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Dispõe dea 100Rússia de m,ais
bombas atômica·s!;�·.,,·, \.

;- .'r�. ?: ··".ii I>

;. "'H'.���ameri:cana::.na Coréia; o antig,'b;'�·
;Jaixadol:' ,d�êhLl'!)U que os E§tPkl{lS; .

Unidos 11ã6""'ti�aln' outra alÚlJ'��ijJ.a;·'
na ocorrência 'masvacrescentou é, ·,que"·,(
uma guerra �veIÍ tual entre os" Êsta,:
dos Unidos e a União Soviética teria

como consequência o "recuo da cíví

norte' 'lização em vários séculos".

HOUSTON, (Texas), 17 (V.A.) -

° sr. Joseph Davíes, ex-embaixador

dos Estados Unidos na União Sovié
tica, exprimiu a opinião de que á

Rússia dispõe atualmente de mais

de 100 bombas atômicas.
Comentando a intervenção

Ano, XXXVI I Florlanópolis- � Sexta ·feira, 18 de Agosto de 195 O 10.928

P08sivel convocação
P!�;;I�I!1T�!,i�7aPu�.) � Uma Ataqtuesl'·eullião dos paises americanos pode- COR rará ser convocada, de acôrdo com n

tratado do Rio de Janeiro, caso a si,

tuação na Coréia' se agrave sensivel

mente ou caso surjam novas amea'

ças á democracia eíÍI outras partes
do mundo. E' o que dizem hOj'e fon·
tes de 'Washington, ligada$ aos as·

:suntos latino-ameriéanos.

Tijucas COJn

Nerêu Ramos
Do sr. Valério Gomes prestigio-

80 Presidente do Diretol:io do PSD
T'\ b N

'

em ijucas,
-

rece eu o sr: ereu

Ramos 'a seguinte comunícação : .

'I'ijucas. 16 - Tenho a grata sa

tisfação de- levar ao conhecimento
de V. Excia. que na convenção do

nosso município, ontem realizada
para a escolha do candidato ao

Icargo de Prefeito, foi apresentada
vibrante moção de solidariedade
ao seu nome '. sendo vivamente

aplaudida num testemunho da
vitoria certa e mequivoca do nos-

80 invencível partido.
Saudações Yalerio Gomes Presi .

denle do Diretório Municipal.

Virá ao BraSil
a filha de Blumen80
HAMBURGO, 15 (V.A.) - A úni

ca filha sobrevivente do fundador da
colónia aLemã de Blumenau no Bra
sil foi convidada a assistir aos t;este
jos comemorativos do centenário da,

fundação. E' ela a _sra. Gertrud Síe
vích, de 78 anos e residente em Ham

burgo. Ao receber o convite para' os
festejos, que se realizarão na cidaç1.e
de Blumenau entl:e 2 e 10 de setem-

. bro próxímos' e honrarão a mémória
do dr. Hermann Blumenau que fun
dou a colônia em setembro de 1950
a sra, Sierich exclamou:

'

"AgOJ;a poder-aí revÚ lÍlinha cida·
oe natal. A última vez que lá estive'
'foi em 1937. Alegro·me muito que a

memória de meu pai ainda esteja
-..,sendo honrada depois de um século".

Aliás durante os anos dific'eis do

após-gu�rra a cidade de 'Blumenau
não esqueceu a filha de 'seu fundador,
á qual eram remefídos pac,Otes com

gêneros alimenticios.

Professo'res norte ..

americanos em vi
sita à Universi
dade Rural
RIO, 17 (V.A.) - Estiverau\ on

tem em visita a Universidade Rlu'al
os professores norte'americanos qúe
a convite do nosso governo se en·

contram há varios dias 'nesta' capital
Os v_isitantes percorreram todos os
edificios em companhià do sr, Paulo
de Moura, chefe do gabinete do mi
nistro da Agricultura e dos profes
sores Barcelos Fagundes e Valdemar
Raythe e de vários outrós elemen·
tos dos corpos docente e discente
da referida Universidade.

Oa. Jornada Brasilef
ra de Oftalmologia'
RIO, 17 (V.A,) - De 2 a 7 d'e se·

tembro na capital paUlista a' 6.a Jor
nada Brasileira de Oftalmologia sob
o patrocinio do Centl'o de Estudo,
Oftalmologicos, da Sociedade de Me
dicina e Cirurgia de São Paulo e com

o concurso da Sociedade Arg'entina
de Oftalmologia, '

/

Homens ·do PS.D a .serviçe do
povo e do Estado

Comentários da imprensa advertem
contra o imUIH'ialismo DO seculo IX

WASHINGTON, 17 (DSIS) - Â mo do Século XIX, diz o jornal, .;
aaressão comunista na Coréia tem I, um "cavalo morto" i])orém,· o
" "

provocado eonsideravel número de "principal autor" do colonialis-

comentários na imprensa asiaLica, I mo do Século XX provém da Rus

advertindo o mundo civilizado sia. Defendendo esle ponto de vis

conLra a ameaça do imperalismo ta, outros jornais no Paquistão;
vermelho no Século XX. na Malaia, e na Tailandia, frizam

Ü "Economista Oriental", um .uue as Nações Unidas' apoiam (\

dós .principais semánário de Nova República da Coréia contra esta
O.elhi, considera hoje, o Impera. especí e de agressão e por isso me.

lismo vermelho como a maior a- recem o apoio de todas' as nações
meaça contra a Asia. O colonialís- amantes da paz .

O sr. Aderbal R. dia Silva recebeu. la 26 de março de,

19117, o cargo de Governador, que, até aquela data, desde
havia pouco mais de um iano.esl.ivera ocupado pelo engenhei
ro Udo Deeke na qualidade de Interventor Federal. Este ílus
tr e homem público, que fizera questão de continuar a série de
obras vindas, da, gestão do sr. Nerêu Hiamos, passoú ao gover
nador Aderbal Ramos da Silva numerosos' empreendimentos a

.

q ue o novo governante a.plicol; a sua intensa atividade adl�1i
nlstrativa. No correr de 1947, foram j(� ooncluidos seis gru

,po� escolares, a Maternidade Darcy Vargas, de Joinvile, a

Escola Normal D. Pedro II de Blumenau, e mais um Pavilhão
do Huspital Nerêu Ramos: Prosseguia-se a construção de vá
rios grupos escolares, algumas obras complementares da Golô-

.

nia Santana, da, Colônüa. SanLa Teresa e da Maternídade Tere":
sa Rmos. de Lajes, a Maternidade de Florianópolis" diversos.
edifícios para delegacias de Policia, o Centro de Saúde de Joa

çaha, o ..Mercadinho do Estreito várias escolas isoladas, um

Pôsto de Puerdcultura em São F{'ancisco do Su1, e.tc.
'

Como se vê, não houve solução de continuidade no pro
grama de realizações iniciado em 1935 pelo sr. Nerêu Ramos e

que teve o seu prolongamento em ritmo igual de avanço, nas

.gestões do 'engenheiro Udo Deeke e do dr. Aderbal R. da S-i1-
.

va, Nada menos de 111,620 kms, de rodovia. foram estudadas,
em 1947, 'pelos fécnicos do Departamento Estadual de Estra-"
das de Rodagem, para melhoramento e- construções. Construídos
nesse ano foram 228,068 kms. de estradas. Isso tudo significa
'que ,", continuidade administrativa, felizmente assegurada em

Santa Catarina com o apôio das fôrças politicas majoritárias,
tem sido o empenho máximo dos seus' homens de Govôrno,
desde o sr. Nérêu Ramos, que traçara os run}os ele uma poli
tica socíal-adnunístrativa e lhe deu execução indcsvíável,
até o atual governante, que na sua, última mensagem à Assem

bléila Législatíva, poude consignar a enorme, expansão dos

serviços de saúde publica, bem como o desdobramento ex

traordínárro do sistema escolar calnninense e obras rl.!JIg-rande
vulto ('m rodos os demais setores, dá vida coletiva. A�Sim foi

qll'r coube ao sr. Aderbal R, da Silva inaugurar em 1949 as se'.

guintes l'ealizaoõ·es de seu gO"êl'!no: ponte de concrelo armado
sôbre ° Rio 'do Peixe (Videira); Foru ll1 da cidade de Lajes;
Grupo.s Escolares -EuclideS do Cunha" (Retorcida); GrUDO Es
colar "Pr.esidente Roosev'elt" (Coqueiros); Delegada. Re

gional de Policia em Criciuma.
}� oportun.o salientar aqui a inlportância e o interesse dos

relatórios e mensagens' g'overnamenba,ís, 'como subsidios ao per
feiLo conhecimento das alividad,es adminislrativas agora que

,

esses docUl1181itos não valem apenas como pretexto a disserta-

ções vagas, mercê das quais perderam a confiança do publi
co.

São eles de há. quinze anos p:ara'. cá, ·a completa' exposlçao
do clilliamisu;6 governarnental, permitindo ·nos uma visão do

panorama real das administraçõe.s públicas,
Talo escrupulo con�. que os governantes do Estado,- nestes

quinze ano.s, desempenham ias suas obrigaçõeS' às vistas do

povo, no interes·se do qual realizam a su'o obra im,pereciV'el.
Animado de idêntico própósito, o engenheiro Udo Deeke

aceilou a, ,sua. eandidaLura ad cargo de governador, enquanto
o P. S. D. que o recomenda aó sufrágio do nobr·e eleilorado
·barri.ga-ve�de, não tem duvida de que é ele o 110mem capaz
de levar adiante o gr'1andc programa de realizações em prql
elo -bem estar coletivo e do progresso do nosso Estado.

Baixadas instrucões sôbre a' coo-
,

duta do Exercito durante ,a'

c311]panl18 eleitoral
RIO, 17 (U.P.) - ° presidente da derá intervir quando requisitada pe·

República -expediu ontem instruções lo Tribunal Superior Eleitoral, me- I
aos ministros das pastas militares, diante instruções dos resp�ctivos mi·
para que sejam assegurados plena- nistros. Entr.etanto, em caso de grave
mente os direitos legais dos piou'tidOS pértu·rbação da ordem o comandantA
politicos: Com êsse objetivo, a tropa. da guarnição podera intervir, de a

federal deverá ficar recolhido aos côrdo c-om as autoridades civis, para
quartéis durante os comicios, Só po- restabelecer a' normalidade.

Candidato do P .S. O. á Prefeitura
de Tijucas

A escolha recaiu no sr. Zeferino. Carvalho Neto, prestigioso polí
Lico naquele municipio.

Acaba de receber o sr. dr. Nerêu Ramos 'emin.ente chefe do P.S.D.,
neste Estado, o seguinte telegrama. que Ih endereçou, de 'I'ijucas ,

o sr,

Zeferino Carvalho Neto: ,

'''Honra-me comunicar ;a. Vossêncía a homologação da minha candí ...

datura a prefeito em convenção municipal do nosso .gtorioso 'Partido
ontem realizada expressando-lhe meu testemunho de apreço e $olil;la
riedade. l'i.jucas mais' uma vez consagrará nas urnas de 3 de outubro
os impolutos candidatos na nossa. legenda. Atenciosas saudações..

Irá a Blumeaau uma equipe
de investigadores

Controlará os passos de pessôas suspeita durante os

festejos do primeiro centenario

BLUMENAU, 17 PELO (COR·· um reforço cons-ideravel para opa·

REIO) - Prev'endo possiveis fatos liciamento de Blumenau, na época .

desagradáveiS por ocasião dos feste- do Centenário. Ei conforme a repor

jos do primeiro centenário desta ci- tagem conseguiu apun-ar, coroam-se

dade, com a afluencia de pessoas es- de pleno êxito os entendimentos man

tranhas à terra, ficou J:esolvido, Delas tidos nesse sentido, sendo que deve'

autoridades competentes, a solicita' remos ter para os festejOs em fóco a
presellcça do pelotão da l)olicia. espe'
cialisada do Estado; bem C0ll10,dU111a
equipe de investigaélores civis. Uma
ótima iniciativa pois· da Delegacia
Regional de Policia, bem compreen'
elida pelos poder·es -competentes do
Estado, ficando dest'arte garantida a

bôa ordem pública por ocasião das'
comemol'ações' programadas para a

primeira quinzena de setembro pró
ximo.

