
\

, O dr. Manoel Lobão d,e Queiroz, quina, na rua Gustavo Richard, anônima tambem se mudou para a

na expeotatívã dos raros votos ha mais de dez anos... Porque cidade. 'E aí está mais gente de na

que colherá nesta cidade, repetiu, .aquele terreno aberto, nem siquer riz torcido pronta ,para torcer o

quasi. o que dissera tem Tubarão, murado, é um motivo permanente, voto também. porque o dr. Wan

�u(aooo ido Icomlí�n co:1iig'adio da para que se suspeite de certas derley pisou em 'ter,reno falso

cidade azul que ficou conhecido amizades para com nossa terra. sem consultar o dr. Cabral.

�()mo "o comício do Frederico". Não esqueceu o procer udenís

Um dos seus argumentos mais for- ta de. ferir a tecla sovadissima da'
{es ou que ele assim o julga, é o suntuosidade das reahzações sa

de' que Santa Catarina não pode nitárias de Nerêu Ramos. E isto

pertencer a, um homem. Não se muito o "deprime pois sempre se
,

1
'

vrecisa adiantar que o homem é JU gou o dr. Wanderley Anca.paz
'Ü dr. Nêreu. Que prova do pouco de confundir higtene com luxo.
.conhecimento que o sr, Lobão tem Repudiar os' que levaram a efeito
do HomeJ,11 e dos seus partida- ai eficiente organização a primeí.,
ri.oS'! Enlre os mais destacados fi ra organização dos serviços de

leais neuresístas não há sombra de saúde em nosso Estado, pelo sim

incondicionalismo. Isso é próprio ples motivo de 'achar nelas alguma
AiGS puaas que se chegam ao gran- coisa de mais. e não de menos, é

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

de catarínense somente depois da repudiar o povo que tem se hene
vitória. Se o ilustre Vice Presi- Iícíado com a grande obra. E'
dente da Repu'biea tivesse preten- ruais é exigir que a cura dos me

dido ser dono de gentes e de ter- nos . 'afortunados dependa perma,
ras (creia o glabro advogado ha- nenternente da caridade escassa e

hãano com H), nunca teria atingí- interesseira dêsses tartifos. 'E. que WASHINGTON, 21 (V.A.) - O

» ltit d ti os que podem pagar algum a coisa
senador Scott Lucas, leader da banca-

lUO as a 1 u es que a urgiu, pelo da democrática na Câmara Alta, de' Em VI-8-'uem para o' .

t' 30.000,000 de dólares.
.

menos. em Santa Catarina. Nenhum' se ,SUJeI em pagar tudo ou avo- clarou ontem .à noite que se os comu- ..

seguidor sincero do, sr. Nerêu Ra, drecam a' um canto. ,
nístas <atacassem qualquer pais do

B - Exportações alemãs para 11 't O
-

t3110S, até hoje tentou messíaníza, O discurso seguinte foi o do dr. Pacto' do Atlântico, os Estados Uni" o Brasil: DI remo rleu e
10. Não pode 9 dr, Lobão, dizer o Os'V�JdQ Cabral médico, lagunen- dO.s ,"começariam 'a lançar bOl)lb�S' -

'·y-,_- tJS$ WASHINGTON, 21 (V.A.) - OS

"'1l1AS1;10 dos que C-O'I" a- ";d"-,a''';� n" b,",'''- s b_--'d' -h' t .

d
-

I
atômicas em pontos onde elas fel:!§' '.Animais fvÍ'VOS ·1.600�000 chefes dos Estados Maiores do Exér-

o:; li 1l 111 ,,(lli e e ·qon eCl ,o IS orla 01', que sem mais". ,'! , i I
M té

. , Cl'to de Tel"l'a e da Mar'!'nha, gener'al
d

"

d f d L d I
a 'na-s pnImas' ,., r' 17,120.000

a onde se alOJOU, porque os mes� e' en e a ag'una e onge eu- Luca�. Uni dos "qliah'o grandes" Dawton Co'lll·ns· -" alml'l'ante FOl'I'asf'
- . Gêneros alimenticins 1 050 000 u -

j1'Sianismos brigadeir,istas e plínio': quanto nós a amargamos de perIo, do presidente Truman no Congresso,
. .

ShermaÍl, partiram para uma viagem

sista ,são bem -sonhecidQs, Andam Mas, quando che·gam os tempos formulou essa declaraçâo falando Manufaturas, 90,150.000
ao Japão e à Coréia. ,

por 'aí exibidos, pa,tentes, extrema- de votos, ,vem o dr. Cabral à pra-
em Illinois. Diversos ' 4.880.000 Os dois c:hefes militares seguiram

'bl" d'
Disse ainda o senador que se ,OS em companhia do general Iduwal Ed·,

dos na oratória, na literatura ,e 1),:'1 ca pu lca, Izer o que fez o que Estad.os UnI'dos "la-o houvessenl resl's' T t I (FOB) 5 d h f I' d E t d ,T

•
.

'1"
, , o a .. . . .

' 11, ,000.000 war s, c e e ac JJlnto o s a o lV�aior,
música em1Jregadas na propag'an- aUX'I!OU a fazer e o 'que �jretende tido à agressão comunista na Coréia, do Êxérc_ito do Ar.

