
cíarcm com o direito de asilo. embaixada' e Ladislay Nizinskp
Trata-se de Januz Zoltowski,

I
segundo secretário ..

ministro plenipotenciário c con. um portacvoz do Deparlamento
de Estado .íudlcou que a concessão

selheiro financeiro da embaixada, de direilo dc iasilo a êsses diplo
Slefan Hagozinski, conselbeíro de matas estava em estudes.

��.-
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diplomatas jof.i�
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" ' ·oth

Funcíonôríos cigràdece·Iri.
'

Aos luncionurlos beneficiados pela
lei D. 200� dtr 30-12-47

Pediram auxilio aos Estados Unidos três

o IlAI8 .ANTIGO DLUUO DE SANTA CATARINA

IIft'JI1.*'!lc • D. eenatea SIDNEI NOCETI - �Iretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA 1LUlOI!I

'WASHL\GTON 18 (V.A.) - O
. De};J,artamonLo de' Estado anunciou
.que três diplomatas da embaixada
da Polônia em Washington se de.
mitiram e 'pediram 'ao govêrno
norte-"americano para se benefi.

;

r

flotlan6polls� ,Sábado, 19 de Agosto de 1950 r N.,

Antes de- entnamos no assunto principal .desta declaração, cabe-.

nos', a fim ele evitar juizo incoerente, ressalvar que não s-e trata
de sermão encomen,dado, nem tão pouco de fundo politico:

, -ao con lrár-io visamos espontãneamente, expressar a nossa gratidão
aos Congressistas que, sem relutância e sem' outro inter êsse; a não
ser o de fazer justiça, reconheceram os nossos direitos, até en"t5.o
negados por todos.

Deste modo, ao se aproximar o pleito de outubro, ao qual con
correrão vários daqueles Congressistas, [ulgamos oportuno' citar 110.
minalmente os patronos. dia nossa causa, Ipara Que-- os colegas possam,
com segurança. identificá los, retribuindo com. '0 voto, na próxima
eleição, o gesto nobre e generoso que tiveram (para conõsco. -

Assim, coube a. linicíativa da lei n? 200, ao exmo, sr. pr·esidente
tia República, general de Exército· Eurico Gaspar Dutra que, antes
de assumir o Govêrno da. República no qual se tem revelado adrní
nlstrador exemplar, já nos havia p;estado o seu Indispensável apoio,
reconhecendo os nossos direitos. ,._

Na Câmara Federal, o projeto teve incondicional aceitação por
parte dos seguíntes : deputados: Artur Negreiros Falcã-o - Antenôr
Bogéa - Leite Neto - José Augusto- Amando Fontes.- Raul Bar
bosa - Segadas Viana - Arthur de Souza, Costa - Lauro Lopes -

Samuel Duarte - Orlando Brasil - Horácio Láffer - Café Filho
Herófilo Azambuja - Paulo Sarazate - TOledo Piza - Aloisio

ie Castro.
Finalmente,

.

no Senado da República, fomos apoiados pelo DD,

8enadol8s: Alvaro Adolfo. - José Amér-leo de _'\;h11eida - Maga
lhães Barata - Clodomir ·Cardoso - José Ferreira de Souza Ivo
de Aquino - 1\1'810. Viana - Arthur Santos- - Evandro Viana - Ne.
rêu Ramos - Filinlo Muller,

.

Foram êstes (pois; .
os verdadeiros patronos da. nossa, questão

que' vinha se arfasta:ndo.' desde 1936.
Rio de Janeiro, '20 de julho. de 1950.
José Fragoso Viana - Nélson Borha Estevam Raimundo Fer,

nandes - C1eto de Paula Botelho - Karlinz von Doellinger - Antõ
nio Valença-de Melo - Luiz Albedo Rist - Raimundo de Assis Ho
cha - Jaime Melo Santos � Rubens de sousa Carvalho - Neusa
Lima de Andrade - Gonçaio Almeida - Suzana de Oliveira Car-
valbar - Israel Alves de Paiva - Aguinaldo Régulo Valdetál'io -

João da Silva Ramos - Joaquim Meireles - Dorgíval Jehovah de
Azevedo -Maria Abigíail Furtado Vallée - Jobel Tinoco - Dyla .

Duque Costa - José da Silva Lima - Haroldo Borges ,- Raul Fon
tes Cotia - Viera Guímarãese-: Maurício Costa, Lima, - José Duar
te de Figueiredo ...:..c José Batista de Lorena - Benjamim Parada
Vieira - Mário Ihyjara Ramidoff.

'ltO XXXV�I_
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10.929

De Conoinhas: - Visitou a Estação Florestal
d�s: Pardas, S. Exía. o sr" Nerêu Ram'os, digno

, Vice-Pt:fsidenle'/da �epública ..

Canoinhas, 17 - ° jornal "Barriga como perpetuar-se obediente ao vasto os seus objetivos sejam aleancadoe
Verde", dessa cidade, de 13 do correu e racional programa da exploração de maneira a mais completa e satis

te, publicou o seguinte: aliada à· recuperação pelo reflores fatória.
tarnento. Aplausos coroaram as ultimas- pa·

lavras de S. Excia. que recebeu cum

pr ímentos dos seus adímíradores pre
sentes como de todos os madeireiros
que na Estação Flol'elltal dos Pardos
se ,encontravam para saudar o gran
de homem público, lima das mais ex

pressívas personalidades da atualí
dade brasileira.

TIJUCAS, 18 (Do CorrespoÍ'idente) guardado num dos moveis arromba
- No dia IOdo corrente o continuo dos. Ao que parece, o visitante no

e porteiro da ·Prefeitura deste Muni- turno entrou' no prédio pela porta,
cipio, ao chegar> ao local do traba- da. fr,ente, usando chave falsa, retí-

lho, na hora habitual; constatou' rando-se depois pelos fundos.
achar-se aberta uma porta dos fundos Foi dado conhecimento ao .fato

do edificio da Prefeitura. Penetran- . ás autoridades polícíars. que toma
do nas dependencías do prêdio, no'

foram
'ã;s lll'?videlllcias- cabíveis no casO.

tou logo que gavetas e armarios acha-

"Cumprindo o seu patriótico vam-se escancat'ados e os papeis com. ..."......- ........- .....- ..--.,., .......- ............._. -

��<�!l���a c!�e��!�lt�:Si��ê���� p��s il::��:���� �eeVO��!��:. 0°P����ii�;U�'i� 'vião de turismo in- Durarão de -2 a 10 de s-elembro as
grama eS'se que tanto o distingue no

Secretano da Prefeitura, os quais, '

�����:,o :��!;\:�ld;�dn;��!st�·:t%�tiZ�� ��;�!���ce;:!Oa V:�:�i:t�:el��ed�S I:� teudiod-se DO ar ' festas da Centenario de Blumenau
JIa benemerencia visitou no dia 2 do d.ependenclas, constatando que nada RIO, 18 (V.A.) - Mais um- desas·

.

corrente, a Estação Florestal dos Par
fóra roubado, apesar de tcrem sido tre aviatorio foi registradO nas 'ulti

dos, c,reÇLção do Instituto Naciona' arrombadas as gavetas da escrivaúi- mas horas. Um avião de turismo 'in

do Pinho, em Tres Barras, S. Exçia
nha do gabiente do Prefeito, na Te' cendiou'se ·em pleno ar na cidade de

O Sr Dr NereAu Ramo '1 t '. V' soui'aria e na Junta de Alistamento Navaria, Estado de Gdiaz, ° apare.
• . S, 1 US 1 e we . . .' Ih ."St' " d'

presidente da Rep 'bl' l\Ilhtar, bem como armanos em que: o, malca lllsson, con UZla o
U lCa.

d
'

p"ot d
. .

E
° feliz acontecimento que teve a

I
se guar a o material de expediente

Ih
o. e OIS paSSageIros: m co��e-

mais ampla repercussão o
.

d Chegou-se, assim, á conclusão de quencla pereceram, depOIS do aVIa0

classe mad'eireira ve'
�l Selto, a

I que
o intruso estivesse interessado chocar'se no chão, o piloto Euc1ides

, 10 Clluen aI o�
1 d D t F'gu' d

-.

élos que assinalam a confraternisa
em a gum ocumento que supunha �a'r. e 1.. eU'e o e um passa15':u'o

!ião entre o laborioso povo. do interioJ
. n�o. IdentIficado. Gravemente fepdo,

e a alta administração do Pais.
fOI mternado na. Casa de Saude local

Saudou, S. Excia.., prol'lunciando Vall·08aS.· adoso-es o proprietario do apar·elho Antonio

bela oração, ó sr. Dr. VirgiJio Gual
(I Velasco Fig!Uleii'ed�., tambe'm passa-

berto, dd, Presidente do \ Instituto ao PSD geiro da mesma· aeronave, que';

Nacional do Pinho e figura de rele •

.

•. •
sobrinho do deputado Domingos Ve·

vo na d·efesa e no amparo deste se Nós, abaixo assinados, por livre; lasco. _

tal' da economia nacional. e ex:pont.ânea vontade, déclaramoE -,,---::,....--d-------....:..-Respondendo a bela saudação do que desta data. em di:ante esta- .tlom.ula a· a penaenr. Presidente do Instituto Nacional "

S á ·t·d
·

do' Pinho, disse S, Excia. o Snr. Dl'
mos .solidál'ios com o Partido So- Ar perml I a a Im

'Nerêu Ramos, em brilhante impro' ciol Democrático, :para o qual :pas. Vaj ser pôsto em liberdade ti
..

viso, da satisfação que lhe envolvia samos a tra.balhar, pelo que re.. O ex-marechal Graziani portl�'a-o de CI'm6ntoao observar de perto um dos princi nunKti;amos às, funçJ1es d� roem.' Y u,
.

d
. lt" R.oma,18 (V,A.) - O ex·marech<>l, RIO 18 (VA) S· d

.

f p. d
.

dpaIS e. os maIS patrióticos serviç06 bros da, propaganda da U..D N ,....

., , .,
- egun o lU ar.. ara os emaIS ias estão pro-

prestados pelo. INP., qual seja o d� n t d' t .t .. '. Rodolfo GraZIam que fOI o prm- mações que nos cl(egam ás mãos. a gramados festas em recintos fe:
reflore ta

. .
es e iS l'I o e o prImeirO sma· .

I' d' t' M' I" Carteira de Importa"ão e Exporta
. s r, em ·reglme expenmental t'" t mb'

.

d
CIpa coa Jt1van e de ' usso lllI na " chados' e ao a II' r b'l d

para s
.

d' t·
.

t ano a em renunClan o ao cal' ..
, . .