ção do envio de uma eq1,lipe de inves'

tigadores da Força Policial do Estado
e de um pelotão de policia especiali
zada.
Visando este asp'ecto das comemo·

rações já comentadas em quasi todo
território llacional, às autoridades

policiaiS de Blumenau entraram em

contacto com a Secretaria de Segu
rança Pública do Estado, solicitando

arrazadores
OS comunistas- na

da
. -

aVlacao
,

Coréia -

Assembléia Legislativa
Sessão de 17 8-950 I A seguir, ocuparam a trllmn,l

Presidência: Sr. Ruy Ce,sal' I os deputados Armando Galil. Os-
Feuerschue.tte. waldo Cabral Pinto de Â,rruda e

S-ecreLaria: S111's. Protóge- Braz Alves' representantes, res·

nes Vieira e Pinto de Arruda. pectivamente do P.S.D. D.D.N. 8'

Com a presel1çà de número le· p.'r.B., que, apcís referênci:as elo_

gpl de pa1rlamiental't'S, !,inicliolll se giosas. em tôrno do extinto, dad'o
a' sessão,

.

à hora regtüamentar. a eficiência de seus serviços pres

Foi -lida a ata da reunião ante. tados ao Esta-d,o assoCliaram-se
ri01', tendo sido aprovada s_eru os oradores ·'às homenagens' que

restrições. ora se lhes prestavam,· dando in·

. Nuo havendo inscrição de ora, tegral apôio ao voto de pesar so ...

dores na hom do expediente, o licit�o pelo plenál·io.
sr. i])re,sideple anunciou que SiC Diante disso, o SI'. pr·esidente
ac11ava sôi])r·El a Mesa um. requeri. - suspendeu- os trabalhos da pre�

mento assinado pelos deputad05� sente· s'e.ss·ão.

Armando ·Calil, Oswaldo Cabrnl,
Lopes Vieira e Br.az Alves, no se.

g'uinte leor:

'"iSr. P'reside,nte
Tendo falecido

sr, Celso' Fausto

ocupou os' cargos
da Viação '2 Obras Públicas, Pre.

feito de Florian�polis e D�uta,
do Estadual, requeremos se dig
ne V. Excia. submeter à- conside
ração da Casa o suspender-se n

presente sessão.

.Requeremos ainda, seja nome

da uma (',omissão de S1'S.' dep. pa·
ra represen lar ·esta Assembléin
nos funerais daquele ilustre cu

tarinense. "

Submelido à

rimento, teve
do plenário ..

TOQUIQ, 17 (U.P.) - As Super 1 tes corresponde aproximadamente a
Fortalezas Voadol'as ·lançaram 3800 I uma bomba para cada 10 soldados ini
bomíbas de 500 libras sobre uma I migos. Foi realizado depois dos cor.ea
area de apenas onze quilometros. por
5600 metros, para destruir as con

centrações comunistas perto de Tae·

gu. Esse bombardeio sem preceden-

E. Tonelli

nesta capital o

de So-uza, que
de Secretário

RIO, 17 (V.A,) - Zarpara amanhã
para Hamburgo o cargueiro "LOIDEl
AMÉ.RICA". Já. está verificado que
o fogo não afetou a navegabilidade
do navio, embora tenha destruido tôo
da a carga de café e algodão no po"
rão número um.

nos do norte terem conseguido esta
beleceI' nova cabeça de ponte na mar

gem oriental do rio Naktong.

Será nomeado em
baixador do Brasil
QUITO, 17 (U.P.) - Na próxima

semana será nOllleado�elllbaixador do

_ ta
- Equador no Bl'asil' o sr. Gustavo pe

'o çaq o reql!e. réz Chiriboo'a atual sub-secretário
o apôio unânime' elo Ministério' do Exterior equatoria·

I '

I no.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sintomas que revelam mau funcion'amento do fígado ! �,
�

i.�.�
j

1
o fígado é um orgão} que desempenha impor-t

-

tantes funções no orga
nismo. Muitas vezes, exi-

gimos dele um esfôrço demasiado.
A ingestão de alimentos gordurosos e muito condi.
mentados, o abuso do alcool e do fumo, sobre
carregam suas funções.

�

3
Quando êsses sintomas aparecem, recomen.
du.se o uso de HEPATINA N.S. DA PENHA. .,;

que contém extrato de fígado integral concen- %
trado e extratos de vegetais, Cientificamente �dosados. HEPATINA N. S. DA PENHA

�age beneficamente em todos os casos
::de dispepsias gastro-ínteatínats e de

angío-con- cistites.

2 Boca amarga, digestão difícil, intolerância
para certos alimentos, tonteiras. mal-estar: e in
disposíções frequentes, são sintomas que, qua

se sempre, revelam mau funcionamento do fígado.
um produto do

INSTlTUiO fARMAC0810lÓG!CO
lf,EPAnNA N. S. D� pnHA • HE;PATI'HA N. S. DA PEHHA • HEPATlNA H. S. DA PENHA. "E'ATINA N. S. DA 'ENH" • HEPATlHA N. S. DA PENHA. HEPATlNA H. S. DA' PENHA

-

%

Informações
Oorarão! aas empre�'·
sas rodoviarias

IDIGmmA-1'JalU
� 110 O!fi6Y1o � .......'1 hora•.
A.u�Vl4tOlo ltaJaf - [� __ 11 .....ruo

,,._.

� .!IIniIQ1& -
1. Mtu. .

�UIIO BnIaQ 5_ ".,...,.
- 16,1!O boru.
A.uto-Vl.qlo 0......... _ I�

- • hora .

A.uto-VIq&o oa.._ _. cutIIIIIIt.
- • boru.
RodoYUrJa Iul-BrMB ..,.. PIÍIae �"

�- 8 horu. '

Rtpldo Sul-Brullelra - ,JolDY1le--
RIU Senador Dantas. " - .- 18 horas.

andar RApldo 8ul-BrUlleJn - CuI'1U_ __
II horas. -

._
.

TJlRQA..-..aaA.Tel.: 22-5924 - Rio t'e Jane",v
A.ut.o-�� cata1'lneDM _ ...... A»-.RAUL CASAMAYOR 1ft - II boru.

aurFelipe de Oliveira,:n' _ _A.:�� ca.,_,_ - �.

8° andar .AU1o-ViacIo 0etarIuMe
- • horu.

Tel.: 2-V87S - Silo Panlo A.uto-v'lqAo 0........
ASSINATURAS - II horu.

Nã Cap.tal '1� Me ort.c6... :- l4Ua -

Ano .•.........•. CrI 10.00
e� GWrJa - l..-. ...;. , ....

.
Semestre ••••..•• CrI 45.00 llzpMuo 1Ir'ucI..... _ ___. _

.... 1. Ilon&Trimestre ..•...• CrI .....00 .4"Jto.ViacIo ltalII - ltaJIJ _ 11 ......
llta CI-' ',80 I'UmpldO 8ul.BrUllelra _ .JoIDTJle __ .

Náinero avullo •. CrI 0;60 111 hor.,.
No laledor • Rápido 8ul·Brullefra - 0UrlUlIa ..:...

• hora.
Ano ...••..•.... CrI 100.00 QUA.BT.-......

. A.uto-�1qIo cata1aMe - .,....... Seme.tre •.••.•.• CrI 80,00 _ • lloru.
Trtm tr CrI -5 00 A.uto-v� 01__.... - lo6a'IIJe>• ee e........ oi"

-'horac.• Número .vulso " CrI 0,10
• A.uto-V1qjlo 0.__..... _ �, Anúncloa -.diante' contrito.

r
-

��do.bors':i_BI'utle1ra _ CUW'" __

-I
•. or1-",. mesmo nio 41 hOras.

publi-dos. nio serio Rápido Sul·BrUlletra - ,JoIDYfJe.-- 111 hor...
-.oIndo.. CQreIIo 110� _ LI.- .-

I
'1 horu,

,
& dir.....10 .e respoll. � BrwIQ.... _ ....... _.

I
abulia pelos conceito. 1••=tacIO I� - ..,.. - 11 ....emitidos nos arti,M ruo

usinado.. .1IzprluIo BrUIIQu_ - ....�
- 18,110 horu.
Rod.� hJ BrUll -- NIrte�

_...............,.:.............- "...........""...w....""..-r......-,..,_.... -. boru.
QtJINTA..rJIIa.&

é.JViação Aérea 4!"::t�=
Horário .

- A.�� catu1ll.tllM
S8{/Ulld�fe(f'(J - • hor...

-TAL- - 13,00 - Lal_ e Pt... A.uto-V� catanIIaM - TIIIIIId..
- II bat;M.
A.uto-V!4ç&o Clat.ll.rlo1leul -..._,.

- fI,80 nor...
.

Ilxltreuo Mo 0rI.Jt0YI0 - r....- -
, lIar...
1Impr6a Gl6t1a - Lqaa - • �

• '1 1/2 horu.
Ilxpreea-,) BrwIqu_ ";_.Biuq_' _

1. horas.
A.u�Vtaçlo IUja! - ltajaJ - 11 MI>

raI.
.

• ..-1 Rtpldo Sul·BrUlletra - ,JoID'YDeyc-
13 hpras.
Ra'p!do Sul-BraaUelra - CUriUllll _

• horu.
IImpresa Sul 0eeU Ltda - ltaD006 - ..,

- • hona.
-UlXTA..J'mllA

�Ià lu! BraIl - P6t1e .&.leIft,.
- II horu.
A.utG-Viaçlo Catarto._

- lJ�horu; ,

A.uro.Viaçao ca�·_ :lIdaftkjr'
- • hora. \

Âut.o-Vlação CaUll1n_ _�
-- (1,30 hor...
Expreuo 810 CristoTIo - r...,.. _

'I horas.
A.uto-V� ltaJaJ - ltaJaJ - � ....

raa.
Ilxpre_ BrwIqu_

_ UI hor...
Rápido Sul-BrUllelra

13 horas.
RápIdo Sul-Brasileira

8 horas.
tiBA..DO
ca� - OWJtftcIp

. lNSTITUTO de / Aposentadoria e PelNOdos E. em Transportes e Cargas
.

d S t C t
. 1. A produção de rádios na repú'Delegacia e an a a arma

blica Argentina diminuiu durante os

EDITAL últimos 12 meses, sendo de 230.000
.

receptores em comparação com ....

