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0, aumento do salárlo-familía Os partidos queuao elegM�titJeJo_men�S.í
um representante te'deral S6fll'O ,<�,

,,J,'

sumariamente extintos"
RIO 16 (V. A.) - Transita no

Senado devendo receber parecer
amanhã da Comissão de Coustitui.
ção e J�Llstiça, o projeto oriundo da
Camaru que eleva o salário-fam ilia
inslituido peido decreto lei 5976

POl' cujo diploma os servidores Illl'
plicas' _tcm o direito à percepção
de cíncoenta cruzeiros 1)O'r' d epen
dente, isto -, por filho menor d�
21 anos ou filho invalido de qual
quer idade compreendendo-se eu

,

Ire eles os enteados e os adotivos l'OS de seis mil e oito mil cruzei

__� nova pro,posi\:ão aumenta eras.

beneficio do moela gradativo, de Outrossim, para os que tem ven

acordo com os vencimentos, senda cimentos superiores ll' oito mil

maior o bene,fiéio quanto' menor (I cruzeiros ser-á concedido um auxi

salar io. Assim, os que 'percebem lia de cinquen ta oruzniros aos res

ponsaveis 'que tem mais de tres

\',cllcimentos até dois mil cruzeiros dependentes na razão daquela im
terão o direito de 150 por dcpen portancia para cada um. Toda a

dente cem cruzeiro para, os quo 'dcumentaçã.o que for exigida pa
Live rern salário de dot� mil a quu- ra esse fim é isenta de selos ta'

Lro mil cr-uzeiros: sessenta. cruzei xas e emolumentos.
'

lHO, 16 (V. A.) - Os partidos que não lograrem ter 'pelo menos

um representante ao Congresso .NacionaL desaparecerão e segundo as

disposições expressas na nova Lei Eleitnral.
Atualmente são quatorze as entidades 'registradas. QUatro ou cin-

co possivelmente dessas entidades não dispõem de torça suficiente para

eleger um só representao tle. Estas, pois, lerão de extinguir-se e seus

componentes ingressarão noutros partidos.

VIII Congresso Brásiléiro de Higiene
Será realizado- de 27 de agôsto a 3 de setembro,

proximos, na cidade de Recife.,

RIo, 16 (V.A.) - Promovido pela, b) Planejamento do Serviço de En-

Sociedade Brasileira de Higiene, rea. Eermagem Hospitalar e de Saúde

lizal'-se-á na cidade do Recife, no Pública.
118riodo de 27 de agósto a 3 de se 2 - Epidemiologia e Proêílaxia ;

Lembro do corrente, o "VIII COl1gres' - a) Esquistosomonese; b) Amebta>

co Brasileiro de Higiene", cujos te se,

mas oficiais são os seguintes: 3 - Problemas de abastecimento
llagua e remoção de dejetos em pe,

lIuenas comunidades .

4 -. Comunicações e conterêncíaa
sôbre assuntos de livre' escolha sub,
metidos à aprovação do conselho
Executivo.

'
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....'rI.túl(l • D. Ger••tea SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAIOS
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1 - Organização Sanitária - a)

Atribuições dos Serviços Federais.
E!Jstaduais e Locais. Alteração d03

Serviços Especializadas em face

ãas funções das unidades sanítártas:

S,agra'�ão do 06VO I
bispo auxiliar de
�Diabá
FOR'rALEZA, t6 (VA.) - Rea

Jizou-se nesta capital a sagração],
rle d. António .Gampeio, conhecido
sacerdote. salesiano e que será °

110VO bispo auxiliar de Cuiabá. Par

rícipacam da cerimônia- arcebispo'
- de Cuiabá, d. Mourjnh�, bispo ele

Cajazeiras; e d. Aureliano Matos"

bispo de Limoeiro do Norte.,
.

Pl'otlama da' a Rep,ú·
blica da Indonésia

J.4.CARTA, Indonésia, 16 (U. P.)
- o presidenie SuJW1'1W, da Indo
nésia eliminou a feciéação dos>
"Eslddos Unidos da Indonésia" e

proclamou, em sei;: Luçar a Repu
blica de Indonésia . Sukarno etll'un

ciou que Jacarta será a capital do
'novo estado unitário e que éle con
tinuarú /la pôsto de, pl'esidel1te.
Logo depois de .tazer sua dedara-

r çüo ao Parlamento Feçjeml, Sukw"
'JW pm'tüb de avião_ p(�l'a dissolver
o governo de Móhal1fmed Hattq,.da
antiga I1epublica f�deral.

Sul.:ci1'llO, ficará investido de pO'
de1'es snp1'emos até a {o.mação do

'novo governo ela republica uni/á.

l·ia.

, t

AUTOMÓVEIS
CAMINHÓES

CAMINHONETAS
-

,FIUZJl LIMA & !.BMÃOS�
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

AutorizadiP a expor
ta�ão .do excedente
de arroz
RIO, 16 (V.A.) o sr. Paulo

Lima, .chefe do gabinete do eliretor
da Carteira ae Export,ação e Impor'
tação do Banco do Brasil, eleclarou
ontem á reportagem do vespertino.
"A Noticia" que as licenças soli,

citadas para a exportação dqs exce,

ilentes "de arroz' já foram auto_rizada�
pelos avisos 196 e 197 os quais, to,

'davia, só entrarão em vigor após a

sua assinatura e publicação, o qus
se dará hoje. -

Cédulas de 20
cruzeiros
RIO, 16 (V.A.) � A Caixa do,

Amortização lançou em circulação
uma 110vi! sarie de cedulas ele- vinte
cruzeiros. Estas notas, que pertencem
à estampa segunda, tem Cal' choco
late em ambas as faces e são do llles

mo tamanho e des-enho' do papel moe

pa que ora c�cula no Brasil

Homens ,do P. S. D .. ,J a serviço'
do povo e do Estado

A potência industrial do 'EE. UU ..

ao nível da sítuaçã« de emergéncia
'WASHINGTON, 16 (US.IS) -I fazer frente às necessidades mi

Os líderes da administração dos lítares. "-

Estados Unidos informaram ao I A situação;
.

que hoje ° mundo

Congresso que a potencia. indus.llivre enfrenta, é crítica; essa si,

íuação deve 'e será enfrentada..
completa e !j_:"l'ontamente, por meíq
de um programa de ação, amplo e

vigoroso, frizaram êles,
I

Assembléia Legislati_va
Sessão de 16-8-950 Como' ninguém se manifestasse,

Sob a presidência do sr. Ruy Ce;
sal' Feuerchütte, teve inicio a ses

são, à hora regulamentar. O
-

sr. se

cretário fez a leitura da ata da reu

nião anterior, tendo sido admitida
/

. -

P dsem .restrições. roce eu.se, a se-

guir, à do expediente .

Nào havendo Inscrição de ora

dores na hora do expediente, Icl
declarada' livre a palavra. COluO

ninguém a solicitasse, o sr. presi ,

dente declarou que se'achava sô

bre a Mesa um rcquetil1}ento subs.

crito pelos deputados Alfr,ed'o. Cam'

pos, Lopes Vieira e Nunés Varella,
solieitando, na forma r,egiment<tl

- Eecrevendo 110 -Daey Mail", de

Londres, o sr. Duff Cooper, ex-minis,
regime de. urgência ao projeto de
_ tJ;O da Guerra e ex-embaixador da
lei, de origem. governamental, que' Grã-Bretanha eril Paris, recomendou
dispõe sôbre lice'nça prêmio 'aos I)fi o emprêgo da bomba atômica contra
ciais (la Policia Milit.!!r do Estado. a Rússia. Disse que.é semp"e mais
A votos, foi aprovado _unanimemen sábio visar o coração do que as ex

te.
tremidades.
- Tomou posse do cargo �e preProsseguindo, passou�se à Ordem sidente da República do Paraguai, o

do Dia, que constou da ""of:J �r. Frederico Chavez.

ção da r.zdãção final dada:1o - Deliberou o conselho de minis·

projeto de lei n. 11/50, que visa tros da França enviar novo n'leÍnoran<
tornar dé utilidade pu!blica o Ce)} do ao govêrno americano,' sôbl'e mo·

1-1'0 Catarinens,e do lUa de Janel'
dalidaeles de financiamento do pro·
grama de rearmamento

1'0, tendo sido apoiado pelo pIe- N
.

- ovo plano de defesa para a
nário. Exgotada a matéria da 01'� Europa Ocidental acaba de ser esbo,
dem do Dia, continuou<!ivre a pala çado pelos Estados Unidos e seus as·

vra pa!'a explicação pessoaL saciados do P,acto do Atlântico.
- Não é verdadeira a noticia de

que'.o sr. Louiz Johnson, secretário
da Defesa, houvesse apresentado de,
rnissão ao presidente Truman e êst'}
a. aceito imediatamente.
- Hoje, pela manhã, será exami,

nado o relatório GillettE) sôbre negó,
cios de café. _

'-

- Estivadores do pôrto de Boston
se recusaram fi, descarregar 80 tone,
ladas de caranguejo russo, de bO'l'd@'
dó vapor Parthias.
- Circulas de, Washington mos

tram-se reservados a respeito da no,

ticia de que Molotov e Máo Tsé-tung.
conferenciaram em Pequim.
- Declarou a Grã-Bretanha no

Conillho Econômico e SÇlcial' d� ONU
reunido em Genebra, que há 13 mi,
lhões de trabalhadores escravos na
União Soviética.
- Lançará a, India, anianhã afiO

cialmente, em Lake Sucess, sed pIa.
·110 de pacificação dá Coréia com a

eriação do comitê de Seis Potências
- Harold Stassen, poMivel candi

dato republicano á sucessão de Tru
man, exortou os Estados Unidos a
prevenirem a URSS de que nova a·

r;ressão comunista no mundRo seria
fi. guerra contra a Rússia.
- Ein NE\C€dah, Winsconsin noS

E!Jstados Unidos, a sra. Van Ho�f de.
clarou que viu a Virgem Maria. Mi,
Ihares de circunstantes nada perce
}Jeram.