.

taça�o do Banco do Brasil d=idiu
. . r v e, aI e e ga-

erVlr e mcen IVO aos par icu
go de no secreta'rI' d d·' t" ·.fI.-eQJUt4l-I.ca n.ero..Jl'lruscls,[ja", se'l'á·

. ,,�

'l d'd d
-tares que envoltos na luta de cada 4 o o Ire or10 •

t I'b d· , • em. sua ultima reunião., que as im a prece I o e s'essão solene no

dia, vem.se· impossi'bilitado.s de dia local d'o referido Partido: I pOS °A em I er ad�. no dla 29..des'. po.rtações para uso proprio das em- teatro Carlo.s Gomes inauguração
trair suas atenções pá:ra a pratic:) Santo Amaro da' ,Imperatriz 11/'

te me.s, em lllgar ae denLro de dez' presas industriais J,lão se subordina· dos stal1.ds' da ExpJsição, desfil6
das experiencia.s. 8/950

' meses, d,e {l.onformida.dlfl· com a narão aos criterios d� tradição, uma de carros aleg�ricos e competições
Ressaltou S. Excia. o. agrado com

•

(ass.) Paulo José Cunha
pena ,(lue lhe foi imposta.

I
vez q�e tai� empl'desas importam em esportivas, Será Lambem prestada

que verifica o apoio dispensado iJ "
materJas pl'1mas e que necessitam

autarquia pela' clãsse madeireira,· Plínio João de Souza '

.

.

dentro. de suas reais possibilidades homenagem a memoria do natura-

apoio, que se acentuou desde a confe Firm:a,s ,;reconheeidas no' tahe Apr.la.L. O "statuta Desta forma, saM possibilitada liS'ta Fritz Muller, junto ao seu

t'ência Latino Americana .de Floresta:; lião BOssle. UII D V a. importaçã,o de cimento, cuja falta monumento e .feita III inauguração
e Produtos Florestais ·e onde o IN! De I t d t do "oD"loDall·sm8

. vinha. ameaçando seriamente af do busto, em bronze de Cristiano
deixo.u' bem patente o esforço que a

c aro ql!8, nes a a.a, ao mes-I f" .. construções nesta capital. c, Feddersen, considerado um do,s
nima sua direção para salvaguarda

mo tempo que me deshg'o da U

I d 11 lã
Ficou assim atendida a sugestão

dos interesses da economia madeirei O. N
..
e renunci.o ao �arg� d� 10 te a uD 8 feita �l? Si�d�eato da Industria d� grandes ben:feitol1es da co,loniza.

!'� do pais, .. e que ti'ouxe-Ihe como soureIro do dIretórIO dIstntal ide RIO 18 (V A ) A C
. -

·d
Oonstl uçao ClvIl ção do Vale do Itajai.

lt . . I ,
.

.
- , onussao o --------------------------------

l'esu ado. o ap.9io da grande clRllse Santo Amaro da IItlperatnz, lupo. i Justiça da Camara, depois de quas€
ma.deireira pela sua manutenção pa teco inteira solidlad,ed�de ao P quatro anos aprovou finalmente' {J Da 8aullA a'firma Que a 'oroDa Astá
tt'� o s�u prohgrama benefico e patrió" S. D" cuja .causa, abraço sem ou: I projeto de Éstatutos do Funcionalis li ti D (I
lCO nao ven a a sofrer soluça0 dE mo d : U l'

-

S
..

d sem defesat. 'dad Lro$' interêsses e ·compensa'ções·
alIa0. em preJ�!lzo as emen - .

.

con mUI e.
,.. das, o relator, deputado Lameira

Exp.l,:tnou S. Excia . .a necessidade que as de serV1-r o lugar onde VIVO i Bittencourt, deu parecer �voravel
da umao de todos os que emiPregam � -Santo Aniia,ro da Imperatriz, aos substitutivo do deputado Samu·
sua atividade no ramo madeireiro. 12/8/950. ' el Duarte, com.() qual tambem concor

para que a promissora indústria qUE
.

Gre"o-ório Leonardo "'r'ewe'-! dou a comissão. Na proxima reuni
t d

... .
.LlvI

_
J'epresen a um os pl'lnmpalS e malE ler. i ão do !',eferido orgão tecnico ·vão se,

Iilolidos esteios da economia dos Es .� 'examinadas as alterações �ropost.as
tados do Pal'aná, Santa Catarina E

Firma reconhecida no tahehao vo.ltado, depois, o projeto ás demais
�io Grande do Sul, possa manter·SE Bossle. comissões, '

... ,: . ,.':.l.. :_1.1' ,.I��

,Ao. terminar, apreciou S. Excia o

Snr. Dr. Nereu "Ramos, a dedicação
e o zelo com que o atual Presidente
do INP vem oríentando, os trabalhos

da autarquia, mostrando o quantc
de entusiasmo e de ideal vem assís
tindo à sua administração para que.

Assaltada. a Prefeitura de Tiiucas
o assaltante nada levou, supondo-se que estivesse à

. procura de algum documento

(Do Diário de Noticias, de 8 do corrente).

Contarão as comemorações' com a presença d,e
altas autoridades federais e estaduais

A 'Comis'são Centra'! dos Feste

jos do Centenário vem de dar pu
blicidade ao programa difinitivo
da.s comemorações, qu.e dur;uão de
2 a 10 de .setembro proximo que
contarão com a presença do pre,
sidente da Republica, do gove'r;..
naelor elo Estado, do comandante
da 5a Região Militar, e de inumeras

outras altas autoridades civis fi

militar·es e elementos de destac!UeJ
no s'CÍo ela sooiedade o das c}.as
ses conservadoras e liberais do
Estado.

No primeiro �dia dos festejos, rle
pois do toque da alvorada e do
haste;amento do pavilhão. nacional
nQ edifício destinado a exposição
agro industiral, será preSitada ho�
menagem a memoria"do Dr. Her·
man. Blumenau, fundadnr do mu�

ni'Ci'pio, tendo sido designada uma

comissão para depositar flore.s ao

pé do' s'eu mon�me-nto.

TINTAS
.

PARA lMPRESSI0
COTTOMAI

PARIS, 18 (V.A.) - Em

deda'l
rio está descoberto, que não exis.

:ação q:le entregou hoje á im�ren- te nenhuma ü;rg1anizaç�o. válida
�a o geneTal De Gaulle aÍlrma de defes'a européia mJe nossOS a·

,
•

t , '-1'-

prinCl'pa.lmente: "A lUle1'La muno liados de ultra-mar não consen.

dial, dissipand.o em certa medida tem em colocar suas ü;opas ao nos·

as fumaças doe informação -oficial 50 lndo 'em caso d.e nec'essi,dade
e .oficiosa, fêz ver qÍle o territó. para p.�'ote-ger nos.sias fronteiras"':

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO--Sábado, 19 de Agosto de 1950

LIRA TÊNIS CLUBE P,ROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO DIA 20 D()MINGO, "COCK-TAIL" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 26 SABADO, SOIRÉE
INICIO ÀS 21,00 HORAS.

.

Soe. de Amparo· aos .Tubercul_osO$:
AGRADECIMENTO

Aos' corações generosos do Snr. Dr, Aderhal Ramos da Silva DD.
Governador orlo, Estado e Exma. Sra.; Dr. Leoherto Leal, digno Secre
tário da Viação e Obras Públicas; Dr. Domingos Trindade, M. D. Dire-

, tor de Obras Publicas; Dr. Adalberto 'I'olentino de Carvalho, Prefeito
Municipal; Dr. Elpidio Barbosa, dignissimo Diretor do Depertamento-

......... . .. '-.. de Edueação ; M. D. Comandante do X.IV Batalhão e Força Polcia( do

DR. I. LOBATO FILHO Estado: Dr. Rubens' Ramos Diretor da Penitenciária; Dr. Laura FOrteS
Bustamonte, Diretor da E;tação da Monta; Professora Maria da Glória

Doenças do aparêlho· respiratório Matos, Diretora do Grupo Escolar Lauro Muller; Revdo. Diretor do Abri

TUBERCULOSE go dos- Menores; Snrs. Iríneue Amadeu Bornhausen; Snr. Helrnuth Fe.Et.
Anr. Gerente da Tinta. Ipíranga: Snr, Nilo Noceti e S'8JlIS runcíonárros

Cirurgia do Torax .da Arataca; Snr. Rodolfo Geraldo' da Rosa, digno Inspetor de Tr-ansíto ;
Formado pela: Faculdade Nacio- .rrnã Diretora do Colégio "Bagoado Coração de Jesus"; Diretores .dos
n�l. d� Me�..:cma. Tisiologista e Jornais "A Gazeta", "O'Estado" 'Diário da Tarde"; Diretor da 'EstaçãO>'
Ttswczrurgtao do Hospital Nerêu

.

da Rádio "Guarujá" e 'a,o povo' altruistico de nossa Ftortanópolis &
Ramos. Curso de especialização gratidão sincera dos nossos doentes 81 uma ,prece a DEUS pela saude
pel� S. N. T. Ex-interno e Ex- Je todos da Direto ría "Sociedade de Amparo aos 'I'uherculosos.,
aSStstente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, 'diariamente,

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

'

Ministério MarinhaJPARA OS MALES DO
(. FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

Capitanía dos Portos do Estado de Santa Catarina
Exerciclo de 1950
EDITAL

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

bel' a quem interessar possa) que se acham abertas nesta Repartição._
da presentadata ao dia trinta e um (31) de agôsto corrente, as' inscri.,
ções para os exames a se realizarem na primeira (ja) quinzena de-:
setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_
GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMEIR()
E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA,' CONTRA MESTRE, PRÁTC ..

CO, PRATICANTE DE PRÁTICO, A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_
LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR•.

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Franclseo

do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES'

TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.
3. Par; melhor-es esclarecimentos sôbre 'o assunto em aprêço, os

Interessados ·deverão procurar á Capitania dos Portos e suas Delega-

INSTITUTO de Aposentadoria e P. No
dos E. em Transportes e Vargas

Delegacia de Santa Catarina

EDITAL

Mundo
do Rádio

cias,
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina,

polis, 1 ° de agôsto de 1950.
NELSON DO LiVRAMENTO COUTINHO

.. Escriturário da classe "G" - Secretôrio

em Florianó_

Tendo em vista os novos encargos atríbuidos as Instituições de
P.i',evidência, Saciai, com a majoração ds valores das aposentadorias e

pensões, decorrente da Lei nO 1.136 de 19-6'1950, foi elevada a taxa de
eontribuíção para 7%%, a ,partir de 1 ° de Agosto corrente, sendo:
6.lh% na forma estabelecida pelo Decreto nO.,.28.412, de 24-7-1950 e de

. 1% relativa a quota de contribuição suplementar já existente e regula
da pela Portaria M'. T. I. C. nO 144 de '23-9-1946, destinada á prestação
de Assistência .Médica,

'

A partir de 1° de Agosto devem OS' snrs, Empregadores SUjeitos ao

regímen desta Instituição efetuarem o, desconto da contribuição a ela
devida na base de 7.�%, com observancía dos' respectivos salarlus de

classe, cabendo ao Empregador taxa igual á descontada dos emprega
dós.

,Em consequência do aumento de taxa acima aludido, foi. elevado,
a partir do mês' de Agosto corrente, o valor do 88110 de Seguro Social,
correspondente a contribuição dos segurados condutores de veículos,
'de acôrdo com a seguinte tabela:

.

Ftortanõpolís, HIum'enau, Itajai, Joínvile Lajes, Laguna e S. Fran-
cisco do Sul:

,

"

' ,

_

Selo �raclio mecaníca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 82,50
SeIo tração animada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 52,50

Demais, localidades doEstado de S. Catarina:
_

.