Tendo em vista os novos encargos atríbuidcs as Instituições de 286.000 para o periodo anterior. Esta
Previdência Social, com a majoração ds valores das aposentado.riaS' e diminuição se explica pela relativa
pensões.idecorrente da Lei nO 1.136, de 19-6,1950, foi elevada a taxa de escassêz de matérias primas.
eontrfbuição 'Para 7%%, a ,partir de 10 de Agosto corrente, sendo: o principal fornecedor de materiais

d !. 7 19 O· d de rádio para a Argentina; são .os6.1,6% na forma estabelecida pelo Decreto nO. 28.412, e 2'1- - ·5 e e
Estados 'Unidos. As estatístícas re.i% relativa a quota de contríbuíção suplementar já existente e regula- velam o seguinte: em 1948, os emda pela Portaria M; T. L C, n? 144 de 23-9-1946; destinada á prestação barques norte-americanos para Bue.

de Assistência Médica,' nos Aires somaram 3:.324.530 doia.
A parHr de 1° de Agosto devem os snrs. Empregadores sujeitos ao res; mas no período de janeiro a ju

regímen desta Instituição eretuarem o desconto da contribuição a ela nho de 1949, a importação argentina
ti I' d foi anenas de 28,2.112 doiares, ou se-devida na base de 7.%%, com. observancia dos respec lVOS sa anos e

ja, 8.5 por cento dos embarques duelasse, cabendo ao Empregador taxa igual á descontada dos emprega-
rante o ano de 1948.

dos.
. Atualmente, segundo íntormacões

·Em consequência do aumento de taxa acima aludido, foi elevado, de que disponho, existem na Argen
a part.ir do mês de Agosto corrente o valor do Se;lo de Seguro Social, tina cêrca de 2.000.000 de rádios
correspondente a contribuição dos

I
segurados condutores de veículos, -particulares.: dos �uais pelo menos

Ô .'

t t b I . 400.000 estao equípados com toca-de ac rdo com a seguiu e a e a.
. discos Por outra parte 60 por cento. . .

It
. .

J '·'1 La' L e S Fr'an- ,Florfanópolis, Blumenau. �Jal, olDvl.e, les, aguna .
.

dêstes Ireceptores captam também'cisco do Sul: ondas curtas. .

Selo tração mecanica ...............•........ '," .,. Cr$ 82,50 2. A Câmara do 60muns do Cana.
Selo tra.ção animada Cr$ 52,50 dfi acaba de destinar a imp?rtância

Demais· locaHdades doEstado de S. Catarina: d.e . 650.00� dolares para cobrll' o dé·
� .

Cr'" 67,50 flclt prevIsto no orçamento de 1950-:Selo ,traça0 mecaruca " '-'
_

'i'
51 da Canadiam Brodcasting Corpora.Selo tração animada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 45,50
tion.'

Florianópolis, 16 de Agosto de 1950. O Ministro das Rendas dr. J.J. Mc-
Luiz Gonzã(Ja da Silva - Delegado SubsUfuto. Cann declarou que Ó déf,icit de CBC

durante o atual ano fiscal sariá de ..
962.000 dolares, segundo os cálculos
o,ficiais. Ell(tretanto, devido a fatõ.
res de ordem vária, o déficit real se.
ria de _apenas 650.000 dolares, ou se.
ja, fi�ari,a coberto pela soma outor
gada pela Câmara dos Comuns.

i
"

CASA MISCELANEA. dlltr,

I
Se ricos quereis ficar

buldor•. do. RAdio.· ... Rí�CI - A De modo tacil elega)
. idor, VA)vul.. erOiaeol. Fazei .bo. e UrI)8 . in.c�içãO

.

Rua CODlelbeiroo' Mafra Credito Mutuo Pre���_.. _ .. _.__._

VALVULAS

.biS"$
MAIOR. ESTOQUE·

Atlântida. Rádio Cal. Lda.
Rua ·Trajano, 51

Insl·Huto de Aposent�doria e

Pensões dos Industriarios
Aviso aos Empregadores
I -' A fim de- fazer face à r·e,cente majoracão dos benefícios da

Previdência Social (Lei.no 1.136 de 19·6·50), o Decreto nO .28.412 de
24-7-50, elev'Ou para 6%, a partir de AGOSTO �DE 1.950, a taxa de
contribuição dos associados' clêste Instituto e, consequentemente, a dos
ümprl3gadores.

,
II - -Isto posto, as "CONTRIBUIÇõES PARA O I. A. P. L, a par

tir da competência de AGOSTO DE 1.950 deverão ser calculadas e
1ncluidas na Guia de Hecoll3.imentp na ba�e de 12% e não de 10%, ,
COlllO vinha sendo feito anteriormente.

Florianópolis, 10 de' agosto de 1.950.
I' João Ricardo )laY1' DELEGADO

Mundo -

-,'. do Rádio

IllUA YOLUNTARIOS OA PAT�� N.- 08 • ._. <8'"
CALUl'OSlAl."o&) ·'(E.LU1).tIE.0640· tiLt6bMat-�

AgenciaGeral para S.·Catarina
Rua· Felipe Schmidt. 22--Sob.
C.�Po8taJ. 69· TeJ. «Protetora»-

..FLORIANOPOLIS

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia' do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de MediCina. Tisiologista e

Tisioci-rurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
as.mtente de' Cirurgia 'do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, :diariam�nte,

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

7?�nn_� &......-..

I o ESTADO

úteis

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

MAU·TEMPO
NÃO SAll NUNCA

....çio e Oficin.. • r••

João Pinto n. i

Diretor: RUBENS Ao RAMOS

Proprietário e Dir.-Gerent.
SIDNEI NOCETI

Diretor de Redaçio:
GUSTAVO NEVES

.mansa feUcldadilll .el....elI!UI�
tG lie 1ilG. filhhlho r
Mas, 11.10 .e.qlle�1l!., Q1!IO II ••IIi"l

,reaente ,ará o 1lC. ""PIMPOLHO.
, ama cadeflleta dêol Cll.UJl"@
lIUTUO PRBDIAL,

Bepresentantei
A. S. LARA
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.Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - .to,.tO - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
CRuzamo DO 5UL - tI.11

'orte

'l'.rça-f.".
-TAL- - 8,'" - 10In ...lII.
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- Santos e RIo.
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VARIG - f!.SO - 5ul
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PANAIR - 9,25 - Ni>rte
PANAIR - 14.35 - Sul
VARIG ...,... Ú,30 - Sul
CRUZEmo DO 8UL

Cem

CRUZEmo 00 8UL
hli

18,'1

lI.al

1IruG. -

JoIDTDe -

A.uto-V�
- 6 he-l'U.
Rápido Sul·BrUlletra

la�hoias.
Rapldo Sul·BraaUelra -. eursu... _

II horas.
'- • hor...

A.uto-Vlaolo ca�1IH _ lola.,..,
- • horu.
A.uto-Vlaçlo Ca� _ �

_ ti horu.
Elror...,uo IMo Ol'llrtoTio - � _

'I horu.
bpre_ aru.q__ - ..... _

14 hora. "'11'1., or:nr
A.uto-V1qIo l'tajaS - l'IiIJIItI - 11 .....

ruo
Jl%preuo :BruQu.... - .on lI'NateJ.

- ',110 bora. -

·
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a hor...
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Pro8ft1J1O,
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Serno-felrtJ
''''TAL- - 13.00 - Laje. e Plrt.

Alegre
ORUZB:Q\O DO eUL. - '.11 -

,arte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - H.�O - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Sdbada
�TAL- _- 8.08 - JollI."m.

Caritiba - P.na.,u'I

_ Santol e Rio.
"""..lUa - t2,30 - euJ
CRUZEmo DO SUL - fS,!51

1r6l'te
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR -H.�5 - Sul

Dom4.nqo
.PANAIR - 9,25 - Norte
paUZEIRQ � StJL - 110ft ....

• • • • • •• •••••••• • ••••••••• fíI!t1'T"""-
ESCRITóRIO IMOBILJA.BIO A. L

�nl8
Encarrega·se, mediante oomt.elo,

compra e Tenda de 1m6nla.
Rua Deódoro 3lI.

, . .....
_ ........

SENHORITA!
A ultima creação � em r e/ri-'
gera�te é a Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRl4N DES�

Preferindo-oQ está
�acompanllando� a�moda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Vida eocial
Diário da motropole

A :minha namorada
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

A minha namorada estav adiferenle ...
Cm tênue véu, de neblina londrina, encohr-ia.Jhe, a nudez. E o

.seu :perfl'J, a sua encantadora silhueta, aparecia como se f:ÔI'a ele uma

-deusa envolta em túnica eLérea, poetdzando a sua, beleza hodierna ....
Eu gosto de vê-la todo dia e todo dia me torno mais enamorado,

: !porque ela se me apresenta, diariamente, como se f'ôsse outna. nova.
.díterente. E é cada vez mais linda: - sob a chuva meúda irnperti
'[lente; snbo temporal que desaba sem aviso prévio, yioler{lo e cau

sando vítimas; sob a luz ,exuberan.'be do sol; sob a luz argênte e pra
-teada. No verão com a clareza do sol tropical; e no inverno envolta
-ern neblina, como se fora européa ...

É assim a minha namorada!
A Praça Paris com um punhado de arranha-céus, em -hackground"

na sua sinfonia m�derna de cimento e de fel'r� e ele f'éer-ie l
'

De 11m lado o mar azul com o aeroporto à vista - aviões descendo e

subindo em cada 3 minutos - com a Escola Naval plantada à tradicio
nal Tlha de Wi lligaigncn. De outro, a Glória, com um 'poucp de passado,
sua velha c tradicional igrejá - relembrando as festas tão bem descritas
por Machado de Assis. E, à frente o tapete verde dos seus jardins com

figuras sui géneris recortadas no f'icus por um jardíneít-o artista ; com

os repuxos que à noite, se iluminam num encantador multi-colorido.
E atrás o gl'UpO de arranha-céus recortados em silhueta Ia udaciosa

nete moderna, com seus luminosos pildcromos, em lusco-fusco per
. manente: com seus andares acesos, numa desconexa simetria como

s� Iôsse o coração pulsando num corpo de cimento e de aço. Como
se f'ôsse a alma daquele gigiante frio; cujos braços se elevam para o

fimarnento numa sujflica;
.

De manhã, de tarde, de noih«; de perto da Glór-ila, clamais '(lis

tànte, da curvada, Amendoeira � d·e mais lo'nge, da Urca, sob qual
que-r ângulo, ·é a Praça Paris o mais belo quadro dentro d'e 1001 ou

'iras quadros que compõem a sala de visita. do Br-asil, a cidade maravi

lhosa, quadro que em amo. que eu namoro sem cansaço sem fastio

.quotidiansente. ..
.. '

,

E Ioi assim que encontrei a minha namorada hoje, diferente
sob um tênue véu de neblina homenagem' fria londrina ao tropica
Iismo escaldante da cidade maravílhose ...

(Crônica lida no rnlcrof'ône da Rádio Guarujá),

ANIVERSÁRIOS
Menino Sérgio Ramos

•

A· datn de hoje é de intensa ale
gria para o lar do nosso preztdo
diretor, di'. Rubens de Arruda Rit-

mos, diretor da Penitenciária d,l
Estado, ..� da sra. Gessem da Costc

..._ Ramos, sua digna espôsa, ;pois as

.sinala mais um natalício do inte·

ligentc Sérgio, filhinho do distin
to c'asa!.
Exultando de contentamento.

,com o aniversário de Serginho gár.
rula p'etizada comparecerá à SUD

residência, à' Av. BuJ.cão Vian'a,
onde lhe será oferecida uma fes·
,linha,

Os que trabalham em "O Esta
do" se associ'am ao justificado,
júbilo da familia do nosso dir.etOI
enviando ao'menino aniversarian·
te sine'eros votos de feJ.icidades ex·

tensivos a seus genitores.
'

Majo1' Llliz L}emos
OCOrre, nesva, data,' o aniversá·

'60_ nu ;llício do nosso VDezado pa.
trício Major Luiz Lemos do Pra·
do, distinto oficial da nossa Po·
Iícia ·Militar, em cujas fileiríH
goza de geral estima.

As, homenagens que lhe s'erâo
·tributadas nós nos associamos,
com pr_azer.

Prof. An.acPeto DamiUlli
Natalicia�se, hoje, -o nosso dis

tinLo coestadLlan,o sr. Allacleto
Damiani" comp,etente professor de

_

maLemática do COlegio Dias' Ve··
lho.
Lente que desfruta de invejável

conoeito no magistério catarinén
pe, onde seu profícuo labor teu1
,instruido a muitos jovens c�nter(
râneos, por certo hoje s,erá alvn

"
"

"-0-
de múltiplas manifestações doe 2

preço e estima às quais nós no;

�olidarizamos.
D. Deonor Abraham

Faz anos, boje, a exma. sra. d.