tr ial do pais 'eillcontra-se ao nível

da .sltuaçâo de' emergencia, e es

lá comple,t.amenle capacitada para

o Brasil tem mais de
50 milhões de
habitantes

Os primeiros resultados do censo

I
ele 1° de julho estão evidenciando
flue' a população brasileira ultrapas
sará, efetivamente, a casa dos 50 mi

thões. Dados parciais conhecidos em

diversas Capitais brasileiras indi
cam uma diferença porcentual; i'ela

tivamente a 1940, extraordinariamen
te maior. SegundO informações se

guras, a população de São Paulo lj

Iluperior a dois milhões de habitan
teso Santos, que figurava no l'esen

seamento de �940 com uma popula
ção de menos de 200 mil almas, uI
trapassou, segundo se informa com

Q,bsoluta segurança, esse to'taL O meSl

!lló, crescimento ela população es.tá
Ilendo rigistl'ada em todas as cidade9
J) capitais brasileiras. São conheci
elos os resultados censitarios do Re
cife,' capital de Pernambuco. E on

numeros são, poele-se dizer, espeta
-

culares, por isso que a capital per
Ilambucana tem hoje, mais de meio
milhão de habitantes, contra 348 mil
em 1940. Um aumento porcentuaJ,
como vemos, dos mais surpreenden'
tes;

(

Sob a administração honrada e profícua de um nomem do
P.S.U., sr. dr. Aderbal Ramos R. da Silva, o nosso Estado

pode orgulhar-se de haver-se mantido em ritmo de progresso

que, desde 1935, lhe confere lugar de relêvo entre as unida
des da .Federação que mais em dia se achal� com os impe
rativos de uma democracia moderna. Silenciosamente, sem o

gôsto da publicidade, o ilustre governador, consagrado nas

urnas de 1946 como o escolhido pelo seu povo, não permi
tiu que sofresse qualquer solução de continuidade a obra ad
ministrativa que vinha .acrescendo imensurávelmente o patrl
trimônio coletivo de Santa Catarin-a.

Por todo o territór-io estadual as construções prossegui
ram ao encontro dos objetivos .de interêsse geral, em todos
os setores da vida pública.

Prédios escolares, grupos e escolas' isoladas, centros de

. saúde, postos de puericultura, hospitais, rodovias, materni

dades, estações experimentais, - uma série enorme de em-:

precndimentos é concluída e inaugurada, numa eloqueute. de
'moustração da operosidade e de espírf to público de queru 'está'

,

à frente dos destinos, elo Estado, dignificando O -mandato que
o P.S.D. Ihe confiára, em momento delicadíssimo da exis

tência nacional. Com efeito, o sr. Aderbal R. da Silva: go
vernando num instante d'e extremas difi_culdades como o que

coincidiu com os reajustamentos econômicos de' apÓS'gue;rl'!l
e com a reestruturaçã'O deplOcrática do pais, não se eximiu
um só minuto elas rcspoJlsabilidades que assumira l�erantC' o

,esclarecido, eleitorado de Santa Cat�rina, a. cústó embora,
conio é sabido, dos pl'óprios cuÍdados da sua saúde pessoal.

Faça-se-Ihe justiça, inscrevendo'se o seu nome, portanto,

entr,e os beneméritos homens públicos, fUiados ao P.S.D., que
tudo têm dado eru dedicação,-cultura e sacrifícios pessoais
para honrarem o mandato receb.ido nas urnas. B nossa inten-

i

ção, pois, aludir, em subseqLlent�s �scritos para 'esta I coluna,
ás reali?ações do governador Aderbal R. da Silva, como sub-

sidias _às mzões que dignificam ,os homens públicos do P.
S. D.,"':a cuja frente o preclaro vice-presidente da República,
sr: Nerêu Ramos,' tem conduúd'o à vitória, em sucessivas con�

sultas eleitorais, um programa de reivindicações sociais qual
o que a organização majoritária propugna e realiza. po mes

mo passo; haveremos de acentuar a expressão da candidatura

'do sr. Udo Deeke' ao cargo de governador de todos os Ca

rinenses, pela solida,riedade -que o vincula àquele programa

de administração.

O sr. Aderbal R. da Silva tem, desde logo, a sen crédito, a

solução de graves problemas' em cuja sensível existência para
as populações, da' capital e dos municípios vizinhos incidia o

1fH',etexto de virulentos ataques da. opo:5ição lóca.l. O "slogan"
qrie desbordaria das manchetes do vesp'ertino udenista para
os programas. humoristicos de estações de ráelio - "água,
leite e luz" - perdcll a sua ,raz,ão de ser te as rodinhas. üde
nistas de certo municipio administrado pela' U.D.N. tiveram
de cahir as suas pilhérias formuladas no presságio de que a

capital iria fechar-se. Foi o' sr. Aderbal R. da Silva quem pôs
têrmo ás p�rfidias de "slogan:", dando a água, o leite e a luz
a Florianópolis...

'

Já nessas provklências, cujo. vulto-, particUlarmente na

que se refere ás obras adutoras da captaçào' e da rêde distrL
buidOl;a d� água, é, verdadeiramente' considerável, o govêrno
atual deixa uma inapagáv,el marca de operosidade e de senso

realista, visanelo ao interêsse coletivo. Veremos, :\Íod'avia; co-,

mo, em. outros aspectos ela administração estadual, também se

fizeram sentir as atividades' governamentais, para cumpri
mento do programa elo P.S.D. e para a prospe'ridade da teJ'�
Ta catariuense.

encerrou-se a sessão, marcando-se
outra para hoje, à hora regimen,
tal.

..'

"I'

O sr. Ddo Deeke, agora indicado 'para suc-essor do sr.

Ad.zrbal Ramos da Silva, terá, por sua vel�, uma atuação que

assegurará continuidadc administrativa aos negócios públicos
e, ignalmente, corr,espollderá às espera-nças, das fôrças majo.-

f:dio Tonolli
�",,-_-_-_-_"••_._-_...-_-_-....-_-_-_-....".J't

smtese
-Internectena!
A CASA BRANCA anunciou qUE;) O

sr. William O'Dwyer, prefeito de No
va York, será nomeado para 9 cargo
de embaix3Jdor dos Etados Unidos
no México.

. '
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PARA OS' MAtES DO

", FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

T.ooico do coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestiãs agudas perturbações
na circulação do' sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de, ar, Inehaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatísmn. Nefrites. '

••••••• ! •••••• •••••._! <

II

Crédito Mutúo 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 e,m dia.

• ,.�; r'
.

. , ,: ;!, J. MOREIRA & elA.
"

",
- -

CONCESSIONARIOSi#, -' , ... , .1:.

Compleia oficina para consertos dejoias e relógios, dirigidas
por proficionais comDetentes

_

Belojoaria Sob.aba
t

- de - ,

Oswaldo Schwabe

"A' mais nova da cidade
Oferece o. mais completo sortimento de:

Jóias - Relogíos - Artigos ·para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de todos
os tipos e Quilates no mais fino acabamento. �- Objetos .de adorno em geral - Relógiosde mesa e parede, de bolso e pulso e despertadore.s 'das melhores marcas.

_

.,

Conserta-se relógios .� jóias com garantia.
" (OflCINA PROPRIA)RUA 15 DE NOVEMBRO, 828

ao lado da Casa das Tintas Heríns
Telefone, 1032 - Caixa postal, 391

BLUMENAU
Santa Catarina

)

Ministério da Marinha
Capitania dos Portos do Estado de Santa

.

-
. Exerciclo de 1950

EDiTAL

Catarina

MAGROS E FRACOS

V'ANADIOL
E indicado nos casos de fraque·

za palidez, magreza e fastio, porque
e� sua fórmula entram substancías
'tais como Vanadato de sódio, Lící
tina onceroroeratos, pepsina, noz

de c�la etc-, de ação pronta e eficaz
,

. .

nos casos de fraqueza e neuraste-
'nías. Vanadiol é indicado para ho..
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé
dicos' e está. licenciado pela Saude
Publica.

. �

Clube de Caça «Couto de Maualhãe·s»)·
Devendo realizar-se nesta Capital, no jnês de setembro vindouro; �

organizado pela Federação Catarinense de Caça e 'I'iro, os camp�o-·
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de. or

dem do sr, Presidente, ficam os S1'5. associados convidados, fi compa
recer no Stand Capitão Paiva, da, Policia, Militar gentilm.ente cedido.>

por seu diguo Comandante Geral, .a qualquer hora do dia, para devido>'

treinamento. .

OporLunamente será marcada a prova de seleção da qu�l serão:>'

escolhidos os atiradores que 'representarão este Clube no refendo cer

tame.
FlorIanópolis; 5 de Agôsto de 1950.

Eqberto .lIi[oellmann
Secretário

, '

I VAL�p"!:AS
."""$

MAIOR ESTOQUE.
fttlântida Rádio Cat. lda.

Rua Trajano, 31

,

1
..

,
.... ,

, .

, .

i:

� i

CASA MISCE,LANEA --: dhtri

I
Se ricos -quereisJicar

buidora dOI Rádio.· .. Ri�Cj A De modo tacil �e��g8). _

ictor, Válvula� �rDi.co., Fazei .ho e uma � 1D8c�lçao
Rue Conselhelro '� Mafra Gredlta Mutuo Predia

SANG1JENOL
contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e Arseniato de Sodio, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIO SILVA E SENH0RA
Ocorre, nesta ,data, o aniversá, illLDA SILVA'

rio' nata.Iicio da meniJ;la Iolandra parti:cipam aos' seus parentesMaria, dileta filha do sr. Argemi e pessoas de suas relações1'0 AndIs'ade,' _

cirurgião-dentista� o nascimentO" de seu filhQ
1". oao Gl'ams _

'

Nata,licia'se. hoje o benquisto I NEWTON CRISTOVAO
operário� s'r. João Grams, hábil ocorrido dia 13 do cQrrente,
Carl)inteiro civil, e ,pessoa, muito na Maternidade Dr. C: Correa.
�stimada em o meio da numerosa Fpolis., 13-8�1950
tlasse.� ------'----------------

....'\.. 0 llleS1110 que nos associaulos
-

"" ..

à alegria de seus 'amigos e fami
liaTes o cUlTIIprimentamos'

.

dese.
" ,

jando'lhes felicidades.
Fazem anos hoje

·Vida e�ocial
, ....

