Dlappstico,

.

controle. ,e tratamento

apeclalizado da gravidês.- Di,tor·
M'OII da adoiescência e da menopau
.. Pertubações meruitruais, 1 'l�'"
1liaç6ea e tumores do aparelho .eni·
lId feminino.-
'o.eraçoo do otero, ovidos, trom
.... apendice, h6rniu, varise., etc.
Drurgia plbtica do perineo (ru-
1IU'u)
IS:USTENCIA AO PARTO .B OPE-

RAÇõES OBSTETRICAS
JheIlçu gIandalares, tiroide, o....•

,lhe, blpopise, etc.).
IHatarbios lIlervolol - EsteriUdade
- Regimes. -

r..ouultório R. -Joio Pinto ',- 'reI.
UIl

_.

1lMId. R. 7 de Setembro - .dif.
.... e SouEa - TeL 848.

.... rr_rr rrrrr •

TÇA'
-.,..

.

"

côMPÃNiÜÀ" "IDAN
..

DÃ-líMírÁ"
..----

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC.NDIOS E. TRANSPOR'l'ES
Cifra. do Balaaço 4. '1.44

CAPITAL B RESERVAS Cr'
Responsabildade. •....• . . • • • • • • . • .. . • Cr'
Receita •.•••• ..•.•. •..••••••••.•• • • • Cr'
Ativo·........ ..••.. ......• ••••••••. Cr'
Sinistros pagos nos últimos 10 anoa •• ;. CcO
Responsabilidade•....•.....•••.••.•• C4t

joençu dos órgãos ínternos, __..
etalmente. do coração e vaso.

)cençu da tiroide e demais l1u·
dulas internas

mntca e cirurgia de tenhor.. -

Partos
.

fISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BAML
fOR.UUO DE CONSULTAS: -

D1àr1amente das 15 às 19 ho
ru.

lO.toO.flOfJ,Io
U78.401.755,97

17.053,245,lIo
142.176.603,80
98.887.818,10

71.7H.40U08,20
Pedidas com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LIN0

I
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 .

Florial\ópoJis • S. Càtarlna

Diretore.:

�r. PamphHo d'Utra Froire 4e Çanalho, Dr. Pr.aclse. d. 86,
ADfsio Mauerra, Dr. loaquim Barreto d. Aratlo • los' Abr•••

�-...-_-.-----&-;........":-&---_w----_-_-_-J_-_-_-_-_-_- ..._-_-_",_-••
'

..-_.._..___...._..........._ =.........CONSULTóRIO :.

Rua. Vitor Meireles D. ti
Fone manual 1.702

RESIDltNCI,&:
.l'Yenida TrompowsJd n

Fone manual 7"

��Or. Roldã� ConJoni�
CIRURGIA GltRA!, - ALTA CI·
.URGA - MOL�STIAS D1II tu..

NHORAS - PARTOS
,.armado pela lI'aeaI� Ih Medi·
... da Ullimldade de Slo PaaIa,
onde foi assistente por ...'rio. __ do
8eniço Cirúrgico do Prof. All,li

CerrIIi RIei
Ctrnrcla cio est6:rnago o 'I'Iu. IIrn1a·
ru, Inte.tina. delpclo o �, tini·
de, rin., próstata, bexip, a_o,

'''''"01 e trompaa. Van_Ia, �
Ceie, ....ri_ e herau.

eo..oultaa: P.. J ,. 5 hora.. I ria
Felipe Schmidt, :n (alto. da cu.

ParailO).· Telef. 1.591
Ilulclbcla: Rua :E.teyetl ]tUIior, 170 l

Telef. M. 764

Dr. -Newton d'Avila
Dnrsia geral - Doen�a8 de S.allo

ras - Procto)ogia
Eletricidaéle Médica

Eonanltório: Rua Vitor Meirele. n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e • tar
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. Íl.
• - Telefone 1.422.

. .

.. ',' . . ..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMA! ;

I .. ·· ��� �.�����
6

s e e e SOCtAL.��

PORrO AUEGRE

RUA VOLON(ÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTA", eaa- TELWONE 664\) - TaEGRAMAS: .PROiECTO"A>

Agencia Beral para 8ta. Catarina Iv��?:c:�:� =��:��
,.,.

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. ...E�tr!fv:s. ao �t6r10 lIDoII�
Caixa Postal. 69 - Tel "Plotectora" ,- FLORIANOPOLIS Rua DeodorO li.

.

Dr. Guerreiro da F.onseca
Especialista

.'''Ieo - Efetivo do !lolpital ti.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

-

Tratamento e Operaçõe.
ReLlidência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospttal
:A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horu.

.