�eonor Ab-r:aharri, digna. consorte
-do noss.o coestadu.ano sr. OscaJ

Abraham, ativo Agente -Fiscal da

[mposto de Consumo no Estado do
Maranhão.

Fazem anos hoje .

A sra. Maria de Lourdes Num';
Silva, espôsa do sr. Antônio FIo.
rêntino da Siiva, sarg,enLo da 1>0'
lícia Militar do Estado;
- o sr. Lauro Melldes, sócio da

firma Irmãos Mendes;
- a S1"a. Vali:la Bonfim de Oli·

veira, espôsa do sr. Valdemal
Cley de Oliveira, piloto da M'lri.
nha Mercante;
- a sra. VitórÍ'a, Fernandes A·

rantes espôsa do sr. Albela1'do A
,'anles': competente escrivão do
Tribunal ,de Jus:tiça;
- a sra. Helena Canna,lho, espô.

sa do sr. Ney Can:alho;
.

, - a sra. Mirandelina Cidad.
Noronha, espôsa.- do sr. Domillgo�
de Freitas Noronha, ,funcionálrtia
público apos,entado;

- ri jov,em Daví Carlos Mais,
comerciante;

- a srta Anita-Clar'a_, filha do
sr. Feidolino da. Ros'a;

,

- a srta. Edí Luz, filha do ca·

sal Germano e Laul'a� Azevedo
Luz;
-a srta. Y,alda, filha do sr. A

delino Américo da Silva e da sra.

Mari'a Celina da Silva.
MENINA THALMA

!lejubila·se, hoje, o lar do nosso

prezfl.do coestaduano sr. Sálvio de O·
liveira, alto funciollário do Departa'

Panelas de Prp�c;�o ARNO
a f'r$ 510,00

Grelhadores., Etétricos
a Cr$ 300,00 .

na Elefrolaodía
Rm. A.rcipreste - Paiva - Edi. Ipase � Terreo .

Cine-Diário I,Cr$ t.750.90
o quanto custa uma encerad�ira

A R N O'
ELECTROLANDIA

- RITZ - Ás 5 e 7,45 hs.
-Sessões Chics----

_ PRÉ-ESTREIA -do mais es

trondoroso sucesso do cinema Brasi

Ieíro I
Oscarito, Grande OThelo, Catalano

Eliana, Modesto dê Souza .

... E O MUNDO SE DIVERTE
com

. Alvarenga e Rauch inho

-Os mílionáuios do riso -Lou

Horacina Corrêa - Quitandinhã
Serenadrs - RuyRey-Luiz Gonza

.ga, Adelaide Chiozzo - Juca e seu

conjunto Juliana Yanakiewa e muitos

outros.
�No Programa
1) - O Esporte em Marcha - na

'cíoual,
2) - Fox Airplan News - Atua

[idades.
Preços - Cr$ 6,20 - 3,20
-LIVRE" - GÍ'ianças maiores do

5 anos poderão entrar 'ás 5 hs.
- ODEON - ÁS 7,45 hs.
_ A melhor e mais desopilante co

média da temporada!
110 minutos de gostosas e íniter

ruptas gargalhadas.
Red Skelton - O rei do riso.

em

LOUCURAS DE MR. JONES
com

Janet Blair - uma verdadeira ex

plosão de gargalbadas "atômicas"!
No Progr'ama -

.

1) Noticias da Semana - Nacio

nal.
2) - Atual idades Warner Pathê

-Jornal -

- Preços: - 61'$ 5,00 - 3,20.

I
w

Rua Arcipreste Paiva Ediíícío Ipase -Terreo

"Imp. 14 anos".
- ROXY - ÁS 1,45 hs,

-'Colossal Pr!ograma Du;plo-
1) +: Clnela.ndía" Jornal - Naeio

nal .:
Um adorável filme romantico

Eugênio_ 'Luiz Beirão

agradecimento e missa
A Farnilie de Ellgellio Lui» Beirão agradece muito' sensibilizada a

todos os que, de qualquer forma, manifestaram seu pesar pela dor por

que .passou com a perda de seu querido esposo pai, sogro e avô Eu

[lênio Luiz Beirão e convida os parente e amigos para a missa de 7°

dia que será celebrada em sufrágio de sua alma, segunda feira, dia

21, às 7,30 horas no altar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral

Metropolitana.

t

Noticiário dos MUl!ic{p�os
DE ITAJAI

musical!
Romance em Ritmo

com

Michael Duane, Virginia Gray
- Um filme de amor ... aventu

ras.; heroísmo.; abnegação e re

nuneía. ,. desenrolado na Legiãe
Estrangeira!
PELO AMOR'DE UMA MULHER

com

Rodolfo Lauda, Conchita
nez.
-' Preços: - Cr$ 5,OQ 3,20
"Imp. 14 anos:'.

IMPERIO (Estreito)
ÁS 7,30 hs.

ACUSADO INOCENTE
com

Bill ElliIott ,

ESPIRITO ESCARLATE
7/80 Eps.

RITZ - Amanhã
Uma sensacional surpresaJ

.

BILL E Lú
- Colorido

Um romance de amôr inesque·
cível!

menta de Educação e nosso colega
de imprensa, e de sua exm·a.' consorte
d. Gilda Mirarida Sarmento de OH

veira com o 30 aniversário da gra·
ciosa e inteligente Thalma, querida
filhinha de benquisto casal.
A festinha que Thalma oferecerá

às suaI> amiguinhas compareêerá o

�estejado PITUCA como animador,
b'lroporc�onando também a aniversa·
riante que já é considerada exímia

artist� fIo mundo infantil, li!ldos nú
meros de canto de sua predileção.
Os que aqui trabalham se associam

á ,geral alegria d!t petizada que acor

rerá à T'..esidência de Tbalma, à rua

U'ruguái, e abraçam, afetuosamente
j, menina aniversariante, cumprimen
lando, ainda, seus felizes genitoí'e�
f)ela allspiéiosa data.
FALECIMENTOS

MENINA MARLY NOEMIA LEITll
Conf't.ernou profundamente a nossa

cidade li noticia do falecimento, ou

lem, d.R menina Marly Moreira Leite,
estremosa filhinha do nosso distinta

�oestai1uano sr. Manfredo Leite, alto
funciOl1ário do Tribunal Eleitoral, Q

ije Slla. exma. espôsa d. N'atáfrn L'eite
MarJy- Noemia frequentava com ra·

-m '\l'licação o Curso Normal do Ins

Lituto .de Educação onde,' por sua

(rr'l.diante graciosidade e invulgar

inteligência, desfrutava da �eral sim
[lIltia de suas coleguinhas e do corpe
dOGente daquele educandário.'

O ti'anspasse da inditosa
�

menina
l1tte apenas tinha 11. anos de idade re

percutiu .célere em tôda a cidade, a
correndo á residência de benquisto
casal, á rua Gal Bittencourt inú·
meras pessoas amigas para lhe tes

temunhar o seu p_esar pelo rude gol·
De que acabara de sofrer.
Os de "O Estado" se associam :i

dor que punge a familia" ManfredG

j Leite, enviando-lhe, neste registo, �

sentidos pêsames.

Marti

TUBARÃO
OS REPR,QDUTOtRES VIERAM DE Foi a Argentina o maior compra·

AYlÃO dor de pinho
O sr. Prefeito Municipal adqni- Segundo os dados fornecidos

riu em São Paulo, 'para o munící- pela Coleteria Estadual de- Itajaí
pio, quatro reprodutores suinos. i durante o primeiro semestre do

Estes finos animais foram h�n:;_ i corrente ano entraram naquele
portados, pela Varig até Araran.11 porto 45 navios estrangeiros

.

os

guá. São_ assim, os Iprimeiros 1'e- ,q1fa-is Itrans:po;taliam pia;ra Il{gl;a.
produtores suinos que viajam de tel�i'a Estados

.

Unidos Argentina
. , ,

avião, para ,santa· Ca,tarina. Africa do ',sul, Bé1gica, Afemanha..
A Varig fez duas concessões es- Holanda Suiça e Australia, ....

peciais ao sr. Prefeito: 1) trans - 28.316.155 metros cúbicos de ma

portou de graça; 2) transportou deíra e 6.400,016 quilos de carga

suínos vivos ,coisa que não faz. geral, no valor comercial de Cr$ ..

Sabendo.se que Tubarão lera 44.647.845,4.0. O maior. comprador.
cem mil porcos, com quatro, fabr:- de pinho foi o 'mercado Argentina
cas de banha e um frigorífico, ')0. que importou 1-5.551.-851 metro

de-se imaginar- o valor 'que "tem cúbicos, vindo em' seguida a Belgí,
estes animais, quando a, sua tota- ca, Estados Unidos, Australia e A.

lidade no município, é comum. [rica do Sul. A exportação, por mor,
FESTA NO GINÁSIO SÃO JOSÉ cadoria figura em primeiro lugar a
As irmãs da Divina Providên- madeira, vindo' em segundo lugac

ci.a, que mantêm nesta cidade, o a ,fécula, com '5.147 toneladas.
Ginásio Feminino �gão José", le-

varam a .efeitQ, dia, 12, uma, festi

nha, em benefico das grandes
construções que estão realizando.

Al)eSar da chuva, uma gr;ande
afluencia de ;pessoas lotou o p;lLeo
e corredores' da tradicional Gasa

de ensino.
Foi uma /bonita festa, que �vé

o integral apoio dos tubaronenses.

MECANIZAÇkO DA LAVOURA.
As grandes e uberrimas vargeas

do Tubarão, estão se transforlllan�

do, com os tratores. O arado pu
ch'ado a boi está perdendo terre
no. É que a Agoencia Ford, trouxe

para, cá, alguns tratores' de sua

marca, pequenos e ba.rato's. Os der
rotistas diziam que .não seri'a, ven
dido nem um.

No en,tanto o que aconteceu foi
muito ao contrario: foram ve,ndi
dos cinc.O.
.os Vroprietarios. estão satisfei

{os
-

e fá estão lavrando .terrenos'
ele outros proprietarios a I'a'züo d·e

, .

Cr$ 50,00 a hora.
Já exi.stem novos ;pedidos e acre

ditamos que em breve, nas vargeas
só encontraremos o ruido da. ma

quina, em lugar db mugido do

boi. ,..

CALÇAMENTO DA RUA MARE
CHAL DEODORO

Está prestes, a terminar o calça-
mento da rua Marechal Deodoro,
até a rua Princesa Izabel.

O Correspondente.
TubarãQ, 14-8-'1950.

De BLlJMBNAU
BLUMENAU, 17 CreIo Correio)

- Vem de ser regulamentado. (}

trailsito de veiculas na princip'l}
via 'PubJi.ca desta cidade, que é �
rua '5 de Novembro.

Segundo aportar1a, baixada peII\
Delegacia Regional de Policia, 3

velocidade maxima permitida na.

quela rua., para qualquer veicula
automotor, passou a .ser de 31) qui.
lometros horario.s, Foi ·tambem
proibido o transito normal de ��

minhões carros de molas e-ca�:
roças n� rua 15 permitindo.-se a_
penas o transito dos referidos voei
cuIas, pela. ,rua acima quando ti:

, .

verem necessidade absoluta de ali
carreg>a,r, des,ca�',regar ou recebeI
e dese'l1{barcar passageiros.
............................