Diário da Metrópole
. (flvaras de Oliveira)
o ,Diário: .•

A cidade tem, sim, o seu diário ...
Nâo é _moça que vive, alua, que odeia, goza 'e sofre?
Como mulher cada vez mais nova,' ii medida' que os anos avançam,

"''Vai ela escrevendo o seu "diário", anotando os fatos da sua vida. F,s
-crevendo tudo aquilo que passa pelos seus olhos encantadores, o que,
de mais intimo a toma, o que de mais grave ou mais superficial acon,

, tece .nas suas 24 horas de vida que não para ...
. E o papel do cronista, cronista que ama antes de tudo a sua cio

dade mulher, que a namora em todos os seus meneios de mulher-mo,
ça, bela, formosa, é ir roubando à cidade o seu diário aquilo que ela
.escrevc, vivendo ... As suas vibr-ações ainda quentes, as suas dôres
.ainda frescas, as suas emoçõe ainda viva, as suas' alegrias ainda lhe
rebentando, nos Iábios ...

A cidade chora e ri.:.
E duma cidade que se agiganta, 'qu� se torna dia a

: mais hodierna, o seu diário é uma folha viva, saltitante,
Ierêsse e vibratilidade.

João do Rio escreveu a "alma encantadora, das ruas e dizia que há
"os que andam e os que "flanam" pela cidade. Os que "flanam" seno
tem a metrópole, vivem com ela" sofrem e gozam com ela... O cr»

nista que vai descobrir- o sentir da metrúpole. terá que "fIanar" pelas
-páginas íntimas de seu diário, para com ela sentir as suas dôres e

. pantílhar as suas alegrias ...
'

Iremos escrevendo o que anotamos do diário da vida da <cidade
. maravilhosa. - Prometemos ir até mesmo ás suas folhas mais secre

,tas, de penetrar.Jhe o âmago do coração, de descobrir-lhe os scntl
.menlos bons como os máus.

. Dizer o que se ouve à bôca do povo, nos trens, nos ônibus; nas
..Tuas, contado algumas vêzes. aquilo que a população diria se' pudesse,
-escreveria se soubesse, gritaríà se valesse a pena gritar .. '. .

Algumas vêzes entoaremos hinos à 'belesa da cidade, que é a mais
-
::bela do mundo: Vêzcs algumas, hosânas à carioquinha que é a mulher
.rnais elegante te mais formosa do universo. 'Outras vêzes, porém, eo,

-conlrarão, a critica mordaz, o clamor dos' que, dentro da metrópole,
.sofrem e lutam; acharão o. lado feio, o lado tétrico e trázico da vida
-da capital.

� ,

Um .díárío ter-á de ter de tudo: - ou não será Ul11 diário da vida.
-cheía de contraste e de paradoxos - de feio e de belo, de bom e ele
.máu, de trágico e de CÔIllico!... A cidade tem sim, o seu diário.... L
'-o cronista capturá essas impressôas., impressões que transmitirá, aqui
1,)a,ra vocês ...

(Crônica lida ao microfone da Eádi..,. Gual'ujá).

dia maior, e

cheia de 10_

ANIYERSÁRIOS J.fal'Íse Laus
D1'. ROI:Nç,rto Medeiros Faz a,nos, hoje, a int.eressante

Na Capital da Hepública, onde menina Marise La-ú Si dileta filha
-y

.é- íntegTo Juiz de Direito, vê trans do sr. Nilo Laus {l, 'da sra. Célia
correr hoje, o seu aniversário na" Espezim Laus.
talício: o nosso q:mezado conterrâ- Ma,rise recepcionará suas ami.
neõ dr. Reberto Medeiros. / guinhas na residência de seus pais

O iluslre aniversariante por seu ofere,cendo'lhes um� festinha.
" "caral,á reto e invulg'a,r distinção, L Srta. Jurácí Souza E

conta, nesta, capital, com numero Ocorre, nesta dat.a, o aniversá,
.liaS amizades' que, por certo, hoje, rio natalício da gentÍl senhorinha
'a;proveHarão o ens,e1o parà lhe tes .Turací Souza, filha do sr. Joaquim
temunha,r o quanto é conceitua Lúcio de Souza competente che:

�-do e estimado entre nós. fe das Ofi.cinas'do Diário Oficia,l
A ,essas inequh;ocas expressões do Estado.

,de sincero afeto nós" nos 'associa Aos muitOs cumprimentos que
mos, d,esejando-Ihe, feUcidades. reoebepá a senhorinha Jurací,

juntamos' os noss,os.
Sm. Bm-í/ia, Ventura Xavier

A efeméride de hoje assinala o

aniv,e-rsário nataHcio da exma ..

sra. d. Emília Ventura Xavier, dig
n espôsa do sr. Pedro Xavier, co'

merci<a'nte ne.sta cidade.

Senhora Otávio de Oliveira
Transcorreu ontem, Ui data nata,

1icia da eXl1{a. sr. d. Edv,rirges
'Torres de Oliv,eir'a, dignissima
-cons,orte do nossO. disHnto conter'
.!raneo sr. majar Otavio de dlivei
ra, digno Secretário da.. F,nenda.
A aniversarianLe, que pelas' suas

-virtudes cristãs e pelos seus dotes
-de es,pirüo 'Contia com largo circu
10 de amizades ,na socied'ade loca],
foi ontem alvo dei significativas

� -demonstrações de estima na cida
de 'de Tuharão, Dnde se encon

( trava em vis�ta a a)essoa de sua fa
nli!i'a'.

"O Estado" não havendo circu'
'.:lado ontem, regista hoje .com gran°
.,-de pmzer ü auspicioso aconteci'
menta ,enviando à exma. sra. d.

Edwil'ges Torres de Oliveira sin°
�eras 'felici tações.

Iolancla 11if1.l'ia

, \

Cr$ ,1.750.00
�o quanto custa uma ence�ira

'A R N O
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificio Ipase '-Terreo

O Rei do Hiso

N t
- ,,-

d
- · ·

Na sua maior e mflhor "bola": O iClarlO ' OS mUDIClplOS,LOUCURAS DE MIL JONAS
. Tubara-O�

No Programa
'<,

_

1) Noticias da Semana Campeon,ato Estadual de 11loUe(jj A vitória do Aventureiro foi re-
Nac, e Bascket-Balt. cebida com entusiasmo invulgar •

2) Atualidades Warner Patê I Nos dias 29 e 30 de Julho passa' Disciplinados, educados, com al-
Jornal. '

do, realizou-se 'nfllita cidade o 5Q tas compreensão do pa:pel que. es-
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 Campeonato Estaqual Idle Woll€y tão desempenhando, os r-apazes de
"Imp. 10 (DEZ) anos".

e Bascket-Ball e lance livre'. São Ludgero, que compõem o qua-
- ÓDEON - -./

Teve como patrocinadora, a Li- dro do Aventureiro, grangearam
As 7 %, horas ga Atlética Duque de Caxías, com desde logo toda simpatia elos as-
- Colossal Proarama Duplo -

séde no povoado de São Ludgero, sistentes. E digno de<no t,u, qu�, EM
1) - O 'Esporte em Marcha -

distrito de Braço do Norte. A "Ga- TODAS A'S PA<Wf,IDAS, NUNCA
Nacional. , zeta" de Fplis noticiando o fato PEDIRAM TEMPO, NÃO PERDE-

2 entre 'outros tÓpicos', dísse : "O RAM TEMPO E NÃO 'FIZERAM
PELO AMOR DE UMA MULHER- Campeonato desenrolou-se no "Es NENHUMA SUBSTITUIÇÃO.

com tadio Aníbal Oosta''. Aquela praça E a quarta vez consecutiva que'
,

Rodolfo LANDA e Conchíta despoctíva, não possuía, até então, tiram o campeonato estadual. Dai,
MERTINE,z. quadras, de bascket e wolley. No existir' uma forte corrente para

3 entanto a Liga' Atlética Duque' de que, no proxímo campeonato bra,
Em ultima exibição.. Caxias, 'improvisou as Iocalidadee ] sileirn de Wolley, -que se realiza-

ALMA NEGRA necessarias para, a relizaçâo dos r
á

no Rio d'e' Janeiro, seja o Aven-

-, jogos. Não obstante possuir algu- turíro -G -representante de' Sta. Ca

mas falhas técnicas "'""'" plenamen- tarina, no 'magno "certame, Porêrn,
'te justif'icaveis pela premência do sem nenhum enxerto, que viria ti-

Preços : Cr$ 6,20 - 3,20 tempo _ o Esbadio. AnibaI Costa rar o conjunto harmonioso do seu

"Rigorosarnenta proibido até 13 foi util para. 'todas as partidas. En quadro.
anos". tre :parênteses, digamos qne o cer IlAPIDA VISITA DO SR. GOVER

tame realizado em, Tubarão en -aNADOR DO ESTADO.

tusiasmou os desportistas 'l�cais Estando em visita, ás obras do

que esperam construir quadra; posteamento d,a rede e,létrica, que
adequadas, para wolley e hasckett I levará luz a Fpolís. em Paulo Lo

afim de incentivar a pratica des- J pes, o sr. Governador do Estado,

tes dois esportes, na, cidade sulina dr. Aderbal Ramos da Silva, resol
Sem duvida alguma outra enorme veu chegar até Tubarão.

- Um romance musical ale vantagem 'õbtida peI� Campeona
'

Aqui visitou 'as obras de Servi-
d
.'

, d A' ,gre e ,ehcioso! to esLadua'I de Wolley ,e Bascket ço e guas', 'qne seu goverp.D ,es-
ROMANCE EM 'RITMO E,alI". tá realizando. Depois visitou f1,S

Michael Duane Os resultados foram os seguin .obras do Aeroport.o "Mt1TIicipal.
Gloria Henry. tec: tendo dado_ uma volta na cida,d,e,

3 lYolle.y Feminino _ ,S�grou�se em com,llanhia do sr. P,refeito �u·
- A pedido... Em' ULTIM_I\' campeão, o quadrü da cid'ade de nicipaJ. Às 16 horas, S. Exa. re"

EXIBIÇÃO! Erus'que. o Bandeirante. O quadro tornou à, ca;pitáI do Estado.
- Um filme que tem de tudo.. estava 'asim compost.o: Ligia, Geni, PREDIOS DOS COR<REIOS E TE-

Musi.ca. . . Romanoel. . . Come· Mande Heltrudesl Erica €l Gisela. LEGHAFOS
dia ... Amor ... Aventuras etc: Basdket mascnlino _ Campeãq G ,Na rua CeI. Oabral. quasi de"

O SEQ'REDO DE D. JUAN Palmeiras, da, cidade Joinville. fronte ao Grupo Esbolar He,rciIio
com Lcmce Li'Vre - Equipe can'1peã, a Luz, o Governo Fede'ral está cons-

Gine RECaRI, (O Maior Cartai do P'almeira, de Joinville, com �1 truindo O grande prédio' pa'l"!al os
da AtuaHdade) - e - Silvana cestas. Vice'campeã a do Aventu Correios e Telégrafos desta cidade.
PAMPANINI.