Dr.Milton Simone Pereira
Cliniea Clrurgica

.' lIolesti.. de'Senhora.
/

CIRURGIA GERAL
e.. Serviços dos Professores Bene..
lHeto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Conaultse: Das U ú 17 hor..
Rua Fernando' Machado, 10

Dr. A. Santael.
(I'onnado pela, paculdade . Rac1o
aa1 de Medicina da Unl ...ers1dade

. elo BrasU)
I16d!co -,,ºr' concurso da .lIIelsten:

c1a • P&:-1copatas do D1strlto
-

pederal
.

b·interno dr Bospital PsiquJA.
trtco e Han1cOmio Jud1c�o
� da Oapita1 Pede.·al

b·interno da Santa Oasa de· H1.
. Nrlc6rdla do Rio de Janeiro
OLnUOA. laDroA. - DOlIIRQA.8

NJlRV08A.S
OonsuImrto: <1:dWc1o 4m6Ua

.eto - Sala I.
Ses1dlnc1a :

Aveni_da Rio Branco, 144
_

Das 15 .. 18 hora
Telefone:

Oonsult6r1o - 1.10&.
Rea1dlnc1a - LIOI.

-- -_._._. - _

v,

. i

i
,i

I
I
I

Di. MárioWendh.usen
� .Mica de adaItoe • iii.....
OoUultórto ""' Rua Joio PInto, 1.

Telef. 1[. 7"
Çcualta cIu c i. li �llemiiJulia: :'elI,. 1IeMIW.-- .. '"

!l'GIGf. 11'

Transportei. regulou. d. carga fi dCl e:rto de

SÃO FR·ANCISVO DO SUL para ·NOV4 10RI
(nfol'magõe. �omo. Aaent••

Florian6poUI - C.rlOI HoepckeS/A - CI- Teletone 1;212 ( Bnd. tele".
São Fr.ncilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A-CI- Téleloae 6 MOOR�MACK

\
-

.

Dr. Paulo Fontes
CllDiIlO i operador

Caunltório: Rua Vitor .M..... Iii.
TelefODe: 1.405

c-..altu t!u 10 ia 11 • .. U U
II !In. litealdbeia: litua BI--.

..,. - Te3efoae: 1.6M

;
.

Dr. M. S. Cavalcanti
CliIIi". ,ud,,"l'l'amente de Iri....
lita Saldallb MariDile. 1.

T,lef_ 1[, 7" v,.

o H.hio

"VIRGEM ,ESPECIALIDADE" da
CIA,WETZEL INDíJSrar.A.L .. JO. IN"V[Lf" �U ... (MUJIl r�;( 81

TORNA A' ROUPA· BRANQUISSIMA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"• •

UH fa. O �n�IJ8
.

am�fI[8ni !m O O O fO
recuo no setor meridional. Enquanto isso, os coreanos

do sul fizeram os .invasores dar volta .atruvés do. rio Nak'
/ '

tong, no setor central,

Anuncia-se que 'Os ataques norte-americanos no se

tal' meridícanl empurraram, os comunistas na direção
da base de Chinju, agoua em r-uínas; O quínto regirnen-

l'OQUIO, 10 (V.A.) - Agora, na ofensiva as tropas
'[1orte-anli3ol'icanas obtiveram uma série de vitórias, Sl?_bre

os comunistas ao longo da f'rente coreana, Utilizando-se

desde ,a -ação da baioneta até às ôilera'ções ele tanques, os

soldados Ianques forçaram os nortistas a um profundo

to, ele combate �está, agora, a apenas sete milhas do setor

em que vem progredindo o 35° regimento, aguardando-

s'� a junção de ambos Os grupos a qualquer momento. A

junção dessas' forças determinará '{j- cerco de numerosas.

tropas comunistas.

Teste' internacioDal
para automóveis
LONDRES, 11 (B.- N. S.) - Ter

minou no dia 2 do mês passado, a

cdncentração internacional alpinista
de automóveis.
Essa prova cómprendeu um per.

curso de quase 2.200 quilômetros
através das montanhas da França,
da Itália, Anstrália e' da Suiça.'
A prov:a deste ano foi por' tal for'

ma dificil que o simples, fato do
um automovel chegar ao seu térmi,
no foi considerado meritório.
Os resultados só serão divulgados

BLUMENAU, 11 (R.) - Foram ex- fre pesando 117 quilos. Também fo- apps os testes de freios e aceleração
ll,ostos nas vitrines das lojas Hcring. ram 'apreciado's um jogo de café, to- :Mas já se sabe que os automóveis
à rua 1!i de Novembro, vários obje- do de prata, um lustre ricamente 01'- britânicos se sairam destacàdos nes'

tos que pertenceram ao, dr, Hermann namentado, um estojo e lima

poltrO-IIlU
prov·a,

Blumenau, fundador deste município. na. Existem ainda documentos diver- Constituem mais da metade, dos
Dentre os que mais despertaram a ',sos autOgrafadOs, pelo dr. Blumenau automóveis que sobrevieram a esse

atenção do público, conta-se um co· 'inclusi'ye um livro de sua autoria;
,

teste internacional de resistência.