M.ARIO SILVA E SENHORA
HlLDA SILVA

parÚcipàm aos seus parentes
e pess�as de suas relações
o naSCImento de seu filho
NEWTON CRISTOVÃO

ocorrido dia 13 do corrente
na Maternidade Dr. o. Correa:

Fpolis., 13-8-19pO

Se ricos quereis ficar
De medo tacil elegeI
Fazei ho e uma: inscrição
Credito Mutuo Predia

:Clube de Cinema de Florianópolis
"O(-)NVI�BJ_o Clube de Cmema de FlorlJanópo'1i.s" e�iJQ_ir� ama-

nhã dia 19, para os seus associados um filme cedido pe
lo '·'Clube de Cinema de Porto Alegre". A referida, reu
nião s!erá realizada às 14 horas, no Dine Odeon se,rvin
do de ingresso o talão do mês de Agôsto. Os s.6cios ain

da não quites com a tesourada pode-rão pagar suas men-
,

salidades ao cobrador (Iue esla;rá à disposição dos inte-

ressado.s no local da exibição.
A DIRRTORTA

/
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RA�f;6�R�PIA ,«t41;'j�,··' t .

.

DR. ANTôNIO MODESTO .

' "o: -

-er . r

Atellde. diàriamente. no Hospital de Cuidad.

.'

Dr. Lins Nev2s
JIPIre�Ol' da Maternidade e médl�o cio

Hospital de Caridad.
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

I)lqnóstico. controle-e tratamento

I:IJpeclalizado da gravídês, Dl,tnr

.ia. da adolescência e da menopau

... Pertubações menstrnals, 11�'"
lllaçllea e tumores do aparelho ,�ni
.... feminino.
Operações do utero, odrlos. trom
...� apendice, h6rnio, - varie.. etc.
Drnrgia plútica do períneo (ru
Ifu'u)
USISTENCIA AO'PARTO 8 Oe:&-

_ RAÇõES OBSraTlUCAS
IJoençaB lIandulares, tíroíde, ovi
rios. hípopíse, etc.)
Ittaturbiol nervoaOl - &terilldad.
-. Regimes.
(:ouultório R. Joio Pinto, , - TsL
1.411_
Retid. R. 7 de Setembro - Edil.

Eras e Souea - Tel. 848.

·Dr. -Newton dtAvila
Pnr&fa geral.- ,Doenças de S.all...

_ -rall ._ Pl'oetoJogia
Eletricidade Médica

COlÍlultório: Rua Vitor Meirelet D.

II -:- Telefone 1.307
.
Consultas:.Ás 11,30 hor.. e 1 tar·

•• das n horas em diante
Residência: Rua Vida! RamOl n.

• :- Telefone 1.422.
-

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

IUdleo - Efetiv:_ó do Hospital d.
.

'

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

I GANTA
'

Tratamento e Operacões
Reüdência: . Felipe �chmidt, "

Telefone: 1.560
Consultas: Pela _manhã no Hosnttal
f,l tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: D�s 14 is 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Clínica Círurgíca

Mol.stias �e Senhoras

CIRURGIA GERAL
a.. Serviços dos Professores Bene
l!eto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
i Oouult&s: Das U is f7 hor..
/ Bu Fernando Machado, 10

I
.

Dr. M. S. Cavalcanti
CUalea .Pcltlllniaeute de aisatU

Rua "�'SaldaDha lIürIÚII, 1.
Te1ef_ K. 1,.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico • ,arteu.

1. Ho.pitaJ de Caridade de fl'lo

rianõpolill. Assistente d.
Maternidade

joençu dos- órgãos ínternos, 81,.·
eíalmente do coração e vaso.

�(}ençaa da tiroide e demai. alo·
dulas Internas

�llilJ.ca e cirurgia de lenhor.. -

Partos
1lSIOTE�IA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOUSMO I

BAeAL
iORARIO DE CONSULTAS: -

.

DiAriamente das 15 às 19 no
ruo

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meirelel D. 1.

Fone manual 1.702
RESIDItNCIA:

'

.lnnida Trompowskl n
Fone manual 7M \

JOr. Roldão Con,oni
"CIRURGIA GF;RAI, - AI,TA a·
.URGA - MOI,ltSTIAS nll s"

NHORAS - PARTOS
'" "armado. pela !'acaldad. de Ke4l·
..,_ da UIIII1'enldede de 510 Paul••
"'de foi a88istente por 1'áriol uoe do
Ser1'iço' Cirúrgico do Prof. AU,I.

c.rrtIã l'fàIi
Cirtl1"lia do estômago e mi aireula·
.... , Inteltinol delgado e ......0. tirei·

- de, rinl, pró.tata. bexiga, ut.ro.
81'6r101 e trompal., Varieoeele, llJdre.

ceie, yariZe8 e hernaa •

eonlnlta.: P-a. J i, 5 horaa, I ...
J'ellpe Schmidt. 21 (alto. de eu.

ParalllO). Telef. 1.598
lla.ld�Dcia : Rna E;.te"H 1umor, 178;

TeI4!f. M. 764

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade Nado
II&] de Medicina da Universidade

do BrasU) .

l16d1co por concurso da Al!stst6n·
c1a • Pe-lcopatas do Distrito

Pederal
IIIx-Interno de Hospital Pslqu1f..
trico e Manicômio Judlcarfo

da Oapltal pede;'al
III-Interno da Santa Oasa dê W·
serícõrdía do Rio de Janeiro
OLtNIOA WIDIOA - DODOU

NERVOSAS
OonsulWrlo: ,Bdific1o Am6U.

.eto - Bala I.
,

Besld6nc1a:
Avenida 'Rio Branco. 144

Das 15 U 18 horu
Telefone:

Oonsultórlo :_ 1.na.
Res1d6ncta - 1.101.

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

.. -.;....._.:.�, -���iJ.�" ,�,l."'4··;:· :'� .�-"', "". ."':'.....0\+'"

Dr. éLAANO ·G.'
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• oi••l

OoDltituigáó li. Sool.dad.. _

NATURALIZAÇOEB
Titulol D.olQl'at6rlol

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE

SENRORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL _h:.,f_�:. li ,-I
'

'

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

-

Consultório: Rua 'I'rajano, nO i, 10 andai- - Edificlo
do Montêpio. /

Horárlor. Das 9 ás 12 horas - Dr. Musll.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênr.ia - Rl!a Santos Dumont. 8, Apto. 2.

Dr. MárioWendh.usen
lIIIIMa _Mica dAi ildaltol • Id.....
OoIInltór1o - Rua Joio PlDto. 1.

Telef. M. 16'
<::cuuJta du c AI 6 __

a..ut6aela: 7e1l,. SeUlf4I .-

.. 'lo
[l'eIef. n.

@êêêêê@êêêêêêêê@F

wo,lt6rio _ R_.id,nola
Rua Tbad.nt_. n.

FONE •• 1468 I

;
.....

CÓMPXNllíl·&·"AilXNÇÃ·&'Í)l&·1iAHiA;;-&'·
_..,

,

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC.NDIOS E TRANSPOR'.I.'ES

-

Cifra. do Sal.aço 41. '1'44
,

CAPITAL E RESERVAS •••.••••••..•. Crf 8O.900.ftOfJ,So
Responsahíldades •....• ..•••• •••..•• Crf 1.978.401.755.117
Receita •••.•• .: :. Crf 87.053,245.So
Ativo ..•..... ••.... •.••..••. Crt 142.176.60ll,80
Sinistros pagol DOI últímos 10 anOl .•.. Ci"� 98.887 818,10
Responsabilidadell ..•... ...• . • . • . • • • • Crt 78.7l18.401�Otl,20

-

, Díretoresr
.

Dr. Pampbllo d'Utra Freire d,e Car....lho. Dr. J.l'rancl.co d. Si,
Anlaio Mall8Orr.; Dr. Joaquim Barreto de Ardlo • Jos' Abrea.

-.,.T_....T......_.&'........_T_....&'_._._._."'._._.._...._._._._._._._'...._T_._T_.&'.....,,:r'_._T_T_T•• \M .........

-

ro�AlNH� � lR?Os, CO�T�
=- �CClpENTES 0'0 TRABALHO A

Agora,

s e c e SOCIAL�
-

po�ro �lr;:GRE

•

Dr. Paulo Fonh.
_ ClIaleo e operador

Cnnlt6r1o: Rua Vitor MelreIaiI, li.
TelefOlle: 1.405

Caa1lltu du 10 i. 12 • dai U IIt, !Ire. Raldhela ,. Rua B1aaan.II. .... T.fonê: 1.1.. I

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260

It'lorianó_polis - S. Catarin�
,

• • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••• •••••• •• • ..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

.
' �

Tt'nnolpartell regulol' .... de carga I c(JéJtc'de

,\

&10 FRANCISVO DO SUL para NOVA, 1081
Infoi'magõu gomOI AtJ9nt...

.

.

- C.rlol.Hoepck�S/t\ - Cl- Teletone 1;212 ( Enil. teles·
dQ Sul- Carlol H:lepcke S/A -':1 - Telelone 6 MOOR8:MACK

f
. •

i Florianópo1i1
São F'rancilco

I.

o lahio

"VIRCi'EM ESPECIALIDADE"· da'
CIA,WEr�EL IN[)[J�raJl.L.iJO[N'V[LLm (�IfJ1 r�l"1I1

TORN A. A ROUPA BRANQUISSIMA

_.
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LIRA TÊNIS CLUBE - P,ROGRAMA PARA O MÊS 'OE AGôSTO DIA -20 DQMINGO, ''COCK-TAlL'' DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 26 SABADO, SOIRtE
INICIO ÀS 21,00 HORAS. 'I
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C'omo aiudar O fígado, êsse filtro de toxinas!

3
HEPATINA N. S. DA PENHA, que contém

.

extrato de fígado integral concentrado e
extratos de vegetais, normaliza as funções
hepáticas. Basta tomar uma colher das de chá,

de HEPATINA N. S. DA PENHA, em
.

pequena porção d'agua, três vezes ao
dia. Efeitos positivos são logo notados.

.

-

Quando o figado ilão
1 funciona a contento, per

turbações de origens apa
rentemente diversas, ge-

ram mal-estar e indisposicõesconstantes. Boca amarga, intolerância para. certosalimentos, tonteiras, etc .• são sintomas comuns de
mau funcioIlamento do fígado.

2 Se as toxinas .que caem no sangue não são
fdtradc:s pelo fIgado e depois eliminadas. todo
o organismo e prejudtcano. É importante, pois,para a saúde, que o flgado esteja trabalhando bem.

um produto do

INSTIIUIO FIRMACOBIOlOGICO
<
z

'"
e

,.ftEFUINA N. s. DA PENHA· HE.PATlNA N. S. DA. PENHA. HEPATINA H. S. DA PENHA. NEPATIHA N. S. DA PENHA. H[PATlNA N. s, OA PENHA .... H[PATlNA. H. S. 04 "tt!

Ministério
.
da Ma',inha

..Capitania dos !.:ortos Jlo Estado de Santa Catarina
-

,

I:.XerCICIO de 1950

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

riJer a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repartição,
<da presente.data ao dia trinta e um (31) de agôsto corrente, as inseri
.ç,ões par.a os exames a se realizarem na primeira (P) quinzena de
�etembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA.
7GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO
;E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MES'rRE, PRÁTI_
,>CO, PRATICANTE DE PRÁTICO, -A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_
�LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR lVIOTOIRISTA AMADOR.r

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 esclareclrnentos sôbre o assunto em aprêeo os

'interessados' deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega- I
-eías.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina,
JIlolis, iOde agôsto de 1950.

NELSON Da LIVRAMENTO COUTINHO
" Escriturário -da classe ((G" - Secretário

em Eloriané,

)
.'