, reiro dei São LUdge;ü, com 29 ces· O arcaboúço, da, grandios1a cons·

Preços: ·Cr$ 5,00 e 3,20 tas. lrução está pr.onto. Os operários
"Imp. 14 anos". LANCE LIVRE INDIVIDUAL _ cóme'çaram a descer o ,rebôco, 'es-

tando na fase dos acabamentos.

São José;
- o jovem Orlando Florentino

Machado;
- a srta. Eunice J'ilomeno J-""_�

vila '"funcionária do IAPI;
__:, a srta. Bilmar' Süusa dacti�

- "

logTafa da. AS'sociação 'ComerciaI;
- o menino Nied, filhinho do

casal João e Ilma L,eiopoldino de

80üsa;
- o sr. Elisiário Brun.o, s,erven' I

Luário do Hos'pital de Caridade.. _

Cine-Diário·
- RITZ

Ás 5 e 7,%, horas
Uma ,estrondosa, explosão de

gargalhadas atômicas'!
Verdadeira e violenta tempesta

de d,e. riso!
110 minutos de contagiante ale

gría e bom-humor!
HED SKELTON,

com

Hay Milland
Ann Todd

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

- EOXY -

Dois filmes espetaculares
1) - A Marcha da 'Vída - Na

cional.

IMPEHIO (Estreito)
Ás 7,!h horas

\ Ray M,ILLAND
Ann TODD

em

ALMA NEGHA

'Proibido! ,até 18 anos,.

Panelas de' Pressão ARNO
a {r$ 5tO,00

Grelhadores Etétriéos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía
Paiva - Edf. Ipase - Térreo

A sra. Adélia Jorg'.e de' F,l'eitas.
r.spôsa. do sr. João bliveira de

frena,s, do coníér.cio local;
- o sr. Artur Man.oeI ,Mariano,

raheIião de Notas da 'Comarca, de

Rua Arcipreste -

Campeão, o atléta Arno Hubbe, dG
, Aventureiro.

Wolley Masculino - Campeão, o

Aventureiro de São, Ludgell."o que
p�la quall."ta vez, obtem este' titu
lo.

Será um grande predio, COm o

'qual o governo do General Dutr,a,
assinalará a sua passagem na P,re
sidencia da ICEW1.l'blica., aqui em

Tubarão.

Oficina JEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE PE�IS' GENUINlS
,Co'nsêrtos em gera�

FIGUERAS & HOMS', LTDA.
Distribuidore. exclusivos neste Estado

dos afamados, veículos
JEEP DA WILLYS-OVERLAND

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradoo.tes, 5
Padre Roma, 53

FLORI4NOPOLIS, '

3
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i Transportes lereos Catarinenses S.D, l�'t� Agora, sob é! orieDtação� técnica' da Cruzeiro do Sol �t�� Y��� ESCALAS, : :::,�:1 As . SEG,UNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
,

. �••
�t� / Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-CurItba ' :

�� Florianópolie - Lajes. e Porto Alegre. �t·� , y:i I�

�t As TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS: �t�� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba �t���. Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.
.' �.�.� .:l '�

�� Tarifas reduzidas - �i:
,�� Modernos e possantes' aviões Douglas· /�� Y
•!� A - escala em. Joinville, Itajaí e Jo_açaba 'está dependendo da :.:.T. conclusão das obras do aeroporto local. �...� �f
� TRAFEGO MUTUO COM: �� Cruzeiro do Sul.-Rio ��

1 �
�. Savaq=Porto Alegre �i.
� Pluna-Montevidéo �

���
PÁSRAGENS E 'CARGA :

I�t��� Florianópolis: Fiuza Lim�. &: Irmãos
.. :::

��
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telelone 1.565

*�. Agência CRUZEIRO DO SUL �t��� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �t��� /1AjAÍ: -' �

�t�i . Luiz Noceti-Rna Pedro Ferreira (Ed. Baner S. U ;
�I�� Outras cidades com os sub-agentes da Crueeiro do Sul I�t.� T�. y� y

.���
,�...

li -, .' ��.:�
, , .

��.
�!� .:..:..:..:..:..:..:.-.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..�(..:..:++:..:..:..:..:..:+j(t+:�:�:+:+:..:..:..:..:..:..:..:..!..�.!�
..........................� .

MINISTtRIO DA MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

De acõrdo tom o ofício ;;0 034,8. de 9i6/1950 da DIR;ETORIA DO

(!;NSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se acharão

abertas as inscrições para o concurso de admissão à matricula na Esco,
la Naval, do dia 10 a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessados poderão comparecer na Secretania desta Capitania,
para melhores' esclarecimentos.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrianópo!is,
5 de julho de 1950.

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretârfe,

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, ZZ'_ � ....

IMOVEI�

(Edifieio Pérol.)

I'.n••: 1.324 • 1.1_8�

I'lori.nópo� _ .Santa Catarl..

...............•........................._....._,

DA,T'I LOGRAFIA
(orresponden�11
Comerclll

(onfere
Dlploml

DIREÇlOI
Amélia M Pigozzi

ME'l'ODOI
Moderno e Eficiente

V. S. construiu um :prédio.? Não o legalizou no Registro de imóveis?
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com ás leis em vigor?
Si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo,
biliário A.L.Alves, nua Deodoro 35, que está habilitado a regularíza.Jos
críteríosamente.

Rua; General Bltlencourt, 48
'(Esquina Alber�ue Noturno)

I

t· . ��Ã c'AS-
"'''''-_ " --- . .&

_,.,.. Fabrlaant. e dl.trlbuldore. da. afamad�1 a�� I.,. 111:1 feavõ.I -DISTINTA- • RIVET(l POliU·. um IIl'an;

Id. 101'�lm.nto d. aa••miral. Ililaadol.' brlnl

"

, ,

,

_ pala alfalat.li qut� I.aeb. dll'.tam.nt. elal

IiIID.lho••1 Idbl'loal' A Cata -A CAPITAL- .hama. '·atenuao dOI Snra: Com.l'allÍat•• do intulol' no ••ntldo d.-:lh. fa.. rem ''Im.
vl.lta ant•• d. efetua...m lual oompraill� MAT!Ut ..m Flol'laa6poUI. :I iFILIAIS om Blam.nau:. Laj.l.

"am�....�........... ....aa.ru�....am..�m_......am...amiC&M&U IgR w;§@u-m�hI�HmemnD...g-�m

Quando ..lgu6m, tal eo- 6..,...
lheiro da i1ustraqlo a.oima,�

lhe. em lUll6.veI gesto. am o6liae cio

excelente aperitivo KNOT. 1embnlo.
.. V. SiiL de a.crescentar.. ao�
oe' • gentileza:E$TEETM·
BFi'1 O NEY APE,1ITIVO

� PREDILETO!

,1fídUi�t!(� I
1
Vi., j){}OOUTO DA -'/TUTU./ItO- con. r fEfiIlliOl

....
IT�"Aí _

Bom binóculo
8ruode visã•

J

Visão maior
\
e mail' perfeita

que a de um bom binóculo"""
ateano. quem tem .ólida

ínetrução.
Bonl livros. sobre. todo. M

assuntos :�

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - FloriaIl6poHs

••.teune
�

som ... acabamento z,

solídea.,; no piano pel"feitot

Além de vártos rnodêlos para
pronta entrega ... êste maraVl

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

pagamento a longo prazo!

SubwartZIJIinu'
·REPRESENTANTE·
para Santa Catarina

'KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Praca 15 de Novembro n.20
.

2°. andar _",,,

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No interesse da suo

exija o remédio

I

própria sàúde,
consagrado: .

I

REGULADOR XAVIER I�
N: 1 _ EXCÉ550 N: 2\_ FALTA OU ESCASSEZ

II REGULADOR XAVIER
�

o remédio de confiança da mulher
-

.

Instituto de Aposentadoria e

Pensões .dcs Industriarios
Aviso aos Empregadores
I - A fim de. fazer face à recente majoração dos -benerícíos da

.

[Previdência Social (Lei n? 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 ibuiçâo dos associados' dêste Iris títuto -e, consequentemente, a dos
.empregadores, ,

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

':incluidas na Guia de Recolhimento, na base de 12% e não de 10%,
·-como vinhu sendo feito anteriormente,

_

.

Florianópolis, 10 de agosto de 1.950�
João Ricardo !rIayr - DELEGADO

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

GRÃos DESAUDE
Dr FRANCK

-�,.""".,,'-'

( .

,�i
.e

<.:..�."l��, ...�:<.r.�:�:�
� NOVA APRESENTAÇAO EM CAIXAS ESTAMPApAS

'(iC.O.N.s.'tI.,!c,6 LABS. PRIMÁ c«:« 1344 -RIO

Servico Eleitoral
- ,

.
.

.

Do Cartorio�Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja-publicado que,
. -de acõrdo com o art. 50 do Regimento dos Juizos e Cartortos Eleito.
Irais; a ENTREGA DE TITULOS' ELEITORAIS .SERÁ FEITA SóMEN'
1Í'E NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diáriamente.\ ��

- QUER !VUTlR·SE COM CONFORTO E ELECiAM(IA 1
PROCURB A

Alfaiataria
..