FLORIÀHOPOLlS'- '2 de -Agosto de 1950

Grande baile de gala no
Clube, 0-OZ8, bo'je _ �;

_ diilim MLÇ:.r�'����é�

Apresenta�ão da Orquestra T. Argentina

•

'Hloj'e Os f'eérícos salões do Clube D02;e, de Agôsto se abrirão pa
ra uma grande reunião de gala, onde St melhor sociedade desta Ca

pital. !>f>. congre-g-ará no maís cíntílante blaile que, se tem noticia.
I " Os Ilr�parativos. tem sido gl,t:dI:tJ9ls e com O concurso da

.

Orques
tria 'I'ipiea "Rio Platense", de P.a!Dchito Maquseíra, com elementos
de seu conjunto e miais 0- "croner", Alexandre de Rocca e a esplen
d1da .cantora Nora Real, teremos uma noite ínesqúecível.

A orquestra 'exclusiva do Clube deu seus ultimas ensaios ante-
, .

ontem.
-Dom a prie;sença do alto mundó ofic,iJal de FIQ-rianóplolis, o bail�

de glal'a terá um brilho 'ex,oepcional...
-

,.os. tJraj'es feminino� serâ'o motivo de, grande l'elalcle nesta noite
ue fidaI.g'olS atrativos.

H'averá a aprleseufaçãü das DE

BUTANTES; quie, serão chamadas

iP,eJo microfone e opla.udidas ao

entrarem nO' aJDplo e' festivo s'a

lã:ü.

As duas 'orqll'es:tra-s tocarão ia

/uoi'te ítoda, o- que movim€utal'á
clQntinuameute Os pUil'es.

Da grand.e r.eunião- de gala, se-

Tão baltidas ch'upas. �otográficas
e o ambi·ente cintilant.e empolga- )
lJ.'-á a l'equinbadia /assistência.

,

j)etalhar·emos :0 que hauver no

grande baile ,em próxima edição ..

Um dos componentes L

De Blumenau

Exposto' objetos cjue pertenceram
ao fundador do municipio

'

I

, t
l.

Alvaro Silveira Júnior; Tesourei

1'0:' Nazi! B.enío ; Conselho Fiscal
BELEM 11 (VA) _ E' tr

AI l\'[ I
'

C I G d
,. . ncon I a-se

ccu I ec erros; ar Os ue es i nesta capital o major Robert Webster
Ramos, Jacy Gruner, José Cruz e I '

Jorge Joaquim Boahaid,
, I re?�'esenta�lte da U?AF na Comi,ssão

Nota: - O Clube de cinema. de Mílttar Míxta BrasIl-Estados Umdos.

Laguna, está filiado ao Clube. de Falando da pessibilidade da ter-

cinema de Florianópolis.
Laguna 3 de agosto de 1950.

A DIRETORIA

Clube _Ae Cinema I
de' Laguna fia

Perante um regular número. de
convidados realizou-se no di,a 29

,

do mês próximo passado, a reu

ruao para a escolha e organiàa
Cão da diretoria provisória ;pm'a
o ano d� 1950, do CLUBE DE CI

NEMA ,DE LA<GUNA, ,a, 'qual fi·
cou assim constituida :

Pres'idelnte : pr. J�o Gualher
to Fu�'tadr; ,�Tic'�-P-r�:s11cle'l1�e Da

[dr' Nilton Polidoro: Secretário·:

Biciclefas
IngIezas

Acabam de rec�ber I

OSNJ 84M4 & elA.
Rua Jerouímo Coelho; 24 A

Florianópolis

o abastecimento de
carne do Rio em 51
RIO. 11 (O E.) - o ministerio

da Agrtcultura está realizando estu

.dos para a elaboração do plano de
abastecimento de carne dur�nte o

proximo ailO. O Departamento Nacío
nal de Produção Anim1\1 encarrega
do daqueles estudos, pretende' ume,

solução que evite a pratica das co

tas de abastecimento de modo a es'

tabelecer uma progressão até a li
bera:ção completa da carne.

Suc-Fru"i
O complement@ alimen�
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono;

PARA

E C Z

F E R IDA S,
E MAS,

INFLAMACOES,
.

C O C E 'I R A 5;
fRIEIRAS,
ESPINHA�f ETC.