-'''-,J.i;.,,
I

'.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIV'lA AS CóLICAS UTEmNAS

Emprega-se com vantagem para
combater as. Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap'�8 o-

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
G'LUXO SEDATINA, pela sua com

por

CamllUlIl, GravlSta., Pitamo.
Meíat à•• melhorei; pelollme
nore, preço. a6 o. CASAdMU
CELANEA - RUDO. Marr.,

l)rovada eficacia é' receitada
médicos ilustres.

,

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

TINIAS ' PARA PINTURA
COTTOMAR

FRAQUEZAS EM GEItAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA" {',ler-Continental·602

Compleía oficina para consertos dejoias e r.elógios, dirigidas
.

. por proficionais competentes

Belojoaria Sab.abe
-- de

Oswaldo Schwabe

,t· Missa de- Sétimo· Dia
. Rómulo Spera Ganz�

.

Franklin Ganzo e Senhora convidam os parentes e amigos para a

.míssa em sufrágio da alma do seu saudoso primo Rornulo Spera Ganzo

.2. efetuar-se no Hospital de Caridade' no sábado ás, 7,30 horas.

Flrrrianópulis, 17 de Agosto de 1950.

Crédito Mutúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude --ae es

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

-, sendo realizados.
Entretanto, Iogo que volte a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-

quem em dia.
'

1. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONÁRIOS

,.1-.-

-.---��----.----,--._�-

A mais nova da cidade
.Oferece Q mais completo sortimento der

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.

Consesta-se relógios e 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

LONGAS E
Atlântida - O sucesso da técnica electrônica _:_ Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - tom r atural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A' LONGO PRAZO /

Rádios -Atlântida
CURTAS

Atlântida Rádio
T ran srnlssores Am plifícadores

Catarinense Limitada
Rádios Electrcis s

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n.- 31 TE Ielone n. 1459
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·Direção de PEDRO PAULO MACHADO

•

o festival do Imprensa Oficial. F. C. Começou �.o certame
Tendo por, local o gramado dp O Esperança foi o coníunto melhor fa ' loca

Espeí'ança, l'eaÚv;ou-se domingo últ! uniformiza�o e disciplin,�do: . m�r� Com 5 jogos, realizou-se, sábado f

mo o esperado' festival prorunvldo cendo aSSIm a taça EfIclen�la domingo último a rodada inicial

pelo Irnprensa.i.Oficial F. C., em be oferecida pelo professor Henriqua do Campeonato Carioca de Futebol,
netjcío dos seús cofres. Em que pese Fontes. sendo, êstes os resultados:' Olaria :,
o péssimo tempo reinante durante A taça "A GAZETA", of'erecida

K Fluminense 2, Amér icaj; x Botafo-
todo o dia, a festa esportiva obteve pelo jornalista Jairo Calladn, para

go 2, Madureira 1 x Flamengo O, São
grande sucesso, Os resultados foram il goleiro do clube menos vasado, Cristovão 3 x Bonsucesso 3 e Bang)
os seguintes:', conquistou o Hercjlío Luz. 5 x Canto do Rio O.

1 ° jogo - Taça Dr. Raul Caldas Pelo sucesso da festa esportiva' de' A, segunda rodada marca os se

Botafogo x Calouros da Imprensa domingo, felicitamos o campeão guintes jogos: Sábado --'- F_luminen
Oficial do Estado -'- 1 x 1,no tempo classista, na pessôa do seu esforça se x Bonsucesso; Domingo -, Cante
regulamentar, vencendo o Imprensa do presidente, sr, João Silva. do Rio x Olaria, Madureira x Amé
na decisão das penalidades máximas, rica, São Cristóvão x Vasco e FIa

:�'���1�:� ,:��:ç:O:�j:l:t��UZg��;� Avida moderna � meng�.x .��n.g,ú:.. • _ A F. A_ C. recebeu uma medalha
cía Católica venceu o Hel'cílio Lua esgota o seu i AdemIr continua na d Cena de M dpor 2 x O. Juiz: Antônio Botelho de

C É R E B RO !
-

, comemorativa a, opa' o ,nD o
Abreu. frento,3° íoso - Taça Imprensa Oficial �.'

� ,U A Confederação Brasileira d'e Des

do Estado - A. D. Trindadense li :: O Grande Concurso Melhoral d01 portos como homenagem à Federa,
Postal Telegráfico - Venceu o pri .� Craques do Brasil ele 1950, prossegue ção A'tlética Catarinense pelos va

ineiro pelo escore de 3 x O. Juiz: Os - com enorme animação em todos 05 ííosos serviços prestados ao esporte
nildo Sousa. � ,

circulos futebolisticos do país. Ade nacional, resolveu pl'esenteá-la com

40 Joso. - Taça Departamento d(j É por isso quev., mil', o consagrado cómandante da uma rica medalha de bronze come- muitas vezes não
"-

Educação - Ford, x Cortntlans :

reconhece bem � seleção nacional, continua mantendo morativa do IV Campeonato Mundial'
1 x 1 no tempo regulamentar, ven as pessoas, sente dificuldade «p" a liderança:k com 804.758 votos se __� -:-

emseconcentrarsôbrecertos - id lt d C' titendo o Ford na decisão das penali assuntos, não sabe onde dei- �'Ul O por a azar;' o orrn Iam

dades por 4 x 3. Juiz: Antonio Bo xou as coisas e acha sempre

:P�:5�<
Paulista, com 381.943 votos, e Bi

telho de, Abreu. a vida enjoada.
:: góde, do Flamengo, com 379.3;44 vo

5° jogo - Taça Jornalista Batista

o .Em' v�rdade, v. precisa tos.

Per.aira - 'I'err-estre x F'lumtnensr
:

é de fosfatos. Quando . o 0 •••• ' ••••••••• o •••••••• , •

- 1 x 1 no tsmpo regulamentar, '" os fosfatos que são con-

E t VI b-sumidos pelo organís- spo·r e o etriunfando o. Terrestre por 4 x 1 nn mo não são compensa-

«�p��:jlEc,cisão das penalidades' máximas. dos, sobrevêm perturbações ::: MachadoJuiz: Osntldo Souza: aparentemente sem impor-
._ - tãncía, mas que podem ser o

6° Joso -�Taça, Revista O Vale do prenúncio de males muito :e
.«'

Itaja] - Flarnengjj- x Esperança - sérios.
�

Venceu o Flamengo por 1,x O. Juiz: �
Ernanl' Santana. Convém, portanto, nes- õ

ses casos, tomar um �

7° jogo - T-aça Timóteo Poeta - medicamento como ::p:. FOR - T - FOSFATOS.
_Portuguesa de Desportos x Vila Ope- Em todos os estados de

ráría - Venceu a Portuguesa por depressão neuro-muscular, e
ãeststêncía do "adversárío. _

FOR-T-FOSFATOS é o re-

;:ei-médio indicado. _.

8° Jeso _: Taça .túlio Oesarino da FOR-T-FOSFATOS encerra

�osa - Flamengo de (Capoeiras) -x 'fosfatos naturais ràcümente
assimiláveis, além de amína- eContinental - V\l,llceu o Continental dos cerebrais.

por desistência d��dvêrsário:!';' __�"-....

Conquistou a Taça "Simpatia",
v1ierecida pelo sr. Mário Ventura, 3

Juventude Operária Católica, visto
ter vendido maior numero de tom
bolas.
A taça "Amizade", oferecida pelo

Prefeito Tolentino de Carvalho, para
v 2° colocado na venda de tombolas
foi conquistada pelo Terrestre.

O Fluminense foi o terceiro colo
cado na ve�da de tombolas, obtendQ
assim a taç'! "Consolação ", ofereci
da por Monsenhor Frederico H<;>bold.

�

�
±
e

fOR '. I • FOSFaTOS e
um produto do �

IISTIlUIO flRMICOBIOLOGICO ±
FOIt-T-FOSFATOi' FOI-r'FOSFAros - FOR,T-FOSFAros :;:

Tome

Exaltando o Brasil e os brasile'iros
Rio, 17 (V. A.) - P-edro Escar

tim, veterano esportista espanhOl
que ocupa posição elevada no fute
boI da sua patria e que esteve no

campeonato, do mundo, na qualidad{
de delegado a f'ederação -daquele país
enviou espontaneamente uma mis
l3iva à C. B.- D. que contem um ver

dadeiro hino aos brasileÍl'Os. Leiamon
alguns trechos da carta desse espor
tista de sã mentalidade esportiva:
"

. .. um povo que em vinte mesea
é capaz de construir um estadio com')
o Maracanã e uma torcida que rece
be a derrota e a perda do titulo con1

a d'estruição inapelavel de suas ilu
sões na forma como o fez a imensa
torcida brasile'ira, dão motivos suEi
cienteS para se ter orgulho. A par
deste fato, os resultado financeiros
serviram para que muitas historia�
que cir�am na Europa fossem d,es
lruidas com estrondo, uma vez que

não era a crença generalizada d(

que no Brasil ,era impossivef se ven

cer. Por isso, o qu.e os brasiJeiro�

,Perderam em ilusões ganharam no

terreno esportivo destruindo tai,
afirmativas. Uma marca mundial

�:li'(;ou gravada para semPre. Não a

financeira que para nrim é sencun

daria, mas a de uma competição on

de não existiram protestos, l1em jo
gadores punidos, nem arbitros par
ciais. Este deve ser o 'orgulho d(i
Brasil: ter organizado o Campeonato
do Mundo mais normal, mais perfei'
to e mais despo,rtivo. Saber ganhar
é facil, mas saber manter uma linha
de conduta impecavel diante da \ der
rota não é tão .facil assim. No espor
te, a derrota é um simples acidenta
que nem sempre "indica qual é o mais
forte".

.

j'para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

I Oswaldo
telefones 1536 e 1324

P. 15·de Nov. n. 22- 2'. andar
I

Amanilã: Avai X Bacaiuva
Suspenso no último sábado devido

I rense, o pelotão "azzul'ra" irá 8,
o estado impraticavel do gramado., liça disposto a manter sua privile
será realizado amanhã, no estádio da ! giada posil;ão. Quanto ao Bocaiuva,
'F.C.D., o choque Avaí x Bocaiuva I encontra-se em boa forma e tudo

pelo Campeonato Cidadino de Profis' j lev-a a crer qu.e os seus rapazes sa

sionais. I berão fazer boa figura diante
, d�

LideI' juntamente com o Figuei . forte "onze de Adolfinho.

Recebemos e agradecemos atenoío
so oficio da diretoria do Esporte
<Dlube Machado orgão dos funcioná,
rios da firma Machado & Cia. S. A,
Comércio 'e Agências, comunicando
a fundação da citada agremiação em
15 de abril do corrente ano, sendo
na mesma ocasião eleita e empossa,
da a _sua diretoi-ía quê ficou assim
constttu ída:
Presidente de Honra - Oswaldo

de Passos Machado,
Presidente - Nivaldo Machado
1° Vice-Presidente - Humberto

Machado.
2° Vice'Presidente - Mário Ma

chado.
1° Secretário - Alzuir Ferrari.
2° Secretário - Nílsor; Gomide.
Tesoureiro - João Silva.
Procurador - Walter Santos ..

Guarda Esporte - Antôilio José
da Silva.

.

Orador - Heitor F. L. Steiner.
Diretor Esportivo - Osmar Eloi

Meira
Conselho

Machado,
.Machado.