Mello
Rua P'elippe Scbmidt 48

••Ita. reUeldad_ ,el.- ...1•••
1&. d. M1l fillala•• 1

Ma.. alo_ ..quec.. ,.. • ••111.,
•reeeDte pára o ... '"PIHPOLBO�
é .ma caderaeta •• a.»m
JIIUTUO PIlBDUL.
...!f. • ••.•••••••••••••••••••••••

Coceira dos Pés
;(ombati�a no.'.o Dia
'1 Seus pés coçam, doem e ardem

. .anto a ponto de quasi enlouque
cê-to t Sua pele racha, descasca. ou
sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se. .espalhou no mundo inteiro 'é é
conhecido sob diversas denomina
,ções, tais como Pé de Atleta, Co
.eeíra de Singapura, "Dhoby" co
·ceira. V. não pode livrar-se destes
.sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova
-descoberta, chamada N i x o d e r m,
faz parar á coceira em 7 minutos,
combate os germens em .24 horas e

"'. !�: cta�el�i��;�r�aJ�a t�o l���
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a
'pele não sô dos pés. como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas. espinhas, acne. frieiras e

dmpíngens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
-ttco, hoje mesmo. A nossa ga-
U- oder...

rantia � a

_ A"IZ sua maior

PIra as lI,"ill Cldnas proteçao.

..

Os Rins que devem eliminar
todos os traços Ide substancias
tóxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em. todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins ê a

causa fundamental das dores
na cintura, reumatismo e irregu
laridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fóf
ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males'do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. É por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem 'dar alivio permanente
I.OS mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros .d a s impurezas do
organismo.
Acham-se á venda em todas as

farmacias .

PILULAS

DE WaTT--
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
O GRANDE �. MA/S. ECONOMICOI

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

5
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Nunca
". despreze: o

�

-� -

'

VALOR DA_BOA 'APARÊNCIA]

/

'\

bem barbeado ... apreciado!
Nada compromete tanto a boa aparência como

uma barba por-fazer. Com o novo Gillette Tech

e lâminas Gillette Azul, ser-lhe-á fácil adquirir
o hábito salutar de fazer a barba díàrlamente;

FERIDAS. REUMATISMO s
Pl.tACAS ·SIFILITIC48

Elixir ·de N('uneira
Madioaoiio auzillcSI' no UQta.znent

da .IIUl•.

•

'GilletteAZUL

,'" ..

Mapa Geografico e das Comuní
,

cações de Santa Catarina
. -SSPECIALMEN'Í'E PLANEJADO PARA USO DE \VIAJANTES, TURrs...
.'1'AS, COiM1fRCIO E INDúSTRIA.

.

. A mais perfeita síntese cartográfica do Estado, Indicando •

- Distâncias quilométricas' entre as diversas Iocattdades .

- O estado de trânsito entre �,s diferentes rodovias.
- Tôdas as estações ferroviárias, vilas e povoados de certa ím-

portãncia,
.

-' As rotas aéreas existentes no Estado.
- Esquema do nome de vilas e cidades cujos nomes s,OfveMnl

alterações /' �

-:- Os novos municipios recém criados.
- Indice alfabético de todas as: localidades mencionadas no ma"

pa com fáeiliôade para locação das mesmas.
- Esquema da ligação rodoviária Pôrto Alegre � São Paulo, com

respeotívas distâncias pontos de pernoite e etapa tanto pela ser"

�rà como pela praia e com as ligações rodoviárias mais recentes.

Em fôlha (pa.pel) Cr$ 130,00. (Atendemos pelo reembolso) ,

Armado para parede e/tela e moldura Cr$ 180,00 (Não pode ser

remetido pelo reembolso).
DISTRIBUIDOR EX'CLUSIVO: LIVrtARIA DO. GLOBO S. A. Rua dO$

Andi-adas, -1416 - Pôrto Alegre - R. G. do Sul. ....__

�� _

f
1ffi6 . W �ft...
�. d1;·,WI",4� �.
�V&'V ..

. �
� SEDANTOL .1r-

. � resolve seu problema �
.�f -' mensal. ':';iJl2

�. Combate' regras dolorosas,�
� cólicas e complicações. �
ISb Calmante e regulador ��. da saúde feminina J'

P�\sEDANTOIft
<,

RBEIVIBOLSO'- POSTAL - Caixa
Postal, 235 _: HIO

OClDaDloação
A Associação das Damas de Rotary comunica. às pessoas que ad

quiriram bilhetes das rifas de um liquiftcador ·e de um aparelho de
chá', organizadas em pró} de mais uma bolsa de estudo superior. que
tem direito' ao premio quem .possuir os bilhetes numeres zero dez
(010), por ter sido este o final do 10 prêmio' ela Loteria do Rio Grande
do Sul em data de 10 do corrente.

, r"
\

TINTAS PARA _IMPRESSÃO
"'COTTOMAR I FRAQUEZAS' EM GEIAt

VINHO ClEOSOTADO
'f!S I L V 'E'II A"

ONDAS
Rádios A t I â n ti d a

E CURTAS
"AUântida - o sucesso da técnica electrôníca - Atlântida - Super construção' para durar mais Atlântida - Eoru-natural - Alta sensíbilídade

Grande alcance Otima Seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZ�
Rádios Elec-tro\é!., Transmissores Amplifícadores

Limitada

LONGAS

tlântida 'd-aiO, C-atarinenselj.•.,'i
�----------�------------------------------�

, Diretor técnico WALTER LANGE Jr. Rua. Trajano, n. 31 Telefone n. 1459
-------:--
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ponta
CURITJBA

... 1� (V.A.) _ O Co'
rítíba cedeu a liderança ao Fer

Conferido o titulq de SOCIO honorário do alvi-rubro roviár io ná tarde de domingo
ao ilustre comandante dó 5°, Distrito Naval quando foi vencido p_or 3 x 2. :3

Muito comentada com geral sim, além dos ínumeros afazeres que,
tentos corítíbanos foram anula'

pa.tia, nos circulas remistícce da' expontaneamente assumiu antes o
dos pelo árlitro que, foi o paulista

OCapital foi a vi,sita que ante-ontem: escotismo, onde, {lma geração pe Mário\Gar,den�. S blumenauenses
;fez ao clube de Regatas Aldo Luz i lo menos, encontrará a base mora) 11 -

d I T
-

- o ilustre 'dJe�rportista contra-alrni I para se defrontar com os obstácu- Uampeao O ornelo
rante Benjamim SOdl'é' digno co- I los que a vida quotidiana nos opõe I -IUI"C·IO O IDI-ra'nu.rnandante do 50 Distrito" Naval, que! ainda encontra vagares para dedi

,.
,

a
se fez acompanhar do seu ajudan ca-Ios ao mais, salutar dos esportes SAO PAULO, 15 ,(V.A.) _ Beali-

te de' ordens caoítãos.tenente Nel que é o remo. .zou·se, na tarde -de domingo, 'no
son Bieter. Eis por .que o Clube, de Begata« Pacaembú o torneio início do Cam

Aguardavam a "presença do des .

Aldo Luz, numa modesta- -homena peonato Paulista de, Futebol, sen

tacado ofioial 'da nossa Marinha I
gem. confere a V. Excia., neste íns- do proclamado vencedor o Ipíran

de Guerra .os "srs. 'I'icho "Brahs
I [ante, o diploma, de sócio, honorá ga ao vencer na final o XV de No

Fernandes presidente da Federa. do e, como recordação desta vis i I vem�ro, vencedor do ano passa

ção Náutic'a de ,Santa Catai-ína ; AI ta, por Lodos os tilulos, hórirosa lhe
,
do.

,

cides Rosa,; presidente do <C. R oferece uma namula,; que sintetiss 1-,-,
-------------

Aldo 'Luz; .dr, Alfredo Darnascene .

os esforços a abnegação de todos I

P" I SOLAda Silva, orador oficial do clube; quantos pdr �ui passaram". ara CD ocar
Moacir Iguatemy, da' Silveira; se- Palmas fizer-am-se ouvir, aba,

'

S
'

t
'

cretárío: Ati Muller .da Silveirá I fando'.�s ultimas palavras do ora "em seu " apa o
tesoureiro; Heitor Perrart, vice-pré dor. , PROCÚRE

.side�te do. Figuei.r�nse;. Aroldo ] Agradecend� a dist�nção COl'l;feri,' O
\

'Id-Pessí, <preSIdente do Avad ; Waldil da falou de ImprOVISO o coman swa O
Grisard. redatordó "Diário Oficial dante Sodré, sendo ao terminai .

do Estado"; Hernãni Porto, reda 'b�stante aplaudido. telefones ·1536 e 1324

tal' do "O Estado"; Jorge Cherem A s,eguir füi ofereci.do um co' P. 15 de Nov. n.22- 2,'. andar
,

,

representante da' Hadio Guarujá; queteI aos presente, tendO s_id(,\
Pedrá Paulo Machado, desta folha; I apresentados ao ilustr'2 marinheirv

Orlando Carioni, Mário Ros'a Eu. os :I'emadores Sadi Berber, Antônio "NÃO

rico' Hosterno AIcibiades, 'Dias Boahaid Belarmino Veloso e Ha
.' "

Hélio Porto e ,outros nomes que milton Cordeiro, que, timoneadó�
não c<mseguimos ,apóilt-ar. por l\fo&cir Iguatemy da Silveira

-Conduzido, ,à mesa de honra (f representarão o C. R; Aldo Luz na

comte. Sodré. �entou's� ladeado pe regata 'intemacional d,e São Pauln

los sr$. Rieter e Mna,cir Iguatemy a real-izar-se em, 17 de setembro

da SHv�ira. Saudàndo o valoroso do corrente ano, em hOIll,enagem
_
de,sportista-.falou {} dr. Damas'ceno 1t Pátria.

da SilVa, cuIá discursO transcreve Depois àcompanhado dos presen·

mos:
.

tes, visitou o comte. ,sodré o gal
"P,essoas há que, ta'ntos e tão pãg e a offcina de consertos dali

reais serviços hão pr.esta-do à Pá Da.nos, t,endo -colhiido ótima im

tria, em ,todos .os ,s'etOl'elS de suas press'ão.
atividades que graça,s ao asc'en Não resta duvida que foi uma

drado arriar iaü' sentirhento de bra larde cheia para. o C. R. Aldo Luz

siIidade, tornam'se credores da ad, pois teve énsejo de ser eomtempla:
mira'ção, do respeito, do acatamen- do COln a visita de uma das maio.
to de todos. AsSim, nas letras co

.

res figuras da Marinha' Brasilei

mo pas ciencias nas' armas como' ra 8 um desportista que sempre Previsão do ,tempo, até, 14 horas

'nas artes; na sociedade/ como nos se honve com extraordinário âes do dia 17.,

des.po,rtos. Enumera-las s,er1a ex. Laque no panorama desportivo na- Tempo InstaveI com chuvas.

haustivo e, _ porque :lão dize'lo cional.
'

'l',elll1peratur'à _' ·EstaveI.
_,r desnece sário T d

.