Aviso
,

a populocôo
Avisa a.. Inspetor-ia Regional do. Instituto Brasileiro de Geogra-
e Estatística Ia. todos os habitantes de Flor-ianópolis, \ que. foi eu

cerrado o recenseamento demográfico nos setor-es urbano e supur-'
bano dai cidade.

'

Se, entretanto, algum indivíduo deixou de ser recenseado, é fa
vor comunicar essa anorrnatídade, Imedíaêamente, a referida. insue-:
toda, que 'está sediada à rua Vitor Meirelles, n? 11 - telefone 1616,.
afim de que sejam tomadas as providências oahiveis.

ft possibidade de· 3a• guerra
O major Webster não crê que o estopim esteja na Coréia.

cetra guerra, disse - Oponho-me ai.

essa ideia'mas a historia mostra que,
não teremos a luta". Esquivou-se
de falar na, Coréia, dizendo que não>
acredita que ali se encontre o estoplm
da terceira hecatombe,

I"

Sociedade de .Amparo
-

Tuberculosos
aos

.
----

A Diretoria da Sociedade de Amparo 'aios Tuberculosos, comuni-
ca que o sorteio dia, rifa do aparellio de chá exposto na vitrina da
Casa C. Hoepcke S. A: foi adiada para data que, será anunciada ooo»
íunamente.

Rainha da S. C- de Estatística
Segundo noticiamos, está marcada portes Aéreos Catarinenses, Relojoa

para o dia 26 do corr-ente, sábado, ;1,' rias Royal, Gomes, Müller, Diamante

soirée, nos salões do Lira .T'enís CIU,: Azul, Joalheria GallufTê Drogaria 6,

be, em que será coroada a Rainha; Farmácia Catarinense S/A; outras;
da Sociedade Catarinense de Eatatfs I firmas comerciais já prometeram dar
tica. São coucorrente áo titulo as, seu apôío á festa social da SCE, íntí
senhoritas Dilma de Assis ,Morais, tulada Despertar Da Primavera.
Suely Gouvêa, Célia Brognóli, Maria.
de Lourdes Damerau e Nilda da Dada a procura crescente de votos-
Luz Cordeiro. I em mãos dos sócios e diretores da,
Entre as primeiras colocadas se- Sociedade, percebe-se já a ansiedade-

rão distribuidos' valiosos prêmios. dos votantes para a primeira apura-

Já foram assentadas as bases para ção, a 16 elo corrente, na séde da'
a realização da eleição; diversas a- associação dos estatístícos . catarínén
punições parciais procederão 'á pas ses. Os votos poderão ser colocado.:!!'
se da rainha eleita, que ocorrera á em urnas no Departamento Eshl.duaT

primeira hora de domingo, dia 27. No ele Estjl.tistica (Portaria) e no saguão:o
baile de coroação haverá sorteio de do Cine Ritz.
brindes e outras surpresas, "Da soir�,e de qoroação participa-
Con,tribu,ira,m para o 'maior ,bri-) rão os sócios do Lira Tenis Clube &-

lho da eleição as seguintes: Trans' do Clube 12 de Agosto. .

'.

I' Bôdas de Prata
Missa \

Sylv.io, So·ely, Sidney 'e Saul têm :a satisfação -de convidar as pes--
sô,as ·amÍg:a,s de seus pais - Orlando Sylvi-n Damiaui ,�Guilherminru:-,
Luz Damiani - pal'a ;a mis'sa que mándarão cellebrar, ,em ação de gra-

\las, 'Pel:a; passlagem de suas, Bôdas de Prata, na Oapela do Asilo das Or-

fãs, às 8 horas, do. 'dia. 14 de Agôsto (Segunda-feir1a).

Congregação M. do 8010 Conselht
�

Convi'e
Am1anhã, na Capela do, Ginásio Oa:tarillense, 'às 6 horas,' haverá, '

Missa de Comunhão GeI1al .I1ara os Cougregàdos de NOssa Senhora dcp

BOln ,üonselho, .at'Ü pana o qual convidiamos, -com
'

a l11a-ior insistência,.,
a tod,os' MarianOts.

Salv1e Ma.ria!
A Diretoria i

V'Ücê me dev,e 50,00! P,w::!se-m,e l·ogo os' 100,00..
Mas s'e devo cinc'Oten:ta, po·r�lle, pag'al' cem!

- É' porque a,té o fim do au,'Ü você pOdé 'eis tal' devendo c.emt:

-Que coisa?! P-arece besta, ·e é besta me'smo.!

Pa,rece nota -dIa Prefe-itura de JoinvÜle.
Gttilherme Tal

.'

\ -
,
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