Selo tração mecanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 67,50

Selo tração animada . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 45,50

FIOJ.'ianópÕÍis, 16 de Agosto de 1950.
Luiz Gonzaga da Silva - Delegado Substituto.

1. A National Broadcastíng Compa
ny g.ostou da idéa de apresentar um

comediante de nome em torma es

porádica, isto é, um comediante por
mês. Desta forma, no último domino

gc de cada mês das 20 ás 21 horas,
a NBC oferece um show com um' dos
mais conhecidos cômicos porte-ame
ricanos. Entre os que já foram assim

apresentados figuram Jimmy Duran

te, Danny Kaye e Danny Thomas.

Próximamente, deverão aparecer Ed.
die Cantor e Fred Allen.

2. O rádio norte-americano apre.
sentou, em forma completa, as cert.
mônias da canonização de Santa Ma
rra Goretti, que tiveram lugar

'

na

praça de São Pedro, em Roma, no

passado dia 25 de junho. O programa
foi captado em gravação de fita, re.

metida por via 'aérea aos Estados U·
nidos. �

Entre os aspectos mais destacados
dêste programa, figurou a gravação
completa da mensagem do Papa Pio
XII. Entre parêntesis, esta foi a prl
meira vez em que a voz do Sumo
Pontifice da Igreja Cotólica é írra

díada,. em uma mensagem inteira,
nos Estados Unidos.
A gravação foi feita em colabora.

ção com as autoridades do Vaticano.
3. Mais uma história de mocinho

e' mocinha está fazendo sucesso na

televisão norte-arnertcana, Agora é
Gene Autry o- cowboy cantador "que
está sendo apresentado, em filme, pe.
la Columbia Broadoastíng System,
................ " " " " " " " " .. " " " .

Instituto de
-

Aposentadoria e

Pensões dos Indastríaríes
Aviso aos Empregadores

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

24·7-50, elevou para .6o/d, a partir de AGOSTO DE 1.950, a taxa de

contribuição dos associados dêste InstiLuto e, eonsequentemente, a dos,.,

empregadores. ,
.

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

tir· da coinpetência de AGOSTO DE 1.950, deverão ser calculadas e

inçluidas p,a Guia de- Recolhimento, na base de 12% e nua de 100/0",.
como vinha sendo feitO anteriormente.

Florianópolis, 10 de agosto de 1.950."-
João Ricardo May?'

Crédito MUtÚ8 -Predial
'...t,

Avisamos aos nossos preátamistas 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. . i _'v "''''* , '..' ;.," c , , , '

l_.;, .... ' Entretanto; logd .que volte a mesma loteria a funcionar,
.

. realizatemo� cada semana um sorteio até que os mesmos fi-

quem eJh.....(.ila.
_ >l!',', .... ,

r

,-' -c. 'r :> J. MOREIRA & CIA.
r_'�n '" i i i _, : �;

-

:'; CONCESSIONÁRIOS

FERIDAS. REUMATISMO B
PLACAS SIFILITICAS

,Elixir de 1" Nrooeira
'6.dloacõo QUZiUclI' ao b'qtamlat

da .!fili.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C.:PostaJ, 69· TeJ. «Protetora»)
.- 'FL.ORIANOPOLIS DELEGADO

I
CUR·TAS

-t Missa de Sétimo Dia

Rádio,s Atlântida

\.;.

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

; .....
'

da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para 'durar mais AtJântida - Som natural - Alta sensibilidade

Gr�nde alcance Otima seletividade VENDAS' A VISTA E A LONGO PRAzo

Rádios Electro\éI� Transmissores Amplif.ícad<:Hes

Atlântida Rádio -'Catarinense. Limitada

Spera Ganzo
Franklin Ganzo e Senhora convidam os parentes ,e amigos para a

missa em sufrágio da 'alma do seu saudoso primo Bomulo Spera Ganzo

a efetuar-se 110 Hospital de Caridade no sábado ás 7,30 horas.

Flo:rianópo!is, 1'7 de Agos'to de 1950.

Rómulo

Circulo OperáriO de Florianõpo,lis
Assembléia Geral

De ordem do S�. Presidente, convido todos os Oírculísüas para a

sessão de Assembléia Geral, a realizar-se I}O próximo dia 22, terça
feira às 20 horas em sua séde social à Rua Padre Miguelínho, entrado

. pelo lado do Cine Roxy.
ASSUNTO: - Eleição d'(} nova Dir,etoria
AVISO: - A hora acima eivada, não havendo numero legal será

feito nova chamada após meia hora, finda a qual, 'a Assembléia ftincio
nará com qualquer ·numero.

SeGretaria do CirClqo Operário de Florianópolis, em 15 de A'go�t;
.

de 195IY.-

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

INI\ VOI.llNTARIP5 DA PÁTRIA. N..
- 0& ..........

CAtÚr.oSfA&....DP·1.EW'QtJE_6I14Q. t��,....

O Secr,etário GumeJ'cindo Caminha.

o N DAS' LONGAS E
Atlântida - O sucesso

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado, 19 de Agosto de 1950 3
._-------------------------------------------=����--�����������----��--------------------------�------�-----

Cine-Diário
RT1'Z - Às 4,30- 7,30 e 8,45 hs.
A surpresa mais agradável des,

.d,e o advento do cinema!
Um filme como [amais veremos

-outro igual!
O filme vencedor de um OSCAR

pelo aconlecimento mais sensacío.
nal do ano!
Um filme que encanta I3S crían.

-JÇas, maravilhando adultos!
BILL E LÚ

Inteiramente colorido
Uma cidade exclusivamente

-d'e passares com todas as caracte,
rtsücas de uma grande metr-opo.
1-e!

1\'0 programa:

1) - O Esporte na

2) - NoticiárIo
Atualidades.

Preços : - Cr$ 5,00 e 3,20

•

Téla - Nac
Universal

,ODEO� - Às 7,45 honas :

.' .. e o sucesso continua ...
, •.. E O MUNDO SE DIVERTE'

Com: ELIANA - OSCAHTTO -

· GRANDE OTHELO :_ CATALANO
,LOU.

No prçograrna :

1) - ]�sporte em Marcha - Nac
2) - A Voz do' Mundo - Atuali-.'

«dades.
- --

Preços : Cr$ 6,20 e 3,20
Irnpóprio até 14 anos.

.ROX\" - Às 7,45 horas.

Programa colosso'
. 1) - Cine JornaL- Nac.
2) - Um filme forte e impressio. '

nante!
A CONSCJENCIA ACUSA

'Com : Michael DJ]ANE - Lenore
AUBERT.

3) - Um "farcwest" eletrizante!
.BILL ELLIOTT -�em :

ACUSADO INOCENTE""
4) � Mais' dois episódios

maior de todos os seriados!
ESPIRITO ESCARLATE

-Corn Charles Quighley
'70/80 edísõdios.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
Impróprio até lD anos.

'

IMPÉRIO - (Estreito) - ÀS'

'1,30 horas:
Catherine Mc Leod e Don Amechs

A ULTIMA ESPERANÇA

Terreno para a ,Base
:Aérea' de São Paulo

RIO, 18 (V.A.) - o Presidente
.-da Republica enviou mensagem ao
Conlgresso Nacional,! J;oli:ci'tando
:a inclusão na proposta orçamentaria
,_para 1951, na parte referente ao

:Miniterió da Ael'onautÍca de impor.
tancia destinada à desapropriação
",do terreno declarado de utilidade
,'publica necessário ,à amplicação da
.:Base Aérea de São Paulo.

',Um sino de dez
�mil quilos--
-'LONDRES, 18 (V.A.) Teve inicio

· bá dias, em llresença do Embaixador
· Lewis Douglas, dos Estados Unidos
ao fundição de um gigantesco

I
sino

.l!om· o pe50 de 10 toneladas, que vai
,ser instalado em outubro proximr

· em Berlim, pró iniciativa da Cruza
· da da Liberdade.

Essa Cruzada foi iniciada, na pri'
mavera passada, pelo general Luciu,

·

p. Clay, que foi o governador MilitaI
Americano da Aloemanha durante c

· bloqueio e o abastecimento aéreo d€
Berlim. Seu ,objetivo é o de revigorar

· a fé dos povos na liberdade e com

"bater a propaganda das partes da
__ Europa e não acreditam na liberdade

do

.0 Inverno oar-ioca vem assim de repente, sem aviso prf\
vio. Está-se em pleno Verão que .se testica, lalém do que deve.
Sofre-se o calôr seneguês e 'quando se pensa em praias, em

"week-end" em gelados, �le. uma hona para outra, a tempera-
tura se transmuta. '

Parece que alguém se esqueceu de cumprir a sua obrt.,
glaçãQ e, de repente, lembrando-se corre c zás! - Aperta'
um

.

bo-tão e transforma a ,temperatura do Rio, passando de
mutto quente para 'muito fria.

A pr imavet-a muitas vêzes tem pinceladas de outono e no

seu pôr do sol, o céu se tinge de roxo; o seu outono vem com

Jló res formosas com, nerfumes evolando dos canteiros multi-
,

-
-

,

cores com gorgeios poeticos dos passaríuhos.
É, de repente chu�a f-orte, f-dTtissima descambá sôbre

a cidade' e lava, lhe as ruas, e irriga toda. a metrópole e vascu

lha la fachada dos seus prédios. No dia seguinte, encontra
se a. cidade toda lavadinha ... limpa nas ruas, nas' calçadas
e nas fachadas 'dos edíf'icios. Então a cidade aparece um

,pouco diferente.
Aí. a natureza saltitante, alegre, do Rio, péde fér-ias e

deixa em· seu lugar uma outra hipocôndrioa e' monótona,
·As ruas molhadas, espalham no asfalto, todo movimento que
contínua, gus aumenta mais. Quando chove ou fia,z frio, quan
do cai a tempestade, ou o t-em;po muda de repente, o m-ovi
mento da "urbs" aumenta. O transporte no Rio já é dífícíen.,
te e, nestas' horas, de chuvas inesperadas, o iatropelo é maior
e não- há taxis nem lotações que cheguem. Todos desejam ru

mar ao lares antes que a enchente os prenda á cidade ...
Agora com a mudança da 'temperatura à carioca corre

ao guarda-rouca, sacode' as bolas de naftalina e troca a sua

indumentária: Recorre ao ·cobertor e -até aos "edredons". A

carioquínha elegante e bonita deixa o seu traje leve e vapo
roso e vai buscar! seus costumes de caserniuas, suas péles cus

tosas.
Embona o Inverno Carioca, vindo a8:si111 sem aviso, tra

ga muitas gr.i!pes e a gente v,eja, as farmácias regorgítando,
COm filas até para tomar injeção, embora despovôe as praias
do Rio, trás o elegantismo dias ricas peles, dos trajes comple
tos, com chapéus' os mais bizarros.

A luz das ruas a luz das vítrlnes e 'dOS anúncios lumi-
, .,

nossos multicõres, tudo ['ebr ilha: e resplandecei e' reflete no às-
falt-o molhado pela nebüna ;. .

.