' Ventos _ de Norte a Leste fres-
-, . 'S '. Q. aVIa, un1 pà- • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••••

'
.

rêntesis _ por que de justiça -;-

cos'.

se fa.z mister. Não dispondo o Clu'
Temperatur,as Extremas de hoje

be de Regatas. Aldo Luz, no moníen, ,Maxima 19,4 _ Minima 14,2.

to, 'senão de ,exíguos :recur.sos' fi
naniceiros, possivel não lhe seria

participar das grandiosas regatas
.que' São Paulo, o Estado líder da '�;�do. em �ista os novos. eil1c�rgos atribuidos, as InstitUIções 'de

,Federação mais uma vez, numa
PreVIüE)ncl,a, SOCIal, com a maJoraçao ds valores das aposentad.orias' e

:das 'muit�s dem-ons1tracÕ.eiS. d'e rei
-.: - pensõe�, decorrente- da Lei, nO 1.136 de 19-6-1950, foi e'levada a taxa de

vismo, realizará a ii de setembro
C-Ol1tribuiç'ão 'P,à,ra 772%, -a Ipartir d.e 1° de Agas,to corrente sendo:

em homenag,em Ià P,á�ia" não fôr�
use 6.%% na· [arma estabeilecid'a pelo DeCreto nO., 28.412, de 24-7-1950- e de'

o eficie;nte, indisp8il1sável e d,esin�
1;<10 relativa a quota de contribuição sUlllementar já existente e regula--

.teressado 1lipôio de S. Excia. ° SI'
da p,ela Portaria M. T. I. C. nO 144 de 23-9-1946, destinada, á p�elS,taçãO',

,Governadolr do Estado de' Santa oe Assistência-MM-ica.
'. '

Catarina, dr. Ad,e,r'baI Ramos da �t)"'5!
A parti,!, de 1° de\Agosto devem OSi iSnrs. Empregadores sujeitos ao,

Silva, nosso presi<tepte. de Honra:
I _

, ,artnlj,COr v(jj r,egirnen desta Instituição efe,tufa,rem o des,conto da contribuição a ela.

e grande inc'entivadór dos
-

espOT Âa p"", p.
devida na base de 7.%%, com observancia dos respectivos salarios de

tes em nossa. Terra.' e,U· lIMÃO classe, cabendo ao '§_mp'l'egadol: taxa igual á descontada dos emprega.-
- ABACAXI

-

Razão-de-ser, .portanto, da; nOssa • LARANJA
_

dos. '\

catitudéi. V. Excia. -sr, Almirante '_ MORANGO
Em con�equêl1da do aumento de taXla acima aludido, foi elevado.

_ i1rocando/ o convívio ameno de setj • FRAMBOESA
a ,partir do mês' de Agosto ;corrente, o valor do S:ello de SegurO Social"

lIar e das suntuos1),s instalações do ((/rltio com 12enite/tJplJl
- " correspondente a contribuição dos segurados'Go_ndutores de veiculos:"

50 Distrito Na,v,al, ,pA'" a' l,� l'I1S mo
,J I: L.l ,J,I.-I n�

de acôrdo com a s,e1guinte tabela:
'

mentos, para nos visU'ar, �Lais ain.
UeJ(rU(O� rillere",eSl'Ij;,f(I,DO, FIO'rianópolis, BIumenau, Haja}, Joinvile, Lajes, Laguna ,e S. Fran-

d
ciseo do Sul:, '

:a.nos incentivar ao trabalho e jus .

.tIfIca plenamente o desejo de nos �eio :raç�o m:ca�!ca Cr$ 82,5.0

sos consócios: 'a'qui representad09! =':::A:�,,,::R',�,:::R:;",�:':'�=
e o 'raçao a1llrna a ',' CeS 52,5(1'

;por .sua Diretoria. / I 'I
Demais localidade,s doEstado de S. Catarinq.:

'

V. Ex.cja., que, além, das muI�i
' Agencia.Geral pa�� S. Catarina S,elo 'tração ll1ecanicà , , ó" , •••• Cr$ 67,50

pIas respqmsanilida,de que tem co' _

-. .

Rua Fehpe Schmldt. 22--Sob. Selo tração animada ,' , '. Cr$ 45,QO'

mo Cmfe. do 50 Di t
.

.

I Ext�ato de Frutas VItamma C C.::Postal. 69· Tel. «Protetora}) Florianópolis, 16 de Agos-Lo de 1950.

_"f�;m'liD_'m;-':js;;r;jIt�ü;:;-_N;:a:;v;;,a�l.::::::�H;l�d::r;a:to�S�d:;e�c�a;r�b�o;n;o;_:e�t;c;.-:-::��_�F�I.�O�R�I::A�N�O�P:::O:!:.L�I�S�_..:_.:_ _.:.L�U:l�·z_:G:::onzaaa da Silva - Delegado Substituto.

'É
.

DEVER DE TODO DESPORTISTA CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMEl'iTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MAR,ÇO DE 1951, DO -CAMPÉ(iNA�
'TO BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL, EM FLORIANóPOLIS, AUXILIANDO O� ESFOR'ÇOS. DA FE.DERAÇÃO ATLÉTICA PARA A CONST�UÇÃO DE

i UMA' CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!
'

l-
, " ' ,

I. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

"Visitou O ·,C." R. AI/do Luz
'Contra-almirante �Sodré

.[

o 'Ferroviarw
na

o

SEJA,! NA VIDA UM FOBFO'
RÓ QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo- da virilidade, combina'ção cien'
tifica de vitamina, "E" hurmônios

.
,

totais e sais fosforados. Rege:nera-
dor raciorral das glandulus errn am.

bos os sexos. -Esgotamento nervoso

faHa de memória. Moderno ré'Vigo�
radar do sistema nei'VOSO e' tônico
geral. VrmLASE, um produto do
Laboratorio JESA é vendidü em

todas as F'armá,clas 81 Drogarias.
P.edidos pelo Reembôlso _ Caixa
Post'a,l, 3383 _ RIO.

SERVIÇO DE METE0·>
, ROLOGIA

.,

.

)

Virá O,A'gUa \Verdé
Segundo consta o Agua Verde Booaiuva dia 26 e Figueirense

, )
-

' .,

um ,das fortes concorr,entes do no dia seguinte: As' citadas' peleja&

Camp�ú�a�o Paranaense. de Fute I serão dedicados aos srs. Flávio

bol, vísítaá a nesse Capital, onde i Ferrari, presid en te da F.C . D. e:

[ogará duas partidas. frente ao Osni Drtiga, presidente do Pigueí-
I rense ,

-

Avaí x
, O mau tempo reinante na tarde, do árbitro que, julgou Impratícé
de sábado último logo .após Me' vel o .gramado do estádio da rua

Iivado o pr élio entr:e os aspirantes Bocaiuva ,

8m. 'que o Bocaiuva venceu por" 2 Ao que soubemos, a partida en

xi, fez com que a peleja prmci]. tre as duas equipes' será efetivada

pal entre o grêmio hoqtiense e . o no próximo' sábado" com início as .

Avai fosse suspensa" por decisão 15,15 horas.

�_._- --

Torneio
venceram o

Ineuano de Futebol
,A,pezar do mau tempo reinantet, rlo ; Quico Sadinha, Kaestner

\

Rei: '

enorme publico 'P,resenciou, 'no naldo e. :Rebe,ca.
"

velho estádio da F.C.D., domin I'l'AXAI - José Medeiros Vitor

go' último, o Torneio incoano de e Oscar: Mário, Molen e DDal'd;,
Futebol.

-

Orlando, Betinho, 'I'cíxeira Ada c�

Embora o péssimo estado do. AJexandre.
"

gramado os jogos entre os' íncoa FLORJANO'POLIS- Silvio, Per•.
nos' de' Floríànópolis, Curitiba, tone e Trilha; Kunz, Papico e Am

Itajaí '8 Bluruenau proporeíonaram lera; Clãudío Motorzinho, -Arlete-:
lances sensacionais que fizeram Meireles e CaTreirão.
estremecer às dependencias do Ma CURITIBA """i Vadico Pridia e

racanã da rua Bo-caiuva.,. Dolengu; 'I'hiue, Esp'ezim e Belí-
A vitória sorr-iu aos rapazes

_

'do co; Newton, Galardo, Ari Hélio' e;'
Blumenau que S:8; conduziram mui-

-

Rogério.
'

to bem} merecendo-a, TOGaS as partidas foram dirigi-
Ü primeiro jogo foi iniciado pre das com honestidade e acerto pe"

eisamente ás 15;10 horas', após o lo sr. Geraldo Antônio de Olívef.,
rlesfile, abrilhantado pela banda ra conceituado "coach" do C. A'�
'[le musica do 14° B .:C- Defronta Gl;a,raní. ',.

..-----------------------�['am-se itajaienses, e lo.cais veneen

do os ,primeiros por 1 x' o, tento

assinaladü na segunda fase. O PR�""ITO DO 011Em seguida jogaram blum� ."fl "

,

'

• FALTA DE SINCERIDADE
nauel1se e curitibanos terminan
do com o escore d,e ',1 x, 1. Foi

Há pais que, quando os filhos l[.

doencem, passam a cumulá·los da:
d,ecidJido, a partida pelo sistema, agrados e brinquedos e, quando 3'
de venalidad,es máxima,s, vencen doença passa, se desinteressam d�

'do Blumenaú por 4 a 3. ,mimá.los. Notando a diferença, a.

Finalizandü o torneio medi criança se convence de que é provei

l'am forças. llaj'aiense e' Blu'menau- toso. estar doente, e, para gozar da-
vantagem, amiúde se queixa de qual

enses, cuja peleja terminou s,e.m quer coisa. Assim se insinua '0 há,.
vencedor com o pI,a,card ,em bran bito de tingir ou dissimular.
llO. Efetivada uma prorrogação dt Não pratique atos nem assuma a..