Fiscal - Lúiz Ferilandu
Laudares Capela e Nilo

, OS'(lra�CfJ! �',P -LIMA0
," ABACAXI

• lARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
((/rhio tom tienvelopes
fieS frulDJ tlllerenfesl'§;, 16,00

,

eda

Federação Atlética Catarlnense
de' Estudantes

,/

,

Convocacão
De ordem do Sr. Presidente, conyo�o os membros dirigentes 6-

atletas das f'ilia-las para a reunião que será realizada amanhã, sexta

feira 'com inicio ás 19,30 horas', na sede da, União Catarlnense de Es--
, '

tudantes, a fim de 1;'8,1' resolvido a piacticípação desta entidade nos

próximos Jogos Uníversitáros Brasileiros marcados para-z=a 9 de se-

lembro cm lte:cife. ...::

Plorranópolis 17 de agosto de 1950.
,

Hélio Milton Pereira - Secretário Geral

'-'REEMBOLSO POSTAL
"PARA 'TODO PÁIZ

,

Produtos SUC"FRIITI
,

,. 'tAlXA pOSTAi' lo 08' ,,",
:" ;·(UR IT/B.t, - RAR�NA!,

Domingo! .Paula Ramos x Atlética
Está marcado para domingo pró

ximo, no estádio da rua Bocaiuva. Apesar da má impressão deixada,
o sensacional "match" entre as equí nos seus últ imos compromissos, atle :

pés do Paula Ramos e do Atléttcc ticanos e paulajuos prometem umz

em continuação ao Campeonato dr luta equilibrada e repleta de lances'

Proftsslonaís,
I
d'e .sensação.

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc.

de Futebol, há pouco encerrado no

Rio de Janeiro, A medalha em aprece

pesa 'nada menos de' 15ft gramas e: \

tor-nos exibida ontem pelo dr. Osmae

Cunha, dirigente máximo da "eclé

tica".

Sociedade Amparo aos

Tuberculosos

AGRADECIMENTO
A Diretoria da Sociedade de Amparo aos' Tuberculosos eumpre

o grato dever de externar seus 'sinceros agradecimentos a todas as;

pessoas que, de qualquer modo, concorreram :pa,na a realização, da'

festa in:l:.itu�a.da ''íN�i10s de Neve", a 5 6 7 e 8 do corrente," nesta, ,

Capítal.
Outrossim, cormmica 'ao publico em gena,l que a, renda líquida da.

citada festa, f.oi de quarenta mil cruzeiros (Cr$ 40.00D,00).
Plortanópolts, 17 de Agosto de 1950.

A Presidente Doroalina Neves

Noveua de NosslP ' .

Em greveSenbo!a do Saorado dantes do
U!!�!�á�ado, no capela do Asi- comercial
lo de Orfãs, ás 19 horas, terá inicio I

.

a Novena de_ Nossa Senhora do sa-I RIO, 17 (V.A.) - Terminou reeen-
grado Coração, correspondente ao temente a greve dos universitarios:..
mes de agosto. ,I Agora são os estudantes do ensi·
As ]}essoas que necessitam de li-. no comercial que estão em greve até'

vrinhos da novena poderão adquiri-' o termino das aulas, caso não sejam
los no Asilo ele Orfãs. I satisfeitas suas, reivindicações.
....................................................

os este
ensino

FLORIANOPOLIS

Oficina JEEP
Serviço. E·specializado

AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS OENUIN&S
"CoDsêr'fos em geral

FIGUERAS & HOl\tlS, LTDA.
Distribuidore's exclusivos neste 'Es,tado I

dos afamados veiculns

,JEEP Dl\ WILLYS\-OVERLAND
- Escritórios:
..._

Oficinas:
5Rua Tiradootes,

Padre Roma, 53

É DEVER DE T6DO
TO BRASILEIRO DE

DESPORTISTA
BASKEl1, BALL,

CATARINENSE TRÃBALHAR ATIVÁMENTE PARA A -REALIZAÇÃO, EM MARÇO
EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO 'OS ESFORÇOS DA FEDERACÁO ATLÉTICA

i UMA CÁNCHA -À ALTURA
_
DE NOSSA TERRA! ,.'

.

.

DE 1951, DO CAMPEONA
PARA A CONSTRUÇÃO DE

'f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j 'ransporles ftereos Catarinenses. S.I, !..�� Agora, ,sob i! orienta�ão técnica. da Cruzeiro d� Sol �t��. y·Ii '�

:� ESCALAS: ;!:�� As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
, . ...t,j� Rio de Janeiro-Santos-Paranagua-Curltba �.

� Florlanópolie - Lajes e Porto Alegre, �.�t� II
(t�· As TERÇAS, QUINTAS E SABA'DOS: . . �t�
��� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curítíba �t��

.

Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. �t�

i, .

Tarifas reduzidas. i
.� Modernos e possa'ales - aviões Douglas i,. 'I� ..

t+ A escala em Jeínvllle, Itajaí e Joaçaba está dependendo da �...
I I conclusão das obras do aeroporto local. .�.,� I�-, � .....

TRAFEGO MUTUO-· COM: ��.
CruzeírodcSul=Río

'.

��.
��.

� 1
& Savaq=Pono Alegre ..�.

�i� Pluna-Montevidéo ��:� �
�� PAS�AGENS E CARGA: _ ..�.
� FloriaoóPo,lis: F_uza Lima & Irmãos ��:".'+ Rua Conselheiro' Mafra, -35-Telefone 1.565 I �

� Q
, �

�i� Agência CRUZEIRO DO SUL ��:�"..
.

Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ,�I'
�i.,

I.

/7AJA!: ,-

_ �t"

�i� Luiz Noceti-Roa Pedro ferreira (Ed. Baner S. 4.) �i:
�t� Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul .��:
� �
� �..� II� -' �-:..�. '.' ..•.�'I� .

ç;
.

t

. .....
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··········�·············�·���=�··l MINISTtRIO DA MARINHA
DR.

•
.

.
,

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
A DAMASCENO DA SILVA Exercício de 1950

.."
EDITAL

_ ADVOGADO
De acôrdo com o oficio nO 034,8 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

ENSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se
.
acharão

abertas as ínscrlções para o concurso de-admissão à matrículana Esco,
la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

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

Capitania dos Portôs do Estado de Santa Catarina, Flrianópolis,
5 de julho de 1950.

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe 'G Secretário.

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, Z2 - ze ....

(Edificio Pérola)

".ne.: 1.324 • l.1S8

Florianópolis - Sanla Calarl...

/

TELECRA"'A: PROSEBRAS PARANA c

Correspondel1e11
Comerelll

(onrare
Dlploml IMOVEI8

V. S. construiu UIlJ prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis '1
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma Irregularidade, procure hoje'mesmo o Escritório Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulariza.Jos
crlteríosamente.

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODOI
Moderno 8 Eflciente

,

Rua General BIUencourl, 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

UHP{.IC/)QfO DA K/Y()TUII1A ((Jff. rSNllRtII
� ITA�Aí

-

• lheiro da il�raollO ...._�
lhe. em amavel � um áIIoe ..
excelente aparit1vo !tROT. J.a..
.. v. ,Si&.. <Ia _tar,1IO ....
oe; a i'eocilMa:Ef,TEÉ 1A11-
SE,., O IfEU APERITIVO

�, PREDILETOI
.ToltE KN�T

I !

Bom binóculo
Orunde Ville

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom bin6culo

alcança quem tem a6lida
inatruçãe,

Bani livros. .sobre tódo. OI
assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florian6oons. ..

s���\
•• ,teune som ... acabamento ...

solidez... no piano perfeito!'
Além de vários modêlo8 para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo I

SuhIVartzmauu
REPRESENTANTE
para Santa Cata�in8i

KNOT- S/A
ex. 134 - Tel, KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

I ;'_'�Aci �.� -"%:" �;.�:!.��t���!!!f!!��:.::�!��f
I

,.-• • bonl • bal'atol; algodõ...1monnl I awlamlntol
pal'CI alfalat'l. qUI! I'lalh. dll'etam.nt. ela.

lD.'hol'.'� Idbrlaa.: A Calca "11 CAPITAL- .hemo a '·mtiAglo do. 8ft"': Com.rol.at'l do Int'llor AO .antido cÍ.�lh. la.,nllá ·'Im.
vlllta ant_. do efatua·ram 8ual oompl'a.� MATRIZ em Flol'hua6puUI.' � ,FllaIlUS .m Blanlllnau:. Laj'll�

1IIiIiiUW.,. @ E i#i!A' )19M li!YlíMii.Ai# UC_.I!IIII IiZB m

.....
-r
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Na Casa de Sande São Sebastião, progressista e esclarecido índus.,
nesta Capital. onde se achava em

I

trial daquele' futuroso distrito.•
tratamento, veio.

-

a falecer -à m�.1 O sr, Teodoro. B. �chlickmanll
drugada de ontem o nosso ilustre havia construido 'a, primeira usi-

, I
conterraneo sr. dr. Celso Fausto na eletrica, a qual não suportou
de ,SQuza, diretor das Obras do

\

mais a grande carga. Por isso, le
Porto d� �aguna. .

-, '. I vantou enorme e dispendiósa, bar-
A notICIa de s,eu passam�nto ragem, em todo o rio Braço do Nor.

consternou profundam:ente nossa te, a 'seis quilometras da vila, e 3�i

Capital onde o extinto gozava de instalou a nova centra). eletnca.
gerais estima. I Todo maquinário foi forn·ecido. pe-
Ao nosso E.sLado, O dr. Celso la firma Estrela S. A., de Estreh:.

Fausto �e Sousa ;pre�tou relevan·1 Rio Grande do Sul. As maquha,
tes serVIços, nos maIS altos PQS- trabalham automatIcamente.

tos, como deputado estadual Pre·
.

Para este ato, compareceu uma

feito de Florianó,polis e S�cr�tario caravana de Tubarão, compcsta
da Viação e Obras Publicas. do s,r. Prefeito Drs. Juiz de Di-

,

O sepultamento dos seus restos', Teito ,Promotor Publico, Delegado Aconte.ceu, J)orem, que os temllos":;,,,·

mnrtais efetuou-s,e ontem as 16 Regional de Policia Vereadores e iam passando a Agência, por mo_

horas, no Cemitério de Itacorobi, I Agentes dos Corréio; e Tel.egrafo5. 'tivos àlheios a vo.ntade dos dire,Lo

,com grande acompanhamento. I O mundo oficial da vila de Braço re.s, não vinha. Por isso, teve ·lon.

À familia enlütada as homeml- do NO.rte esteve presente. go entendimento com o sr. Fredc-

ge,ns do nosso pesar. Usaram da p1i'avra, o pro_f. Lau- r.ico WaUer, dinamico Diret.or_Pre.

1'0 Locks e o Prefeito dr. F cancis-' sldente daquele Banco, que re.so�_
co CarlQS Re.gis. No almoço ofere- vell em definitivo o 'assunto. E; e

cido pelo proprietário as autori- já foi f.irmado um acôrdo COE.1 ú

dades. e. pessoas represent�.livas. sr. Elpidio Correa, que 'está levan�
.

I

fez belissima saudação ao ilustre tando um grande predio, a rua

industrial o dr. Ataliba Cabnll >Laura Muller, para o aluguel ris

Neves, Promo'tor Publico. uma sala, onde se intalará
-

em bre_ -' ,

MA.JOR IRIDIO STROPPA ve a Agencia do Banmercio.