:Há gente 'que só ama o Rio no y,erã-o quando as' suas' praias
estão apinhadas de suas lindas cr,elliu-ras, - dos seus atletas,
numa sinfonia de beleza e de músculos'; que só ama o Rio
tropícal 'Corri o sol escaldante, c-om suas noites cálidas. Que, '

só ama Q Rio com seus trajes leves ..•

Mas o Rio - 'a cidade adolescente porque é como me

nina moça, cuja f-ormosura desabrocha" viva, p�lpi-tante, ine ,

gualável - tem também os seus encantos nos dias chuvosos _;;,

como -l1�S dias frios. Transforma-se. toma ares' de cidade eu

ropéa, com. seus trajes grossos suas peles ricas, com seus' ca,

lPot-�s pesados. É a €(poca, das ;euniões "chies" do Jockei Clu
be, no Teta,tro l\1unid<pal; dos banes de traje a rigor, onde se

,pode suportar ,o colarinho duro e o "smoking".
A carÍoquinha é ·elegante e 'sabe dar encán-lo aos s·eus

trajes no inverno como no verão. E ricas ou pobres" burgue

..sa, ou -trabaHladoras, cruzam-se, de�ooráticamente, nas ruas

do Ouvidor e Gonçalve.s Dias, {:om distinção e finura., com

seu ·quê bem carioca ...

Assim -o Rio .também ,tem sua, beleza ·e seu encanto' no in
verno. Se o verão, é um convite permanente pana, a praia, pa·ra
a vida ao ar livre, o inverno é· uma. constante solicitação- para
-os -te.atros cinemas eIegJantes, pa'r,a seus clubes e suas "boi!
"boit,es,. S'e o verão· é s!lmba bem nacional o inverno é valsa
vienense -com retoques brasileiros ..•

G Ri·o do V'erão, tem mil e um encantos, mas mil e um

encantos tem o Rio do Inverno I

(Crônica Hc)ja. ao microfone da, Rádio Guarujá).
-0-

Vida eO.cial
Diário da �ofropole

RIO \DE JANEIRO

"

ANIVERSARIOS

Sr� Henrique Fontes
OcoITe, hoje, :a data anive,rsária

da exma. sra. d. Clotilde da Luz

Fontes, digna espôsa do nosso

ilustrado coestaduano deselllbarga
dor Henrique da Silva Fontes, len
te da Faculdade de Direito e Pr('
sidente dQ Instituto Histórico-e
GeogTáfico.
A distinta senhora que é mãe de

numerosa ·e ilustre prole e alia a

,sellS n.obres sentimentos cristãos

um boníssimo cor;ação sempre so

lícito 'à prática do bem, ocupa lu�
gar de· destaque. em nossos meios'
sociais, onde cultiva selecionadas
amizades, motivo 'porque, ho.je
por cert�receberá as homeilagen.s
a que faz jus às quais por mere_, ',-
cidas, nos' associamos, d-es·ejando.
lhe felicidades.

.

Srta. Lourdes Maria Silveira
Natalici1a, se, hoje,' a gentil e

distinta senhorinha Lourdes Maria

Silveira, dileta filha 30 noss.o pre
zado colega de imprensa., jo-rnalis
ta Moacir Iguatemy da Silveira,
fino ornamento da nossa vida soo

cial.
...

Comemorandg. tão auspiciosa
data a prendada na,taliciante ofe.
recer'á às suas amiguinhas que
irão cumprimentá-Ia uma festinha
em .sua residência, à rua Itajaí.
A êsses clIDlp.rimentos, os de "O

Es tado" se ass'Ociam desejando-
lhe ·v·enturosa existência.

Tte. João Cm'doso de So,uza

•

6rQ1f!'J;J

Panelas de P'ressão ARNO
a (r$' 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na _Eleirolandía
RU:1 Arcipreste - Paiva EdL Ipase - Terreo

Cr$ 1.750.00
�

o quanto custa uma enceradeira

A '-8 N O \

ELECTROLANDIA[ Rua Arcipreste Faíva Edificio Ipase -Terreo

Oficina IdEEP
Serviço

.

Especializado
,lMPLO ESTOQUE DE PEÇAS GENUIN &S

Consêrtos em geral
FIGUERAS & HOMS, -LTDA.
Digtribuidore's exclusivos neste Estado

dos afamados veículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Roma, 53·

,.

FLORIANOPOLIS

assoria- A missão dessa Repartição �
• coordenar no dominio da ,estrQ;té�

gia psiCOlógica, a iação dos -div:er
sos' serviço.s do govêrno. norte-a.
mericano, inclusive o Departamen_
to .da Defesa Nacional, o serviç!)
e.Sópec�al da espionagem e o Estada
Maior Conjunto do Exército d,e
Terra, Mar e Ar:

Vê' passar, nesta data. o' seu ani
versarao natalício,' em Joaçaba,
onde atualmente serve o nosso
..
.,

distinto conterrâneo tte. João Car-
doso de Souza, oficial da, nossa

Polícia Militar.
'As homenagens que lhe serão

tributadas, nós nos solidarizamos
com prazer.

uil-laria Aparecida de SOuza
. Faz anos, hoje, a menina Maria
Aparecida de Souza, filhinha do sr,

dr. Jorge José de Souza.
. Muitos vivas e alegre, Maria
Aparecida é .aluna do "jardim
da I'lfânciã" do polégió Coração
de Jesus, onde é muito festejada
por suas 1amiguinhas' e ,pelas Irmãs

que dirigem aquele educandário .

'A sua f,estinha de aniversário
comparecerão Il1umeras amigui
nhas, colega,s e famiHares que a

homenagerão ·efusivamente. A es,

sas homenagens nós nos

mos com prazer .

Sr. Álvaro Lima
Gcor.re, hoje, o 'anive!:':�árit) na-.

talicio do venerando ancião sr.

Alvaro Lima, que, durante l1luitós
anos, exerceu -a. chefia do D.3par
tam'ento do.s Correios e· Te:h\gra·,
fos neste Esta.do, gozarido hoje,
de merecida àposentadoria.
Juntámente com os cumprimen

tos de sua relações familiares vão
os nossos -também neste registro.

Sr. Adernar Nunes Pires

'l'ranscorre, nes'ta da.tla, o ani
vers.ário na,talício do noss·(} esti
mado conterrâneo sr., Ademar Nu
nes Pires, competente' piloto do
"Carlos Hoepcke" e destacada· fi

gura dos nossos meios náuticos.

CU�)l'ime-ntãmp-,lo� ICo.rdialmen
te pelo feliz evento.
Fazem anos hoje
O sr. Halo Paladino zeloso

,

guarda aduaneiro;
- o sr. Roberto Schmidt, IPrós'

pero comerciante.
- a srla. J.armes-Teresinha, fi

lha dQ sr. José C. CaIlado, denti.s
ta;

..à... ,a· srta. Silvia ,Biccochi fi-
,

lha do sr. Reinaldo Biccochi;
"

- o jovem Carlos VlT. Kl'ieger,
filho do, sr. 'Carlos W. Krieger:
\,

48rotito -de propor'"
ções gigantescas.

RIO, 18 (V A.) - Informam da
Belo Horizonte que na cidade d�
Aread-o, munícípío de Nossa Senhorà
da Aparecida, caiu um aeroltto de
proporções gigantesca. Ao que parece
é maior do que o de Bendengó, ten
do o abalo provocado pela quedai
sacudido a terra num 'raio de eín
quenta quilometros .

Cientificado do fenomeno, o Insti·
tuto de Técnicologia Industrial d<i
do Estado acaba de determinar a ia
terdição do local.

Repartição 'de 8S
tratégla pstcológica
criação de uma "HiClpa-rtição N,a.
cional de Estratégia Psicológica"
foi anunciada hoje pelo Departa�
mento de-Esúado.

Serviço militar'
obrigatório nos

Estados Unidos
WASHING'IlON 18 (V.A.) - o

presi�nte Tr��n apro�ou a ins
tituição do serviço militar obrigató
rio.
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 19.•
Tempo: bom passando a instavel,

com chuvas e trovoadas.
'

Temperatura: sófrerá declinio
Ven�: . �?ndarão para sul l!,..Q.eS,fl.

frescos. --� �....
__ _.,_.,- I

Temperaturas: extr'emas de hoje:
max'ilua 19,8 minima 15;6.

• e-e. • • • • • .. • • • • • • ••••••••••••••••

..
.. ..

CASA MISCELANEA: diltri
buidora do. Râdio.·... R.�C, A

ictor. Vâlvul.1 ,rOi,coI'"
Rua Conselheiro·'- MáhF

••••• 4-
1 c�:.:.�.:._.! o_e ._0.- ••. , , •.•,- •.. ,
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' '. .. ...:.
� 'r� y� y� y� ��

� , y�j Agora, sob 8 orienta�ãÍl técnica da Cruzeiro do SuL :?� y
...�.' ESCALAS : �t+�i� As SEGUNDAS, QUARTÁS -

E SEXTAS-FEIRAS:. �:+
. �:.. Rio de J;aneiro-santos-Paranaguá-CurItba +:+� <,

Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. " �t"�� +t��� AS TERÇAS, QUINTAS E SABAVOS: �t"��� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis = Curítíba �:..��� Paranaguá=-Santos ,e Rio de Janeiro. �:..

��. y:J .

d d .....
:� Tarifas re uzic as �i.

� Modernos e possantes aviões. Douglas i
I:� A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da '�:.
� conclusão das obras do aeroporto local. I:

� �i� TRAFEGO MUTUO COM: �i:� Cruzeiro do Sul�RIO I�:"� S P AI �� avag- orlo egre �:.�. . •

Pluna-Montevidéo . �
. �� PASSAGENS E CARGA : �::

��� Florianópolis : fiuz� Lima &: Irmãos �� .

,i·1 Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 I�t'"

I�
.�� �

I Agência CRUZEIRO DO SUL· I�:.
� Rua João Pinto 12 -'Telefone 1.50b �i·�� ITAjA/:' ��

� Luiz Noceti-Rua. Pedro Ferreira (�d.-ilauer S. U �.� Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul ��
,� .

.

" I��.
�!�

,

��
� L
�l �

��� .

.

- �::��. • I�...
:� � � .._ " " � � "..++�..�e".."..".."..��".."e"e".."..".." "..".."..++�,�:.�.� � � � � � � � � � � � � � � � <f � � � � � � � ..� .. � � .-J � � � � � � � � � •

� � � � � � � � � � � � .... � •

Quando Alguém, iaJ_ 1).'"
lheiro da. ilustraQl!.O a.-oima. o�

lhe, em amável gesto, 'um cAlice do

excelente "'perit;vo KNOT, Iemm.
... V. Sia, de acrescentar, ao�
.,;" .. gentileza:ESíEE TAj'+f-

'\

BEJ"j o NEli APEiUTiVO
�I I'RED/!.ETlJ!

.rm
.......

·�
......�['�llll!lllll (

1I1'f»aoooro DA IrnOTU./IID••CM. e SE6.VROI
I.. iTI..J/.I _

Bom binóculo
- tlraude . visã.

Visão maior email perfeita
que a de um bom binócalo-:-,

alcanoa quem tem .ólida
inatrução,

Bon. lívrcs, sobre todo. CM

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Floria!l6po!if:t

/

. '

. MINISTtRIO DA MARINHA
Capitania. dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

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

ENSINO 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 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

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

-

.-

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

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretário.