10 , minutos, p'elrsistiu o escore
titudes que possam levar seu filh(l
a tornar·se interess�iro ou hipócrita.

sendo então deddido por 'Penalts _ SNES.
OS Blumenauens'es enviaram 4 bo-
las nas red,eIs, perdelíldo 1, e as" ••••••••••..•••......•...•

Itajaienses 2, :perdendo 3. Vence�,
assim o Inca de Blumen�u o em
polgante torneio.
\

Os quadol's jogaram assim orga
nizados :,
BLUMENAU .:_ Waldir' Vani e

,

Vadir; Cabeleira, Oliriger e Alfr,e

C.mi..., Grnlltal, Pilamo,
Mei81 da. melhorei;' pelollma·
Dore, preço••6 na CASAdIlI81
CELANEA - RuaO. Mafra j
...........................'. . .. . .... ... .... _ ........

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

INSTITUTO de Aposentadoria 8 ,P.
dos E. em T.raosportes 'e C-argas

'

DelegacIa de Sant3. Catarina
(

EDITAL

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. • ci".1-

OOD.titulÍ;á� li. Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dlclarat6rfol

Elcrlt6rlo • Rá.ld.no!a
Rua Tbad.nt•••7.

FONE ., 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO Dffi MUSSI

•

:,�>'.��.- \

Médicos
Cirurgia-Clínica Geral-Partos Snn!Agora,•

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

.

SENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOS X ,

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriamente. DO HOIPitaJ de Cuida••

Radioterapia ptlJ'- ondas curtas-EletroeoagulaçAo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, iO andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 horas - Dr. MUld.
Das .15 ás 18 horas - Dra. MU8Si.

Residênr.ia - Rua Santos Dumont. 8, Apto. 2.

O�. Polydoro E. S. Thiago
.

.IlWc.. ,arleü.
". BoepitaJ de Caridade H JI'lo

I'Ianópolill. Assistente d.
Maternidade

1oenç:u dos órgãos ínternoa, .. ,..
. cialmente do coração e vaso.

JoenÇU da tiroide e demaia &lu·
dutas interllu

;Bn1ca e cirurgia de .enbôr.. -

Partos
'l810TERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLlS�O

BAISAL
IORARIO DE CONSULTAS: -

D1Ar1amente das 15 às 19 no
ruo

Dr. Lins Neves'
tllnter da Maternidade e mé••.:. tio

Hoapital 'de Caridad.
CLlNICA DE SENHORAS - GI-

RURGIA PARTOS

lUalDólltieo, eontrole=e tratamento

-..eclalizado da gravidês. Dbtur·
Moa da lIdole!cêneia e da menopau

.. Pertubaçõea menatruaia. h��·
..acIea e tumeres do aparelho ,enl
III feminino.

\ '_"'çõea do utero, ovirioa, trom.
.... apendice, hêrniu, varbea, etc.
UnlrJia pliatica do perineo (ru
....)
IISISTENCIA AO PARTO E OPB-

RAÇOES OBS'nTRICAS
"'_çu glandulares, tiroide, ode

.f'IoII. hlpopiae. etc.)
.....rhíoe lIlervuaOA - Esterilidade
- Regimes.

'.

Eonaultório R. Joio Pinto, , - hL
UGt
BuM. R. 7 de Setembro - Edif.

lJnu é Sousa - Tél: 848.
---

..."11"-..;···_------------------ ...... ----------------_
- .... ·

-

COMPÃNiÜÃ-"AtíXNÇ1wnÀh8AiDA" �
.. ..,

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:aNDIOS E TRANSPOR'J'E8
Cifra. do BalaRCO d. '1'«

CAPITAL B RESERVAS CrI
Rellponaablldadea ...... .. • • • • • � .. .. • CrI
Receita ••.••• .••.••••••••• • • • • Crf
Ativo ••....•• ••...• .•.•••• ••••.•••. CrI
Sinistros pagol nos último. 10 anoa •••• Cce

Responsab�dadea .••. _.' .••. •••••.•• • Crf

1O.100.IfMI,Io
1.978•.wl.755.97

'7.053,246,50
\

142.176.603�80
98.1187 8UI,Io

71.7SI•.wÚOtl,20
Ped-idos com Representante
Para Santa Catarina ,

DORIVAL S.' LlNO
Edificio IPASE - 2. andar
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NHORAS - PARTOS
W'ormado pela II'aculdade de Meti·

lIiII da UIli'l'enidade de SIo P_ale,
onde foi a•• istente por ririo. uo& de
Sernço Cirúrgico do Prof. AlIt1e

Cerrifli ]!f..
Cirnrafa do estômago • 'ria. tlréu1a.
rei. intestino. delgado e rroaao, t!nIl •

de, rin., próstata, bexiga, utero,
8'1'lrio. e trompaa. Varieocele, JWIri.

eele, 'I'arize. e herna•.
Cenoulta., :Cu S li 5 hora., a riII

. I'elipe Schmidt, 21 (alto. da Cala
Paraisc). Telef. 1.5911

It.••ldência: Rua Jl;.teTea JuIlier, 17':
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Dr. Newton d'Avila
Dnrcta geral - Doenças de Sellho

ras - proc:tologia
FJetric:idaéle Médic:a

�naultório: Rua Vitor Meireles n.

• - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e i tar·
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Residência: Rua Vidal Ramos n.
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ua Felipe Schmldt, 22-Sob. .... L. Alves.

Coixa Postal, 69 Tel "Pi'otectora" PLORIANOPOLIS Rua Deodoro II.Dr. A. Santaela
(J'ormado pela l"aculdade Nado
nal de Medicina da Universidade

.40 BrasU)
lI�co por: concurso da Assistên·
cia a Pg·1copatas do Distrito

. Federal
!IX-Interp.o de Hospital PsiquJ.A.
tríco e' Manicômio JudIcü.r1o

da Oapital Pedéral
!IX-interno da Santa Oasa de 111-
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OLlNIOA IU:DIOA - DOENOA8
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Rua Fernando Machado, 10

Dr. MárioWendh,usen
liIIIIIia ..6dica iii idulto. e m.....
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FLORIANOPOLl5 -)J de Agosto de 1950

bomba na CoréiaA atômica
II

empregassem a bomba atômica.
Isto resulta da própria natureza

da arma.
'

A bomba atômica é
indicada para alvos

amplç,
Este é, o caso das grandes

industriais.

,NOITES DE
\

NEVE
Agradecimenj'o

Risoleta Moritz Medeiros agradeM ás, senhoras que bondosamente
a auxiliaram, doando prendas oe na ",enda, de dfas, na', tenda a cargo das
Poderes, Legislativos '8 JudiciáJ,rio, esipecialmente 'as que nela trabalha'

,

.1m: �. Alzina Sodr�, D. Madalena 'd� Moura Ferro, D. ·Itamar Varela,
D. 1\1a1'1a .Isabel NObrega, D. Cerci Bulcão Viana, D. Iracema Pedrosa, D.
Cecilia Maoedo Simões' D. Zilza Moreirra, D. Maria Galloiti D. Alber'lina
Braz Alves" D. ,Ivóne Leal, D. Hygina Fe'llrshutte� ,senhoritas: DOTa SOo
dré, J\lIyriam Nobrega, Terezinha Pedros;a" Elizabeth GaÜotti, Lourdes
Bastos, Ligia, Macedo, .sonia Bo,alhaid, Nelza Mafir'a, Carmem Assis, Ma
da Gcnoyez, DuIce Maria Helena Gama, Salles.

Aos eoraç.5es generosos do Snr. Dr. Aderbal' Ramos da Silva DD�
Gove.Tnador do Estado 'e Exma. ,Snra'. Dr. Leoberta Leal dig'no Secre_
tário da Viação e Obras Públioas; Dr. Domingos Trinda'de, M. D. Dire
tor ,de Obrás Publicas; Dr. Adalberto 1'olentino de CarVlalho Prefei,t'O
Municipal; Dr. Elpidio Barbosa, dignissimo Diretor do Dep;,rtamento
de EduCJação; M. D. Comandante do X.IV Batalhão e Força Polcial do
Esltado; Dr. Rubens Ramos, Diretor da Penitenciária; Dr. Laura F'ortes
Bustamonte, Dir,ertor da Estação da Monta'; Profesllora, Ma'ri.a da Glória
Matos, Diretnra do Grupo Escolar Lauro Muller; Revdo. Diretor do Abd
go' dos Menores; Snrs. Irineu e' Amadeu Bornhausen; Snr. Helmuth' Fel':
�nr. Gerente da Tinta, Ipira:nga; Snr, Nilo No:ceti e s'e,us funcionários
da Aratruca; Snr: Rodolfo Geraldo.da Rosa, digno Ins.p,etor de Transito;
Irmã DiTertora do .colégio "Sag,nado Coração de Jesus."; Dirtertores dos
J;or�ais "A Gazeta", "O Estado" 'Diário da Tarde'" Diretor da Estacão

, ' "

,da Rádio, "Guarujá" e 'ao povo altruístico de nossa FloTianópolis, a

gratidão sincera dos nossos doentes CI uma prece a DEUS pela sl3ude
de-todos da Dire,toria "Sociedade de Amparo 'a,os TÚberculosos,.

"

EmiUa Guedes Mussi Mig,;4el, 1a secretária

t· Missa de Sétimo Dia
Rômulo Spera Ganzo-

Franklin Ganzo e: Senhora convidam {JS parentes e amigos .para a

missa j:!m sufr'ágio da 'alma. do seu sa.udoso primo Rornulo Spera Q.anzo
a €fetuaI'-se no Hospital de Caridade no sábado ás 7,30 horas.

Flo:rianóp,olis, 17 �e' Ag'osLo de 1950.

I Exposição R. de Gado Leiteiro, Equinos, Suinos e
.

Aves
Sua realização em Blumenau no periodo de 3 a u de setembro próximo,

sob os auspicios do Govêrno do Estado'
Conformc vem sendo veiculado E' conhecido de lodos o esf'or- na Diretoria da Produção Animal

pela. imprensa, instala-se a 3 ele ço daquela Diretoria' no cabal de- alcançaram, em 1949, uma produ
setembro, prolongando-se até o dia scmpenho de seu utílissírno mís- ção de 7976 ovos que tiveram di-

6, na cidade de Blumenau, a I Ex' ter qual seja o de concorrer pa- versos destinos, sendo vendidos.