A-fim-de inspecionar o reipl'oc1u· Continua na i3a. pagina
tor Bretão Postier, que cedeu à

Prefeitura, esteve nesta cidad,e, ()

sr. Major Iridio Stroppa diretor
da. Coudelatrna, de Tindinql�era,

até 14 hora� erp Araucaria no Paraná,

Circulo Operário de Florianópolis Doutorandos Nelson Noliclário dosMunicipios
A blêl Ge!:.1 F., Franco e José da '- .. ..

ssem ela r tO' •. TUBARAO o Prefeito Municipul e alguns

De orde�n do' Sr. Presidente, convido todos, os ,Cil'culistms nara .e Fonseca MartlD S E�tá em rase de conclusão, o ciadores ofereceram ao brioso o li-

sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia 22, tet ça Vindas ela Capital ela República, Aeroporto, que a Prefeitura está cial. um suculento churrasco.

feira às 20 horas em sua séde social à Rua Padre Mjguelinho, entrado chegaram sábado último. a esta cida- constrnindo nos terrenos da Fa- O :\1ajor Stropa ficou entusias--

pelo lado do Ciue Roxy.
ele, depo is..d.e estarem em Sãe-- Paulo, 1 zerida SlawÚlsky. A parle de terra- ruado com a. açolhida e atendendo

ASSUNTO: _ Eleição do nova Diretor-ia
Curitiba, Joinvile, Blumenau e Itajaí, 1 planagcm, nivelamento ,e compres ,

ao pedido do dr. Regís, prometeu
os doutorandos da Faculdade Nacio-I ,.

..

AVLSO: _ À hora acima eivada, não havendo numero legal será nal de Direito da Universidade do sagem esta prol1l� em toda pista enviar, ainda este ano, mais um re.,

feito nova chamada após meia hora, finda a qual, 'a Assembléia flincio- Brasil Nelson Ferreira Franco e! de 1.200 x 50 metros. O lastro de .produl.or Bretão e outro ingleso

nará com qualquer numero. José Fonseca Martins que excursio- cinza já atingiu a 700 metros. Si o REFOR:VIA :"lA ESTACA0 FERH.O-

Secretaria do Circulo Operário de Florianópolis, em 15 de. Agosto narão até a capital gaucha, donde re- tempo correr bem em Setembro VJAR'IA

de 1950. gl:essarão àquela Faculdade. teremos o Aeroporto Municipal em O dinamico diretor da E. F. D •

.o Secretário Giimercindo Caminha.
'Os ilustres visi.talltes que. trequen- pleno fm;cionamento. Tereza Ceistina está procedendo-

___________
._. .__

tam o 5° ano realizam .esta viagem ele
I ,\ cíed d d O I 'ç-a pela a LIma refOI"ma' completa 110 pre.;

estudos através do sul do 'país ausio-í _'1. an 1 a e a p pu 'a (o ' ...

sos el,e conhecimentos' amplos dos pro_I inauguração, é das maiores. dia da estação local.

blemas brasileiros. P.QSTO DE MONTA Vimos o projeto e podemos afir-

Ontem nos deram a gentiloeza de O Campo -de Sementes desta ci- mar que será das mais, 'conforta-
sua visita amável que muito nos

dade, foi transformado em Pôsto veis e bonitas estações fel'l'ovia_·
sensibilizou e, amanhã, com certeza,

seguirão para o Rio Grande elo Sul de Monta de 'I'ubarão, 'Pelo Gover , rias d oE.stac1o.

com os nossos melhores votos de fe' no do Estado atravez da Secreta- Tambem a estação de Criciu.;

liz-viagem. ria, da Agricultura. ma está 'bastante adiantada. A de'

O próprio estadual foi entregue Laguna já foi entregue ao publi-
ao dr. Lauro Fortes Bustamnnte, co.

Diretor da Produção Animal, que

já está providenciando as instala- A-fim_de tratar com o Brigadei

ções para os reprodutores e para ro do Ar, Armando Hibeiro An-·

inseminação 'artificial.
Para este moderno trabalho o

dr. Guerreiro, da mesma Diretoria
está fazendo um 'curso, no Km 47,
devendo chegar a Tubarão, na se·

.gunde. quinzena de Agosto.
E um grande melhoramento, que

virá beneficiar enormemente aos

criadores de Tubarão.
INAUGURA.DA A NOVA DSINA. DE

BRAÇO DO NORTE

Foi solenemente inaugurada a

nova usina hidro-eletrfca de Bra

ço do Norte, pertencente ao sr.

Teodoro Bernardo Séhlickmann.

FLORIAMOPOLlS - '8 de Agosto de 1950

Louvável empreendimento
A vontade de um' pugila de homens, Ires 'encôm_ios em benefício não só do

valorosos defensores do nosso patrt- ensino, mas também elo embeleza'

mônio intelectual, doará, em breve mento da cidade.
ás nossa Ilha, mais um elegante es Associam-se diariamente aos a

tabelecimento de ensino secundário, cionistas do 'COlégiO Barriga Verde

moldado nas mais recentes conquís- novos e· valorosos elementos, todos
tas pedagógicas. n'ma mútua .compresnsão da alta fi·

O vulto da construção do edifici::J elos futuros elementos que comporão
()nde fucionará o Colégio Barriga a sociedade.
Vierde exígíu, e está a 'exlgl!' dos Os Florianopolitanos que' sempre
seus dignos mentores,' o melhor es- primaram pela correção de atitueles

fôrça e o mais decidido amparo ma- e alevantados princípios morais, te-
rão no COlégio Barriga Verde forte

teriaI. Prédio de construção em cio subsidio para a formação intelectual
menta armado com espaçosas salas futuros elementos que comporão a

-e situado em ótimo local, como sóe sociedaele,
ser a rua Dr, Ferreira Lima, virá o Só o fato altamente significativo
novel estabelecimento de ensino pre- de se achar quasí Iutegra.lízado o seu
encher perfeitamente um claro no capital social, representado por ações
campo educacional de nossa terra, que podem ser encontradas em mão",
Agregaram-se em tôrno da vultosa do sr, Oscar Cardoso, tesoureiro do

obra os elementos mais representa i Colégio, bem domonstra a confiança
tivos d? Santa :Catari.na e do próprio I

de todos em tão louvavel empreen'
país, n um esforço dlgno dQs melho· dimento.

InstituIu dos·lnduslriarius
Concurso para a_carreira de Fiscal

1 - A Delegacia do In'Sti.tuto dos Industriál'ios tor-

na público que, 11,0 periodo
I
de 21_de agõsto a 4 de se

tembro, estarão abertas, em �ua séde, inscrições para o

concurso il'elia.tivo à oarreira em epígrafe.
2 - Tendo em vista a na,Lureza. es:pecial das flin

ções inérimtes à 03,rreira de Fiscal a inscr,ição é priva-
,

'tiva do sexo masculino, se'l1d-ü os limites mÍn,imo e má-

ximo de idade, res:vecti'VIamell'te, de 21 -e 35 anos.

Biciclefas
Inglezas

Acabam de receber

VIAGEM DO pnEFEITO

. OSNY OAM4 & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis

drade, Comandante da 5" Zona At-_
rea, em fins do mes 'Passado, eSi

teve em Porto Alegre o dr. Fran

cisco Carlos Regis, PI"efeito Muni··

cip,á,l�
,

K S. ao retornar, concedeu uma

entrevista ao jornal local, ".� Im-.

,peensa", na qual, dava conheci-·

menta aos seus municipes, do seu'

trabalho na capital gancha. Disse"
o edil tubaronense, �lue a sua via;
gern tev� com? principal escôpo e

conferenciar com as autoridades .

da quita zona,' sobre a líberação' do'
Aeroporto Municipal para o trafe-·

go comercial e conseguir algum
auxilio. Disse que em ambos os

pontos foi -bern sucedido, tendo I3S_
tado com o Brigadeiro Armando AlJ_
«lrade em duas audiências. COl1!O a

Varig fo� a primeira' companhia
a ,procurar entendimentos para 'a"'

sua linha, levou dois, hOl'aeios da'

3 - Para. vários, outros escla'recimeutos relativos

Dr. Celso F3u8to
de Sousa

Suc-frufi
o complemente alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.]

ao concurso, os interessados deverão dirigir-se ao .Edi

ficio LPASE - 2° andar.

Florianópolis 17 de agôsto de 1950.
,

João' Ricardo Mayr
Dele,g.ado

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo,
do dia 18:

TenlPo: Bom sujeito
tabilidade.

a ligeira ins

E. F. D. Tereza. Cr'istina, para que'
o 11orario dos aviões, C'oml:Íillils_
sem com o dos trens. Assim o

,

servirá a'Aéroporto ele Tubarão,
todo sul do E.stado.

Diss·e mais que, es tevé com á di
reto1 iii do.." Banco Nacional do Cú

merda,' que, em visita a Tuharib
lhe h'avia prometido uma Ag'ência.

�

Soe. de- Amparo a-os Tuberculo'sos
AGRADECIMENTO

Aos cauções' generQSOS do Sur. Dr. Ade.Tbal Ramos da Silva DD.
Governador ,do, Estado e Exma. Sra.; Dr. Leaberto Leal, digno Secre
tário da Viação e Obras Públicas; Dr, Domingos Trindade, M. D. Dire
tor de Obras Publicas; Dr. Aodalberto Tolentino de CarVla:]ho Prefeito
Municipal; Dr. Elpidio B�rbosa, dignissimo Dire-tor do Dep;'rtamento
de EduClação; M. D� Comandante do XIV Batalhão e Força Palcial do
Es,tado; Dr: Rubens Ramos, DireLor da Penitenciária; Dr. Laura F'ortes

BustamonLe, D�re,tor da Estação da Monta,; Professora Maria da Glória
Matos, Diretora do Grupo Eseolar Lauro Muller; Revdo. Diretor do Abr-i
go dos MenOl'\es; Snrs. Irineu e' Amadeu Bornhausen; Snr, Helmutll Fel':
(,nr. Uer8'l1'te da Tinta, Ipira:nga; Snr, Nilo Nnce-ti e S'81US funcionários
lia Arataca; -8nr. Rodolfo Geraldo da Rosa, digno Inspetor de Transito;
...rn1__� Diretora do ColégiO "Sag'I'Ia,do Coravão de Jesus"; Dineilores dos

Jornais "A� G[lzeta" ..."O Estado", "Diário da Tarde"; Diretor da Estação
da Rádio "Guarujá" e '3Ü povo altruístico de nossa Florianópolis a.

gr�tidão sincera dos nossos doentes fJI uma iprece a DEUS pela sm�de
-1e todos da Diretoria "Soci.edade de Amparo '3-0S Tuberculosos,.

Temperatura - Estavel.
Ventos - Val'iaveis: Frescos.
Temperaturas Extremas de Hoje:
Maxima 19,7 Minima .l�,1.

/

NUNOR EXISTIU IGUi:iL
� ... a�_ _

o PRECEITO DO DIA
RECREIO E ESTUDO

As 0rianças, em plena fase de
crescimento não devem ,estud'tH
inclinadas �ôhre a mesa, durante
muito tempo. Isto representa pa
ra a '.coluna vertebral, sin�ult[J.
n,eamente esfôrço excessivo e i.n�l

tividade prolong'ada prejudicais
. ,

ao desenvolvimento físico.

__........ 1"-

CASA MISCELANEA dittrl
buidora dOI Rádiol'" R. O. A

i(tor" Válvula. eí'Dilco,.
Rua Conlelheiro': Maira

PARA FERIDAS,
E C Z E,MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS ,

FRIEIRAS ,

ESPINHAS, fTC.'

O Diário da Tarde, antes e deiPois do 29 de ouLubro re_

petiu_a publicação de um cliché representando um marmiteiro
a Vlasculhar numa enorme la la, na qual se lia: LIXO.' Por baixo

. a legenda: "Os qtlel'emistas pl'ocnram adeptos para sua causa".

Alg'uem duvidou que o jornal da U. D. N. houvesse public'a
do tal cliché. Duvidou [)o,rqL1e o I11ome'ntÇl n'ão é oportun.o pu
ra lembrar. Mas, pouco de,pois, eu lhe mostrava' üm dos núme

ros do órgão udenisla com o 'cliché em grande destaque ..
E êsse alguém - um uelenista d�quelés non plus-Iutra -

olhanelo a lata, lendo a legenda e ligando O·S f;tos confcsson:
- É! Você têm razão!' Estou aí -na lata!

'

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