�.teune som ... aeabamento c,

solidez .... no piano pel"feito!
Além de vários modêlos para
pronta 'entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu �oje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Subwartzmanu
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - TeI. KNOT

Praca 15 de Novembro n.20
.

2°. andar
'

Florianópolis

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 .:... z- a."

(Edificio Pérola) :

V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?
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
criteriosamente.

i
� I

. F.nell: 1.324 e 1.188

!,lor.ianópoUII - 'Santa Catarina
'!

.

i

- -

DATI LOGRAFIA
lRtIIQ MaTuhal Deodoro, 341,1.11 anelo. :l'",�

....�, .".0'"
FONE.S;· J.2SZ 4218 CaiJl'G Postal, 54$

-CURITIBA rCLlCRAAlA; PROSEBRAS PARANA '-

(orrespondellcll
(omer(lll

Confere
Diploma :IMOVEIS

DIREÇlo.
Amélia M Pigozzi

''v

METaDO.
Moderno e Eflciante

;�,
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O EbTADO-Sâbado 19 de Agosto de ld5J
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Institulo dos Industriarios
Concurso para a ·carreira de Fiscal

1 - A Delegacia do Instituto dos Industriários tor- .

na público que, no periodo de 21 de agosto a. 4 de Sé

tembro, estarão abertas, em sua séde, inscrições \para o

concurso relativo à carreira em epígrafe.
2 - Tendo em vista a natureza -sspecíal das fun

ções inerentes à carreira de Fiscal a inscrição é priva-
, ,

tíva do sexo masculino, sendo os limites mínimo e má-
ximo de idade, respectivamente, de 21 e 35 anos.

3 - Para vários outros esclarecimentos relativos
ao concurso, os interessados deverão dirigir-se ao Edi

ficio IPASE ._ 2° andar.

Florianópolis, 17 de agósto de 1950.

João Ricardo Mayr
Deleg.ado

:tlube de Caça «Couto de Magalhães)]
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro,

! nrganizado pela Federação Catarinense de Caça e 'I'iro, os campeo,
'. natos de 'rira aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Sa.rita Catarina, de ar.

,. dem do sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados a campa •

. recer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar gentilm.ente cedido

i por seu digno Comandante Geral, a qualque-r hor-a do dia, para devido
, .treinamento.

Oportunamente será marcada a prova de seleção da qual serão
rescolhidcs os atiradores que representarão este Clube no referido cer

\..lame.
.

,""'�"; �f.
i I

Flor ianópnlis.; 5 de Agôsto de 1950.

Baberto c�f.oellinann
Secretário

5

--------------------------------�----�------------------�------------------

- Compleía oficina para consertos de j oias e relógios, dirigidas
_ por proficíonais competentes

Belojoaria Bab_aba
de

Oswaldo Schwabe

BLUMENAU
Santa Catarina

..

Clube �e çioNemavd_ç .F'T'lori_il!ó.POliS.·11o() I EJ , A mais nov.i da crdade '

I. l �. Oterécê o mais completo SOrtimento der
o "Clube de Cinema de Florianópolis" . .,_exibil'tt ho- Jóias _ Relogios _ Artigos para presentes _ Porcelanas _ Cristais � Alianças de to dos

je <dia. 19, l?ara os seus associados um filme cedido pei os tipos e Quilates no mais fino acabamento.· - Objetos de adorno em geral � Relógios
lo. ",Clube de Cinema d'e Porto Alegre". A refer-ida reu- de mesa e parede, de bolso e pulso e despertadores das melhores marcas.

nião será realizada às 14 horas, no Cine Odeon serviu- Conserta-se relógios e jóias com garantia.
do de ingresso o talão do mês de Agôsto. Os sÓ�ios ain- (OFICINA PROPRIA)
da não -quItes com a tesoura.ria poderão pagar suas meu, RUA 15 DE NOVEMBRO,828

-
- -

salídades ao cobr�dor que est;J'á à disposição dos ínte., ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1032 - Caixa postal, 391ressados no local da exibição.

A DIRETORIA

!Aliança da Bahia Capitalização S.I.
Extraviaram-se dois títulos da Aliança da Bahia Capitali MARIO SILVA E SENHORA

.zação S: A., do valôr de doze e seis mil cruzeiros, de ns. de Or-
HILDA SILVA

.dem 11.134. e 61.326 respectivamente, <emítídos pela Agência .
. .

�Emissora do Rio de Janeiro, em novembro de 1936, e novembro participam aos seus paren!es
<de 1935 respectivamente, pertencentes aos sr. Sidnei Noceti, .e pess�as de suas rela9oes.
residente nesta cidade, com os pagamentos efetuados até no o nascímento de seu !llho
-vembro de 1946, -os quaes declara nulos e vae requerer a res- NEWTON ,CRISTOVAO
-pectíva segunda via.

.

ocorrídç dia 13 do corrente,
na Maternidade Dr. C. Correa.

Fpolis., 13-8-19f>O

Perda de tííulo

VALVULAS

bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio Cal. Lda.
Rua Trajeno, 31

t Aür�d;�����Z eB�ii��i·
A Pamíüa de Eugenio Liüz Beirão agradece muito sensibilizada a

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

que passou com a perda de seu querido esposo, pai, sogro e .avõ ELl

!Iênio 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 as 7.30 horas no altar do Sagrado Coração de Jesús na Catedral
, .

, ,

_
Metropolítana,

1I.ltu reUcldad.· ,ele .."I...i:
ce ..... mlllaJa. J

Ma.. .10 e.fI••C&, ,.. • ••111-

,resente , para e ... "'PJlIPOLHO�
, .ma cadel'lleta •• CUDlft
IIUTUO PRBDUL.

Serviço Eleitoral
Do Cartorio Eleitoral' da i3a. Zona, pede-nos seja publicado que.

'"'

de acõrdo com .o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartoríos Eleito.
'

rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERÁ FEITA SóMEN'
TE �O HORÁRIO DAS 14 AS 16 HORAS, diáriamente.

FRAQUEZAS EM GERAL
- VINHO CREOSOTADO
�SILVEIRA"

,

••••••••••••••• 1 •••••••••••• o.

Camilu, Grl!lut'.l Pifame.
Mei'811 - du melhorei; pelai tme
cores preçol &6 Oli CASAdMIS
CELANEA - RuoC. lA.Cr.

, " II .. � " � .. '" • - - .. CIo

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

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

QUER VESTlR·S! COM CONFORTO E ELEGAtKIA'
A

Mello
PROCURE

ft Ifaialaria
Rus Felippe Schmidt 48

,
.

TO NICARDIUt4
Tooico dó corecao

.

.

- - ..

Rms, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas _ perturbações
na circulação do sangue, Arteriosdernsé, Disturbios na
pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo Edemas
Molestias dos Rins, Reumatismn. Neírítes.:

' ,

�������,__

C�maDilação
.� Asso:Iaçao das Damas de Rotary comunica às pessoas que ad

quu-iram bilhetes elas rifas de um Iiquífícador e de um aparelho de

,
chá, organizadas em pról de mais uma bolsa de estudo superior, que
tem direito ao premio quem .possuir os bilhetes numeras zero dez

(�10), por ter sido este o final cio 10 prêmio da Loteria d� Rio Grànde
do Sul em data de 1° do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Brasil no Mundial de Basquetebol
. Ror, 18 (V VA.) - A Federação Iiíano foi convidado Rui de Frei
Metropolitana de Basquetebol será tas, que deverá comparecer, esta
uma: das participantes do 'I'orneío tarde, á' sede da F.M.F., para as

Pré-Mundial a ser promov-ido pela sentar com os dirigentes da entí...

Confederação Brasileira de...-"Bas· daele .as medidas adequadas.
quetebol com o objetivo de apul'aI, O TOrneio Pré-Mundial deverá
os jogadores para o .quadrc bras! ser- efetuado em fins do corrente
leiro que mau grado os ínconve. mês ou principios de setembro.
nientes surgidos com urna grosseí- .;..�.
ra campanha contra 6 llOSSO- país Pam'peo'oato Panlt·staem certos jornais de Buenos Aires U
- deverá concorrer ao Campeo Iniciando o Campeonato Paulís-
nato Mundial de Basquetebol. ta 'de Fu lebol de 1950, jogarão
Logo que teve conhecimento da I boje à tarde, 'no estádio do Paca

quele certame, o presidente da embú, as equipes do São Paulo e da

F.M.B., sr. Ivan Raposo determi. Nacional. Para amanhã, 'estão
nou providencias para a organiza. marcados 5 ericontros, a sàber ;

ção do quadro carioca que dispu· o.ori�l,,'lnS X JUWIDltu's, �p:iranga
bará o 'I'orneío juntamente com os X' Santos, Palmeiras X Portugue
mineiros paulistas' e uma equipe sa Santista, XV de Novernhro . X
norte-meficana. Para a direcã« Guarani 'e Jabaquara X Portuguese
dos trabalhos do quinteto metropo, de Desportos.

Q ESTADO-Sábado. 19 de' Agosto de 1950

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

envidarão
-

pa!'a uma v'irtória que

apague a má' impressão deixada
nos últimos jôgos.

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

Dois· JODOS �o Campeonato .de Profissm'üais
Favorito o Avaí no prélio de hoje com o Bacaiuva - Amanhã o Paula Ramos dará

combate ao- Atlético
Dando .andarnento ao Campeo Piara o embate desta tarde.. Q

nato Citadino de Futebol Prof'ís- Avaí é considerado franco favori
to. Amanhã, ao contrário, teremos
uma luta de raras ,proporções, vis]
to o equilíbrio de força das equlpes
a�let'�cla,fijas e paulaína qule tudo

síonal o Departamento de Fute
hol dá F.C.D. fará realízqr hoje o

cotejo Avaí X Bocaiuva e amanhã
Paula Ramos X Atlético. Camoeonato Carioca

Continuando a .disputa do Cam
peonato Carioca de Futebol, Joga·
rão hoje, no Maracanã, os quadros
do Fluminense e Bonsucesso. A

manhã serão efetuados os seguín
tes jogos : Flamengo X Bangú,
Vasco x São Cristóvão Madureira
x América e Canto do IÜ� x -Olaria
O -ioso Flamengo x Bangú terá por
100:al o Maracanã.

CampeoDilto Mineiro
B�LO HORIZONTE 18 (V.A.) -

Com os resultados de domingo, é

a seguinte a classificação do,

disputantes do Campeonato Minei
1'0 de Futebol:
.

10 lugar _:_ América Atiélico e
. "_ -'

Siderúrgi a" com 2 p , p .

lIO'lugar - Cruzeiro, com 3 p.p.