'posição Regional de Gado Leitei- ra' o melhoramento dos rebanhos 1577 para incubação e 5032 para,

1'0, Equinos', Suinos e Aves, or ien- do Estado, isto é, estimulando a consumo. As doações a Estabeleci-:

tada 'pela Diretoria da Produção nossos criadores para se dedica' mantos Públicos diversos atingi-
Animal com a colaboracão da, Co' rem à exploração de raças, firmes. rarn 1367 ovos. ,Assim, diante de

missão de FesLêjós do Centenário, Êsse constante trabalho não é de tão expressívos resultados, a Di

sob os auspicios 'do Govêrno do hoje, somente: éle remonta ao retor ia da Produção Animal C011"

Por AI Neto Estado. 'Lempo. da Interventcría do emí- correrá ao certame com lindos-
Razões milita,re� c?ntra.indicam o

I
Ainda na área de Pyong�'ang exts

Dá, dessa forma, a Diretorja da nente conterrâneo dr. Nerêu na- exemplares de aves, especialmente
uso da bomba atõmtca na guerra tem uma mina de carvao e uma

da Coréa. pequena fábrica de aviões. Produção Animal, uma vez mais, mos que muito incentivou a pe- com ôs da raça Light Sussex, com-

Estas razões são .atnda mais' pode, Em Wonsan, na costa oriental da eloquente testemunho de seu cuária em Sta. Catarina, seguindo- parecerá cqm rações balanceadas,
rosaa do que as, razões de ordem Coréa, há uma refinaria de petró apoio c de 'seu aplau o a tódas as lhe o ritmo o sr. dr. Udo Deeke além de bovinos e suínos elas ra

moral, polítca e psícolõgíca de que I Ieo, Iniciativas que- visem o aumento e, atualmente, o sr. dr. Aderhal ças holandesa e jessey. Os Postos
lhes falei no comentário anterior, wonsan é também um centro fero

da oducã o 1 a q'ue procu: R la Si l de Monta e Pecuário de Lajes e
Em primeiro .lugar, as Nações U f roviário 'de certa importância. p� uçao 1. (s ,

"
( .,1 va.

nidas teriam relativamente pouco a Existem ainda algumas índuetríaa l ram orientar ou fixar nossos' ho- de Tndaial também se farão re-

lucrar - militarmente falando - si nas áreas de Bíuuíjú, Hung_na.m e mens no trabalho honrado e 110' Sob a orientação da Diretoria presentar na I Exposição Regional
Changjn. nesta' da pecuária. Sua atividade da Produção Animal, assistida de r]e, Giado Leiteiro, Equinos. Sui-
Entretanto, nenhuma região' da incessante pro maior lll'ilh:antismo perto .pela Comissão, de Festêjos nos e Aves,

-

Coréa é tão altamente industrializa .

E
.

- do certame de- Blumenau já re- do Centenário, realizará o Govêr- < xcusado é, repisar a signifi�
da que compense o uso de uma bom,

!)(l,' atômica. percutiu em todo o Estado, vindo no do Estado o, magnífico certa- cacão dela para a economia da-:
especialmente '

de per'[metru Este ponto é Ilustrado pelas se- de seus recantos' mais longínquos me de Blumenau, .ao qual aflui' quele próspero município, a qU6'

guintes palavras do analista militar a oonfortadora solidariedade dos rão, por certo, elevado número vale dizer para tôda ,a, região do>

áreas Hansou Baldwin: criadores. de animais, das, mais varíedas ra- Vale 'do Itajaí e para todo o Esta,db.
"Toda a evidência recolhida na __(,...ü..... ()....().....:;�o__ ças, prevendo-se, por', 'isso, resul- Zona, por excelência, produtora

luta coreana indica que as armas tados .promíssores nara a I Ex' de laticínios e' de banha, há-de se'
Onde existe um campo industrial com que lutam os comunistas são Dr Manoel Vargas

'LJ

extenso, a bomba 3i�ômica produz rll.brícadas fora da Coréa." posição.' beneficiar graírdemente com a r
eesultados destrutivos de primeira Já tive opo-rtunidade de dizer-lhes, -

' ,

Também não descurou a reparo Exposição.
ordem. em outros comentários, que os tau- Procedente da Capital da Repúbli· tição Que super-intenderá os tra- Em notícias futuras' especifica-
Outros alvos ideais para' esta ar, ilues e aviões dos invasores comu. ca, via aérea, chegou, ontem, a FIa., dades do colono quer dor-ralen- remos as categorias das diversas

Jlla são as grandes concentrações na· nistas são fabricados na Russia. rianópolis, o destacado procer do Par-' . .
•

. I ' "

vais. Desta forma, o bombardeiro atô- tido Trabalhista Brasileiro, dr. Ma, I ma da avicultura dentre, as atívt- espécies de ,animais.

Por exemplo, para eliminar a amea mico das poucas industrias coreanas noel Vargas, dades do colono, quer po raterr As inscrições',para o certame cle-·

!:a de uma operação anfíbia em gran- não resolveria a situação. O ilustre visitante foi recepcíona- der ao abastecimento dos centros vem ser feitas diretamente nas"

�e escala, a bomba atômica é uma Não resolveria a situação na Coréa, do no aeroporto da Base Aérea por urbanos, quer ipor exigir dírnínu- entidades organizadoras, a saber;
arma perfeita., e seria: um desperdício quasí crímí- altas figuras do Diretório Estadual ta áreas para suas inrtalações, 1'e- Diretoria da Produção Animal,
Mas na Coréia não- se dá nenhum "080. do P.T.B. e por elevado número- de

'servando parte da, Exposição aos nesta capital: ou Escritório de
dos casos acima mencionados, As Nações Unidas podem contar correligionários; ...

No território coreano não existem com as reservas de bombas atômi Ao mesmo tempo que o cumprí. avicultores interessados. Festêjos do Centenário, rua 15 de

grandes áreas industriais. cas dos Estados Unidos, já que u mentamos, desejamos-lhe feliz estada Os plantéis, de aves existentes novembro Blumenau.
Virtualmente, a única industria presídenté Truman colocou todo o em nossa cidade,

importante na Coréia é a usina de poderjo nórte.amerícano à disposi -----------,-----
àÇO de Pyongyang, ao norte. 'ião do organlsmo mundial, a fim de ·Mal·s de 2 ml·lbo-es a'Esta usina' fez parte das indus, restabelecer a paz.
trias Mitssubishi, o famôso impé, Mas as reservas norte·americana�

,

I
-

dl'io industrial do Japão.
'.

são, necessáriámente; limitadas. pOPO açao e /

Segund'o qálculos- atuahzado,s,', ,Neste mom�nto,. é uma questão de

S-' P I?yongyang pode prodUZir 180 mIl, bOlll. l'lendo nao as desperdiçar na ao ao otoneladas t!_e aço por ano. Corea.
RIO, 16 (V,A.) - Segundo revela

o Instituto Brasileiro' de Geografia '"

EstatÍ'stica,,' a população de São Pau
lo é de mais de dois milhões de ha'
bitàntes.

'P.ITIDllll
11�IRI[aIR
..

-

Biciclefas
Inglezas

� Acabam de receber

OSNY 84M4 & elA.
t;\ssina Truman

_

o projeto de auxi
-Iio militar para a defesa

das nacões livres
•

WASHINGTON (USIS) - O Pre A verba autorizada, não poderá ser"

,sidente 'Ilru.man assin,ou o prodeto' empregada até que um projeto gover-,
autorizando 1.222.500.000 dólares em namental de conce,ssão de verbas, a

auxilio armado para as nações sig tualmente no Congresso, se torne em"

natárias do Tratado do Atlântico lei
Norte e outras nações, observando

.

que a invasão cómunista á Repúbli Em sua men:;;agem ao Congresso,..
ca da Coreia "não diminue nO'!S!KJ na semana passada, sôbI:e as medi

Interesse em outros pontos onde a das tomadas peJos Estado,s' Unidos'

agr-essão afetaria igualmente a se com relação á Ooreia, seguindo as,

gurança coletiva das nações' livres" determinações d'as Nações Unidas, '

Ao autorizar a verba par'a o segun Trllman declarou que solicitaria mais'
,

do ano do Programa de Defesa e

Assistência Mútuas, Truman decla tarde verba adicional ao Congresso,.
roll que a lei auxilia "a criar a es para ajudar a manter a "fôrça co-"

pécie de fôrça que deterá os agres Imum" dos Estados Unidos e outras.
Bores" e "combaterá a agressão tão 1 nações livres. Truman não especifi-,
pronto ocorra". cou nem pai-ses" nem quantias. C ..

Rua Jeronlmo Coelho, 24 A
Florianópolis

Petróleo DO Ceará
RIO, 16 (V.A.) - Informam d�

Santanapolis que o professor Rochs

Pitta, da Escola de Veterinaria do
Exercito de engenheiro perCOI'rer3
uma' vasta area 'daquel� municipio
cearense encontrando todos os vesti.
gios da existencia de petroleo e d(
outros minérios.

SIJc-Fruti
O complementQ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

.o autor do Dom Quixote, do Diário de ontem? não entrará,

para a literatura mundial, com Cervantes. Diz'em que não entr�

rál nem mesmo para a Assembléia Legislativa. E dizem mais que
à vista da nenlúuna neceptividad'e do seu nome, surgiu a li',nl�,
brança de uma' substituição com o or'erecimento -a outros da em

didatura. Mal sabe" pois, que lá no seu partido dizem del,e o que'
êle diz dos outoro�. vade retro, ó fe,io!f!

Retirou-se ô

Polônia
GENEBRA, 16 (V. A) - Á Po·

lonia se r,etirou da Organização
Mundial de Saude. 1

CONTRA CASPA,
.

.

QUEDA Ias CA·

BELOS E DEMAIS I
,;
t

AFECCOES DO
""-

COURO CABELUDO.
rÓNléOíC;APIlAR
poúx�'Ê'tÊN2tA'

\
•
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