PIo lugar - Sete de Setembro e

Vila .Nova, com 6 p. 'p:
IVO lugar - Metalurgia,

p.p.
RIO 18 - Cria vulto a

, , .

do campeonato mundial dos clu-

bes; conforme temos' 'amplamente
noticiado.
Uma iniclal.iva por todos os

motivos grandiosa que por sinal,
. mereceu a aprovação. Imediata dos
c'luhes- brasiIe�tls e· do 'prló'prio
.Sr. Ottorino Baeassi, presidente da

Federação Italiana. de Football.
O certame internacional· ent�a
agora em fa�e mais positiva. ,O ar.
sunto já 'foi esLudado devidamen
te. As rentidades inténacionais com

vinculo á FIFA já fonam cienti
ficadas. Agora é a parte da organi
zação prelim.inar que es!á a ca('go
do sr. üttorino Ba,rassi, indiscuti
velmente

.

uma das grandes autori

�des do ttpofua�l mundi.al.
RIO, 18 (V.A.) � Treinou aus

piciosamente no Flamengo,' quar·
ta-feira u'ltima marcando três

com 7

tidéia

JOgos aprovado
Pelo Departamiento de" Futebol

da F.C.D. foram aprovados os

seguintes jôgos do ,Campeonato de
Profissionais e �spirantes:
,Profissionais - Avai x Atlético,

Figl1eirense x Paula Ramos, Gua
roni x Avai e Guarani x Bocaitlva.
Aspirantes - Gua,nani i Bocai-

Os campeões Mundiais- inaugura
rão O' ·estádio de Roma

IRA' INA,UGURAR
Ao que se informa no Rio, o se- rar, em ROMA, um estádio que'

lecionado uruguaio que levantou será o maior da Itália. O seleciona
o IV Campeonato Mundial d-e Fu- do italiano será oá adversário da,

tebol, foi convidado para inaugu- equlpe oriental.

J regata. internacional· de São Paulo
Real ízando-se no proxímo día 17 aquela proverbial gentileza que i)

de "Setembro, em São Paulo,·' promo. caracteriza, confirmou a noticia, adi
vida pela Federação do Remo daque antando·nos que o Aldo será repre
Ie Estado uma grandiosa competição sentado pela guarnição de Hamilton
náutica dm Homenagep.l à Patrja, ·Coreleiro e disputará dois pareo; o

quando será' disputada pela primeira primeiro, ela regata, em ioles, na

vez e "TROFOO· BRASIL", damos classe Estreantes e o nono, em Qut-
abaixo o programa oficial dessa imo rigger liso' a 4 remos c/patrão, na

portante regata oue, além do com- classe de Juniors. Disse mais o dis
parecimento de quasi todos os clubes tínto d,6,SIXortista, que a guarnição
de remo do Brasil, contará com . a encontra-se em ótima� condíções de

presença de clubes úlugua:ios e argen. treino e com preparo fisico cuídadoso,
tinos: sob a orIentação do sr. Mario Rosa,

10 páreo - Ioles
_

franches a 4 c/,' Diretor de Regatas do Clube, espn-
patrão - Estreantea - 1.000 mts, rando por ísse faça o Aldo Luz uma

2° páreo - Out - rlgger tri:lcado i
brilhante figura na jnaior regata a

a 4 cip -- Prtnctpíantes - 1.000 mts, 'remos já realizada no país. .
c ,

3° pare? - Double ScuIl tr íncado I Informou.nos, ainda, o sr. Alcides
Noviços - 1.000 mts. Rosa,

.

que. a representação de seu
4° pareo - O�t' - ringger trfncado

I
Clube, seguirá' via aérea, dia 9 de

a 2 cip - NOVIÇOS - 1.000 mts. Setembro portanto, alguns dias all'_
5° pareo - Double Can6es -

ES·I
tes do importante préllo, para que

treantes - 1.000 mts, os seus remadoras se ambientem' nas
6° pareo - Out - ringger trincado águas dá represa de Sã? Paulo, onde

a 2 cip - Pri?-cipiantes - 1.000

I
terá lugar tão gigantesca competição,

rota. O "Estado Esportivo" congratu·
7° parêo - D.ouble Scull trincado

I'
la-se com a esforçada Diretoria do

- Principiantes - 1.000 mts, Aldo Luz por tão feliz iniciativa, e

8° pareo - Out - r igger trincado faz os melhores votos para qUe o
a 4 cip � Noviços - 1,000 mts. quertiilo grêmio de 'Fl�riarióp,olis

9° pareo - 01,lt - rigger liso a 4 obtenha urna 'otíma
.

olassífícação
cip - Juniors r: 2.000 mts. para honra do esporte' náutico de

10° páreo - Qut - rigger liso a 2 Santa Catarina.
cip - Classe Aberta - 2.000 mts. ,

11° pareo '- Single Scull liso -

Classe Aberta - 2.000 mts,
12° 'pareo - Out - rigger liso a

2 s/p - Juniors .__ 2.000 mts.
13° pareo - Out - rigger liso a

4 s/p - Juinors - 2.000 mts.
14° pareo - Double Scull liso -

Classe Aberta - 2.000 mts·
15° pareo. - Out :_ rigger a 8 re

mos - Classe Aberta - 2.000 mts.
A r·eportagem esportiva dêste jor.

nal, tendo conheciment,o de. que o

Clube de Regatas Aldo Luz, desta
capi'tal, iría conC01'1:er a essa impor·
tante parada nautica, procurou ouvir
o destacado .esportista sr. Alcides Ro
sa, esforçado Presidente do querido
e tradicional grêmio da rua Joã.o
Pinto, oqual -nos atendendo com

Para colocar SOL'A
em . seu Sapato,

PROCURE· '

Oswaldo

��,.__ #_,---"�-_:_-----_.- ..

lindos tentos, o' meia di.reitJL mer-
'mes, tauIar da seleção gaucha de A sétima exposição_dIas indústria.s btitânicas de- rádio, televisão e

futebol e a mais recent'e aquisição _tele-comunicações foi inaugurada recentemente, em Londre§. Por Si! .

do rubro-negro carioca. Ao q'lIe se Robert Benwick. Compareceram mais de vinte repl'esentante,& de ou-

I noUci;a aqui é bem po.ssivel a es· tros -países.
tréia do Óti�110' atacante, domingo Pode-se c�nstaEar 1113; exposição a te1ldência para o que se pode_
contra o Bangu'. r�a chama,r d,e "minia'tllrização" da,s peças dos diversos l�mos da ele-

________________ trônioa, 'especialmente das que se destinam aos rádios de avião a, au-

tomóvel e receptores de ,televisão dos tipos mais compa.ctos; Foram

postos em exposição dos últimos aperf,eiçoamentDs do namo da eletrô'

nicas, algun,s dos quais tivel'lam papel im,portante 'nas' úl,timas pe�quizas
sôbre enefigia nnclear. Digna, de nota ,e a. nDva leIa d-e projeção para
televisão. Com ,ela é €'l11peegado uma válvula de 2,5", em-vez d� d�
12 rpolegadas. As duas a'parecem no lado e,sqllerdo da, ,gravura. A ima

gem é 'proj-etada, por meio de uma série de lentes e espelhos, sô,brte a.

parte de -traz da telo. P.ode-se ver na parte superior esquerda da gra
vura os diversos tmnanbos das ,ampliações das imagensque se :pode'
obter ·c.om um símple� a,juste dos ,espelhos. (B.N.S.)1,944 - CorinLhians.

;.;.
,

,... uva, Avai x Guarani, Figueiren.se11n'5� .__ São Paulo F. C.
. x Paula Ramos e Atlético x AvaL

1946 - Palmeiras. ,

1947 - Portuguesa de Desp.
1948 - Ypiranga:
1949 - XV de Novembro.
1950 - Ipinanga.

-----------------------------------------------

CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃ�EM MARÇO-DE 19"5'1-,DO CAMPEONA-
EM FLORIANÓP,PLIS, AUXILIAND,O OS ESFORÇOS DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÁP DE �

. UMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!
.

Os vencedores do
.«Initium» paUlista

São Os seguintes os vencedo-.
res do torileio-inic-iQ do Campeo.
nato Paulista de Futebol, desde
que foi ins.tituido, em 1919:

1919 - Coríntians.
1920 - Corintians.
1921 -- Corintians.
1922 - Palmeiras.
1923 - Palmeiras.
1924' - Paulistanos.
1925 - Palmeíras.
1926 - Auto,
1927 - Palestra.
f928 - 8arÜos.
1929 - Não foi disputado.
1930 - P;aJes tra Itália.
1931 Atletica Santista.
1932 São Paulo F.C.
1933 Não foi disputado.
1934 Não foi dispIJtado.
1935 - Palestra Itália.

telefones 1536 e 1324

t P. 15 de Nov. n. 22- 2'. andar

'folne o popular depurativo composto de'
Hermofe-nH e plantas medi,cinais de alto
\'alor depurativ0. Aprovado pelo D. N. S.
::>,. como medicaçã.o 'auxiliar n0 tratamen

to d aSifiÚs e Reumatismo da mesma

origem;

. , OS'oral:!Cop r,;'P -LIMÃO
• ABA&AXI

• LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
r(/dli" ((lIn tlenve/lJp81
de5lrull1J '''tremesC§b I8,Do

1936 - Corinthians.
1937 - Santos.
1938 - Corinthians.
1939 - p'a,lesira.

194p - São Paulo F.C.
1941 - Corinthians.
1942 - Pales'tra.
1943 - S .. P.R.

REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 5iJC-FRUTI

CAIXA POSTAL 1008
t;URITlBJ- - PAQAN/�"

o Sangue é
_
a Vida

DEPURE o SANGUE COM
ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM LIGOR

..,

REUMATISMO! SIFIMSI

\.

o PRECEITO DO DIA
CliRIE DENTARIA E VITAMINA D

_
A falta de vitamina D, na alimen

tação, é a mais importante causa ela
cárie dentaria. Essa vitamina não só
preserva os dentes contra a cárie.
como 'até, segundo alguns autores,
auxilia a cura dos dentes cariados.'

�----��----------------,------
É . DEVER DE T6DO DESPORTISTA
TO BRASIL-ElRO DE BASKE11 BALL,

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbonu etc.

.

........... '. . . .. . ..

) -
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I Dr; CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• ci••1

Oon.tltulçáó li. Sociedades
, NATURALIZAÇÕES
Titulo. Deolaro.t6rlo.

fÀorit61'io -. Reeid.nola
Rua Tbadent.. 47.

FONE •• leSa
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clfnica Geral-Partes Agora, SIm!
Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e ira
tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
AteDdé:- diàriameDte, DO HOIPitaJ de Carl.....

Radioterapia por ondas' curtas-EletrocolllulaoAo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho •

Consultório: Rua TI;ajano, nO i, 10 andar - Edifiéio
dó Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MU8Ii.
Das 15..ás 18 horas - Dra. Musal.

Residêntúa - Rua San�s Dumont, 8, Apto. 2.

. � ..

Dr. Lins Neves
.......r da Maternidade e mé4lico ••

Hoapital .e Caridad.
CLINICA DE SENHORAS - C_I

RURGIA PARTOS

Dr. Polydoro E. S. Thiago
IlMlco • ..rteb.

,. Hoapltal de. Carid.de de JI'lo
riaDópolis. Assistente d.

Maternid.de
DJapó.tieo; controle' -e tratamento )oenÇQ dOI órgios internoa, .. N-:
.-peclalizado d. gravidêa. Di,tar- eIalmente do coraçio e vaG'

..a.. da adolesc!ncia e da men"pau- )oénCU da tíroíde e demaia 110·
.. Pertub.çõe8 melUltruals, h�,,· --., dulas inter".s
� e tumore.. do aparelho .eni· '3lDlca e cirurgia de .enhor.1 _

lId feminino. Partos
D»eraç6el do ntero, ovários, trom- 'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR
,...� .pendice, hbrniu,varlsea, etc. DIOGRAFIA - METABOLIS�O'
OJ'Ul'gia plástica do perineo (ru-. BA!AL
.....) .

-

" IORARIO DE CO�SULTAS:-
'lSSISTENCIA AO PARTO B �PB- D1àriamente das 15 às 19 llo-

RAÇõES OBSTBTRICAS ru.
:.....çu glandUlares, tiroide, oTi·

",soe, hipopiae, ete.)
...turbios....nérvoaoa - Eaterllida4.
,- Regimes. ,>

'if.ouuItório R. Joio Plnto, , - TsL
t..dl

'-

Relid. R. 7 de' Setembro - �dif.
-r:n!'! ('! SOl!!a--,,-=:T�I! §4� ,,, " ..

�"n""""_"--- ._-_- ----�--------------�-----
- coMPANIIA

..

"AWNÇAJlJÂ
....

ôIml"u
__ ..

Fundada em 1870 - Séde: IAHlA
INCANDIOS E TRANSPOK'l'Bf

- Cifraa .0 Bala.�••• '1.«

CAPITAL E RE�ERVAS CrI
RespolUlabildadea .....

"
� Cr,

Receita ••..•• •.•••• . .••••• '. • • • • • • • Cr-t
Ativo •.•.•••• .•••.• •••••.• ••••••••• CrI
Sinistros pago. nos óltimol 10 ano. ...• Ci"O
Responsabilidade. .••... •••• ••••• • • • • Crt

Diretorea:
.

Dr. PamphUo d'Utra Freire -.e C.n.lllo. Dr. I'ra'aclsce •• N,
Anlalo M....n., Dr. Joaquim Barreto d. Ar.t)o • I.., Ahr•••

10.100.108,10
1.878.401.755,87

'7.053,246,30
142.176.603,80
.8.&87 81f1,1o

71.71'.40ÚOe,Jo

.�
'-c .-, ,

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

. Caixa Postal 260
Florianópolis '- S. Catarina

CONSULTóRIO:
Ro. Vitor' 'Meirele. D. li

Fone mânual 1.702
RESID:!NCIA:

A:venida. - Trompowlitl n
Fone manual ,.1

, -��Dr.- Ji�IcI.ãcL .con;orli
CIRURGIA GERAI, - AI,TA CI·
RURGA - MOI,:&STIAS D. 8.

NHORAS - PARTOS
J'onaado pela J'�1I1dade' ele •.a.
.. .. UDiTenidade de SIo Paula.
onde foi ... istente por yirioa .... da
8erYiço Cirúrgico do Prof. AlIt10

Carrtli K'"
Cirursia do estômago o YIaí aIrnla·
_. inte.o_nol delgado o �o, tirai·
de, rinl, pró.tata, be:d.... atara,

'.,,(rlca e trompal.' Varicócela, Jdüi.
eele, yarizel e hernu•

_ c.,n�ulta.: P�. � i_' 5 hora., I ria
. .,e1ipe Schmidt, 21 (alto. da CUa

_ ·Parai..,). Te!.."'. 1.5"
Ruld�ncia: Rua E.tey.,. Juier, 171;

Telef. 11. 764

Dr. Newton d'Avila
�

Onqia ger�l:- Doenças de s......
r.s- ...;. PróetoJogia
Eletricidade Médica

I:on.nltório: Rua Vitor Meirelea Ií.
• - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e l lar·
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ranlo. ..
II - Telefone 1.422.

roMIPAN�UA �1E��ç�� �OS CO�llRA
� ACCIDE�TE� O-O TRABALH,O �-=4 .

g e o e SoeIA'-:

po�ro ALEGRE

. . . . . . . . . . . . . . .. . -\

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

RUA VOLON (ÁRIO.S QA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR :. • • • • •• •.•• •••• • •• ".,.. • ....

Age;�i;'6;'r�"�p";;�St�: '�c;i;;iDa ,'-=::::.: ::::..:_ i .

·

R F··
Entregue ao �t6r1o llIIloltllJilM

ua ehpe Schmldt, 22-Sob. .... L.Ãlves.

Caixa Postal, 69 - Te. "P:t'otectora" - FLORIANOPOLIS Rua DeodorO li.Dr. A. Santaela
(Pormado pela pacul!lade "acto
Dal de Medicina da Unh'ersldade

.do Brasil)
II6d1co PQr' concurso da AII!I1sten·
ata • Ps-tcopatas do Distrito

Pederal
b·lnterno de Hospital PslqutAo
trlco e IIan1cOmlo Judiclárlo

-,da Oapltal Pede.·al
b·interno da &anta Oasa .de 111·
aarlc6rd.1a do Rio de Janeiro
OL!NIOA IUDIOA -_ DOBNQU

NERV08AS
Oonsultrlrlo: ·--1kI1tfclo Am6Ha

.eto _, Sala I.
.

Resldenata :
Avenida Rio Branco, 144

Das 15 U IS horu
Telefone:

Oonsultório - 1.Ha.
"ldlncta - Lael.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'.lIeo - Efetivo do Ko.pital ••
Caridade

.

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operaçõea
Re8idência: Fe.liPe Schmidt, n

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HQI"Ual
A tarde: Rua Visconde de -Ooro
.Preto n. 2. .

Horãrio: Das 14 á. 17 horsa.

Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

lIolestias de Senhoras

, CIRURGIA-'GERAL
-08 Serviços dos Professores Bene�
lido Montenegro e Piragibe No

gueira' (São Paulo)
CoDlultu: Das 14 Ú f7 hora.
Bu Fernando "-Machado, 10

I
-

\

\

Dr. MárioWendhlufen
...... _&Uca il. i4Ditol • Iii.....
DoaRltórlo - Rua .1010 Pinto, I'

,Te1"'. IL 16t
C)l1I8U!ta du t i, li lIarIiI

a-d... : J'ell,. 8eUdjt .. IL
Talar. 11.

Transporte. ,regulares d. carga I de fôrto de

sIo FRANCISCO 1)0 SUL para NOVA 1011
f.' Infol'lncgõ•• como. Aaentu
Florian6poli. - Cadoa HoepckeS/A - CI- Teletone 1;21� ( End.' telel�
São Frenei.co do Sul....;Carloi Hoepcke S/A -CI - Telelone 6 MO�R� MACK

'.

\
Dr. Paulo Fontes

CllDico e operadOr
CnsuItórlo: Rua Vitor lIeiielu, li.

'relef0D8: 1.405
c-.u1taa du 10 6, UI • 4q 14 Ia
II lt.rL 'Rllid�ncia: 2u BI---.

U. � rr.,oai: 1.6H

f_' Dr.' M. S. Cavalcanti
CIiDlca ezcl"llnlllente ele Iriutu

Rua SaidaDha lIariüo, 1'
Talefoae K. 111

•

o S.hio

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
CIA,WETZEL INDITSfRlAL .. JOINV[LLm (�lf!1 r�(SI- .S�'3Ã���ROti\t

Esp ECIAUDAOE
TORNA A ROUPA· BRANQUISSIMA �------�----�----�----------------�----�--�--�

/
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SOCo de Imparo 80S' Tuberculosos Moderniza-se o· transporte . ferrovia rio
-

Assembléia Gera I PHILADELFIA 18 (S.!. J.) - À. decoradas de côres vivas e "brílhan tos para 71 passageiros e um �om-
De ordem dia Sra. Presidente, convido os 81's. sócios desta Socie- Baltimore and Ohio Railroad acaba tes, têm. largas janelas, luzes fluore. partimento para bagage� de cruco

de P·O-J' em servico, entre Baltimore e centes no centro, lâmpadas' corres; metros e quarenta oentimetros,
. dade, [palia a reunião de Assembléia Geral, a realizar-se Ia 2,2 docor-,. '

doí RDC 49 passageiros com.

Washington duas das novas automo- pondentes a cada assento, e 'OIS - para ,rente' (terça, Feira) ás 19 horas na séde pr-ovisor-ia, a rua Vidal Ramós, .'
id 1 B dd comparttmentos sanitários. uma ágência postal com quatro me-trizes Diesel, construí as pe a . u19 afim de s'e,r eleita a Diretoria que. terá de gerir Os destinos da Sol Há tres modelos de RDC: a tros e oitenta centimetros e um com-, . Company. ,;

90
.

t de
:

b em de cinco me"..ciedade, no período social de 1950..J1952.
Declara aquela f'errovia que, rea- RDC - 1, que tem assentos para prrrnen o e agag

Flrorianópolis, 17 de agôslo de 1950. lizando duas viagens de ida e volta passageiros; aRDe - 2, com assen, tros e dez c.entímetros.
Emília Guedes Mttssi Mígtte.l. por dia, as referidas automotrizes

A -SEGRETARIA substituirão tempol'al'iamente' os Novas' diretoriastrens fi trafegarão no seu horário.
A primeira partida de Baltimore

é -às 6 10 horas e a Chegada a Was

hin.gto�, exatamente uma hora após.
A primeira viagem de regresso se

inicia, em Washington, às 12,35 ho
ias terminando fia estação de Com'

der{, em Baltimore às 14,10 horas.
A RDC, como é'chamada a

'

auto
motriz Diesel, constitui o que de
mais moderno há -em matéria de

tráfego ferroviário. Pode ser 'd írlg í

da de qualquer das extremidades e

trafegar sozinha ou em conjunto
como um trem, quer em linha prínci
paI quer em ramais.
Construida de aço inoxidavel brio

lhante e propulsionada por dois mo

tores Diesel de 275 HP, operando
com transmissor de torsão, a RDC
desenvolve normalmente 113 quilô
metros por hora e pode atingir a

velocidade de 71 quilômetros por ho
ra em um minuto e a de 192 quilô
metros, em quatro minutos. A vdo.
cidade máxima é de 134 quílõme
tros por hora.
Todas são equipadas com' os no

vos freios de disco da Budd, que
permitem paradas suaves e sílenclo
sas e reduzem o desgaste das rodas.
Com ar condicionado, lindamente

Dr:..

Eleita a

de
da Associação Filatélica
Santa Catarina

Da Associação Filatélica de Santa Cunha
Catarina,' recebemos e agradecemos 1° TesOureiro: - Osni Pinto da
a seguinte circular. Luz

Florianópolis, 7 de agôsto de 1951 2° Tesoureiro: - :ÉJricó _Gzesnat.
Presados 'senhores

,

.

Diretor de Trocas: - Edgard Tas>

Apras-nos comunicar 'a Y. (V.) S. so Schneider
(S.) que em sessão de Assembléa Diretor de Séde e Propaganda : _.

Geral Ordinária, réalizada em 31 de Luiz 'Carlos Brasil
Julho n. p. foi eleita a Diretoria que Diretor de Car ímbologja:
dirigirá os destinos desta Associação Alfredo Campos
no ano social 1950·1951, a qual sole' Diretor 4,3, Numismática:
nemente empossada em 6 d'e agôsto Paulo Tavares

corrente, ficou assim. constituida: Diretor da Secção Juníocs:

Presidente: - Dr. Felix . Schmie- Francisco Miguel da Silva

gelow Com as nossas mais cordiais sau�

Více-Presídente: - Dr João Caro dações, aprovaitamos o ensejo pará'
los Ramos

.

I apresentar-lhes os protestos de ele·"
'10 Secretário:

.

- Ewaldo Mosi- vada consideração e apreço.
mann EWALDO MOSIMANN

20 Secretário: José Fel'l'eira da l° -Secretário

fLORIAMOPOLlS - 19 de Agosto de. 1950

Assembléia Legislativa�'
SESSÃO DE 18-8�950 gido à Comissão de Constituição

Legislação e Justiça,
A Mesa deferiu esta petição.

Pr-osseguindo, tratou-se da 1a Dis
cussão do projeto de lei na 29/50,

Na hora do expediente, ocupou que concedo direitos a funcioná.
a tribuna o deputado Pinto de Ar. rios públicos do Estado, que ma;'

ruda, que, após, fazer um .breve nípulam Raios X e-Sllbstânc�a'B ra
histórico da vida de S. Joaquim, .

dioatívas. A-provado.
requereu inserção .em lata de um Foi aprovado, também, o pr.je
-voto de regosijo pela passagem do to de lei, incluído na -Ordem do
'78 aniversário de sua fundação, Dia,' referente à alienação de áreas

de terras em Blumenau,
Declarando livre a palavra pa

na explicação pessoa), ninguém se

manifestou, enéerrando.se a ses
.L

Inícíaram.se os trabalhos
lativos à hora: regimental,
presidência do SI', Ruy
Feueschuette.

legis
sob a

Diretoria deFomenl0 da P. Anilai
EDITAI4

-decorrído ontem.
A votos, foi aprovado o- requeri

mento,

Bici«:lefas
Inglézas

A seguir, o sr. presidente' disse
achar-se na M'esa um reqnerlmen. são.
,to snbscrítos pelos deputados Al
fredo Campos' e Nunes Varella,
solicitando, na forma regimental,
regime de urgência ,pana, o proje.
10 de lei, de orígem Iegislativá,
que autoriza. o governo do Estada LONDRES,18 (R.N.5.) - Três

a alienar duas áreas de tenras si� sistemas de televisão em côr estão
. '. sendo testados nos novos laboratõ-

tas na CIdade de' Blumenau, afim rios da Brltísh Broadeasting; Cor.
«te que o mesmo 'Possa. figurar na poration.
Ordem .do Dia da 'prooent3 'sessão. Isso foi aunncíado ontem pelo di.
\ Submetido à aprovação teve o retor técnico daB.B.C. Sir Noel Ae·

apôio do plenário. hrjdge.
.

! :ÉJle declarou que ainda .seja neces-

G
•

h I dOI-
.

G Idgll��CI:ra:;�u,li�r:ss�n��I��:ra� n6�: ��io ��!:a�Vi���PO ::tI;:fa���í!n�!�a: uerra ao car�mu]o Da. Mal i de e Ivelra oe Der'dem do Dia, quê consLou jo se,.. os problemas criados pela televisão em Santosgu!�te�sCUsSãO do anti-projeto e�'�;:�mos levando a côr· muito a
SÃO PAUlO, 18 (V.A.) _ lnfor' t missa de 6- mês

que cria 1111 Bolsa de Valores no Es� sério. Mas não preten'demos introdu
mam de Santos que as autoridades AIl'c:e' de Oliveira Goeldner e Ias famílias d,e Orlando de' Oliveira::'zir a televisão em cores na Grã-Bre·

l'd t-tado, r,eferente á Indícação nO sanitárias daque a CJ ade es ao em·
Goeldnel', "barles Edgar Mori-lz e Newton Thibes de Almeida, convi--·

98/49.
tanha antes' de havel'mos decididÇl penhadas numa vel:dadeira guerra

'"

qual dos sistema é o melhol� I de morte ao caramujo, tendo em vista dam os par!lnte,s ,e pe'ssôas dle 'Suas' relações, _para assistirem á missa:
Em discu'ss'frO, pediu Il. palavra Sir Noel fez, es.sa declaraçao quan-

os numerosos casgs de shistosomose d,e sexto mês, em in�ençã,o à alma de sua inesquecivel mãe, s,ogTa e·
o deputado João J. de Souzla Ca- do falava_ ao publIco du.ra�te uma de·

registrados ali. Foi feito um levan. '

bral, €ncaminbando à Mesa 11n: ll1onstraçao de transnllssao de tele. ta,mento' de tôdas as lYalas da cidade
avo.

DA. MATHILDE ,DE OLIVEIRA. GOELDNER'requerimento no qual �olicitavalviSãO.
em Londres,.

d
e bairro sendo localizados os focos

QlIe lnandara-o ,cel'ebrar na Catedral MetropOlitana, altar de Nossa ..FOI empregado o SIstema da e·
d .'. .

d',
' .fôsse retirado o proj,eto acima da ,-

d .-, dl'SCO
e cal amuJos, cUJas lvel sas esp;ecles

Senll0na" ás 7.1 j? 110r'as do dia 21 de AgMto (seg'unda_feira).,'. ..
compOSlçao essas COles paI são também objetivo de acurados es, -.ordem do DIa, afIm de ser dll'l- giratório. tÚdos,experimentando.se as subs

tancias mais indicadas para o seu Londres il·cara' 100 milhões .paraexterminio.

-------.; . sem bondes. ORIÇ,I�8b�.A�ili!a!nistro d�'

LONDRES, 18 (v.A.) - Dentro l!'azenda cofu.unicou ao President(3'"
de dois anos, e em nove etapas su dú CIllJbe Militar haver autorizado'

cessiv:as, terão desaparecido daa ao Banco do BI:asil a abrir, em favor-
rtlas de, Londres todos os bondes, os daquela entidade, na conta de Depó.·
quais serão aos poucos suMitituldo. sitos dos Poderes Públicos, um crê-

por onibus. dito de cem milhões de crczeiros..
Essa conversão, ao que foi allun co'rrespondente ao que foi aberto."

dado por Lord Latham, custará cer pelo Decreto n. 28.258, dé 15 de julho
ca de nove milhões de esterlinos, de findo e destinado ao financiamento"
vendO os atuais' 830 bondes ser su de operações imobiliarias.

bstituidos por mil onibus.
n ultiino bairro em que se dará li

tonversão será o de Charlton, Noven
ta dos bondes mais novos já foram
v:enciáos para a cidade de. Leeds, es,

perando'se, em breve,' compradore�
para os outros.

_

A Ligá dos Carris Ligeiros naa

ae conforma com essa .decisão· do
Departamento de Transportes e ain
da tem esperança de obter que Lord
Latham mude de resolução, pensando
\llesmo em realizar uma consulta a.c·

povo londrino .

, De ordem do sr, Diretor do F'omento da Produção Animal do Es-·
[ádo de Santa Oatacina, devidamente autorízado 'pelo Sr. -- Executor·': .

do "Acôrdo Único", torno público, para conhecimento dos interessar

dos. que serão recebidas propostas de compras até o dia 2-8 de 'Agosto,..
de �lma camionete -rnarca Ford, chassis 122 100 HP, 8 cilindros, mo

delo 1946 'com cabina rechada. ameri-cana,' com carroceria Piclmp -

amerícana de CÔl' verde pertencente a mesma Diretoria, em r,egular es; '

tado, avaliada em Cr$ 2'fí.OOO,OO (vinte e cinco mil cruzeiros).
Qt.a,lquer outra informação os íníeressodos poderão obter na Di- .

reteria da Produção Animal, em Trindade, das 8 ás 13 horas.
Diretol'ia da Produção Animal, em Floriánópolis�8 de Agosto- <l

de 1950. .

'>. Eloidio Cân{Údo de Souza J'úni'oI', Of'. Adro.

Experiênola com
televisão 811-cor

Acabam de receber

OSNY GAMA &, CIA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Floríanópolis

Colégio Barriga Verde'
o pr9gresso' de um país, Estado. l'essentime'nos de novos eolégios,

ou m'UIJjicíipio, aqu;ilata,tle Pjelo llÚ Foi assim compreendendo que um
mero maior ou menor ·de seus esta grupo de homens resolveu cOÍlstruir
belecimentos de ensino. Quando mai o Colégio Barriga V,erde Ltda., idéia
.01' fôr o número destes, também maio, que encontrou fartos aplausos e já
res serão os-representantes da gleba agora uma realidade. A construção
11nde nasceram. Ao cultura do espiri iniciada à rua dr. Ferreira Lima
to, aliada à sande física, torna o ho· nesta capital, obedeceu e está obede
mem importante, e essa importância cendo a extr.emo rigôr, e, ali, ,em tu
se reflete garbosamente em todas Iü! turo muito próximo, teremos nm 'Co'
profissões. Enaltece·se' todo aquelE' légia modêlo, para onde convergirão I SA". �O mlll·clp.·o�ue busca nos bancos escolares o sen' os filhos dos atuais subscritores dE: titl.
tido unico de aprender, dali ,tirándo ações. Outros, também, e não só aque de II-bel-ra-o Pratopal'a os seus futllros dias um apren les, lá irão encontrar, na rigidês dOj li
tlizado éorréto. que o tornará senhor ensinamentos, as lições secundária� SÃO PAULO, 1� (V.A.) - lnfor.
em quitl,quér seja o ambiente onde vá que lhes há de outorgar os melhore� mam da cidade de Ribeirão Prêto que
empregar as suas atividades. e mais promissores direitos' tuturõs está se tornando muito prolongada.

Santa Catarina, cUja P®ulação Bem louvada a nobre inicfativa a sêca nesta região. A ulti.ma chuva
cresçe de maneira animadora, não particular, e que todos aqueles qUE. caiu no dia 26 de abril e não foi das
podia relegar para plano inferior 8 amem a nossa terra com o calôr do. melhores. Deste então, a estiagemquestão do'ensino, e ,eis por que s& ,seus melhoIles lse�imentos, agru vem causando sérios prejuizos à la
,agrupam escolas e colégios. Mau gra pem-se jUDtO 'àcfuela plêiade de abne, '\Touras e Pecuària. Caso não chova
do,. porém, a toda bôa vantade dos gados que tanto vem fazendo pelo por estes dias, aproxima sdra de
homens que tivéram e teem, sõbre o� bom nome de Florianópolis, do nos café será grandemente prejudicada,.-eus'ombros � ingente tarefa de ze 180 ensino. e do futuro de nossa juven- pOis as lavouras já sentem o· efeitolar pelo intelecto da nossa juventude, tude. -

. da estIagem.

SlIc-Frufi
O complement9 aHmen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

FIYZA LIMA & mMÃOS�
Co:ns. Mafra, 37
Flori�nópolis

,t1eGQanao�
a'ssunto, dir,ei amanhã o que'

;

-I.
i

COITRA cur.. ,-oOUEOI.OS ea.

BflO,S E DEMAIS J
,

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.

, .

Devido o acúmulo d,e fa.I:ta de
não posso dizer boje.

Todo,s de acôrdo?'

TONICO CAPILAR

PO� EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