'

da. arranjar. Falou contra Ü' pÍ'stolão, teriamos' outra guerra mundial em Esses três oficiáis generais confe-
. Os dois g'overnos autnrizarão as

Falou em segundo luga,r o dr. lllslituição que vem de séculos nossas Mãos". renciação com o generaal Mac Arthur:
ope,rações mercantis, 'por trünes- . -

'1'
Afonso Guilhermino Wanderley em nossa pátria e a favor da qual

--------------- sóbre a sItuaçao nu !tal' na Coréia.
\ M·... d t

tre na base minima: de 25 por c'en-

Junior, Iider ,oposicioni.sta que, ninguem articu},ou ,qualquer def,e- a]or�cao a axa'
'

II: to dos valôres' de càda lista. Em
'com quaisquer defeitos que possa sa e que cada: vez mais se anula,

/
'

b b b·d caso de 'escassez a parcent.ag'em em
ter, guarda certo mérilo �c coerêu- Reduziu a contribuição dos' pode. SO re a I as'V apreço, a fim de não haver dano
cia partidária., lVIas abusou dessa res pÚblico.s ,para a construção da

, ' BELÉl\1, 21 (V,A.) - O governa- ao consumo interno. Poderão igual-
qualidade quando reclamou a au- e,strada de Jaguaruna, que foi dor do Estado, sancionou a lei maJ'o·

, 'mente ,ser 'Riutorlizados dp'eraçõ,es
tlência do ur. Paulo Carneiro ao m[).iol'· do '

que ia ,particular, .sem rando para 10% a taxa sQbre as be-
acima de percentagem coitada:. I Por

seu lad.o e insinuou possiveis más desdouro alguma para esta, é ela- bidas alcoólicas destiando-se a venda
. o h 't' e S t Cd' M' outro Môrdo, 'os dois g'ovêrnos p'o-

vontade:s dêsse não sei porque en- 1'0 pOIS a -inicia,tiva e a colabora- a s OSpl aIS an a asa a -' lse-

,
. -

ricordia. derão modificar as �istas, A con-
rleuzado sr. Irineu Bornhausen Cão ninguem lhe neg,a..

sempre -a Lentalr com a 'sua "gaita" Discursou por último, na sua

.so-nante .os inca�tlo,s e os mendigos extl'éa\ como ,polHico, o dr, Abe
amadores. Ainda, com sua l'ecla- lardo Cal�l, 'candidato ao govêrno
mação o dr. 'Wanderley não ,soube do Município.' Foi um discurso
levar em conta ter também o dr. sóIbrio. elevado o melhor de to- COMITAr-{, lVLexico, 21 (U.P.) -

Abelardo Calil candidat6 da UDN dos'.E nos faz 'J_)ensar como s,eria Dois navios russos e um submarino

.à Prefeitura de Laguna, sido ne- melhor 'se todo.s os .políticos fa-
foram vistos recentemente reabas-

I' tecendo-se em portos guatemaltecos,
:reusista entusiasta, tão ou mais, assem assim: Principalmente os

.

,
' segundo três viajantes,' identificados

d&que o -dr.Paulo foi brigadeirista da oposição que; como fazem, a- como importantes madeireiros de
.sem que nenhum dos dois. tives� tr,ibuindo a culpa d,e tudo que 0- Belize,

sem 'compro-miss'os. ,s!}rios com os corre de' máu ao- g'ovêrno s,e che- Disseraam êles "Todo o' mundo sa

;partidos dos doi,s emine,ntes Ibra- garem a governar encontrarão, o be que navios soviéticos se 'reábas
tecem lá" e que "recentemente" vi'

sileitos. Em 'se falando. de pedidos, povo cada vez mais desconfiado
,

ram um "misterioso submarino
J'orém lembro-me que' um que 'dos gov,ernantes, soviético" atracar em Pôrto LiviÍl.
'11ão p;',ecisava esper,ar p,roblemá- Um ,pontQ da ol'acão do dr. gstone e descarregar vários passagei'
ticas subidas de ,escadar,ias pala- Wand,erley resta ainda comentar, ros, antes de tomar combustivel.

,dais, e bem lembrado, ,na ho,ri- E' aquele 'em ,que sustenta,' pen- Antes disso correram outros rumo·

nha, po'dia ter sido feito pelo dr. sa,ndo ser agradavel que o povo
res sóbre a existência de uma "base

, naval secreta russa" na costa da
Abelardo ao dr .. Wanderley, que o de Laguna' não é o 'de Pescaria Guatemala n6, Oceano Pacifico ..
levaria ao sr. Bornhausen prazei- Brava. Que "Tata" -doutorrO povo
roza�nente, \ sem pr�ci.sar usar o é o mesmo, sim.

'

4po' I-aram a -Ioter-C-Ol'açã,o em perdoar adv,eTsá;rios. Consulte o seu correligionário I
..

E seria ate�ldido. Ora, se seria! dr. �svaldo Cabral, 1�,istoriad�l'l'tfeD"a-O amerl'C8n8Era pedir a quem faz parte da al- eménto e ele lhe contara que mUI- I ..,
ta direção de importante banco tas das tradicionais' famíliaS" da

NORTH BEND OREGEN,' 21 (U.
,que pletiteasse junto aos seus com- Laguna de oulróI:a vieram de Si- P.) - Os elementos direitistas do

panheiros de di,r,eção, .com ins-is-' queira, uma localidade do distri- Sindicato dôs Estivadol'es iniciaram

:têneia mesm·o, a construcão do to de Pescaria. E os s'eu,S descen- uma revolta contra o seu presidente,

-edifício d)a sucur,sal daquele es- denles ,a,í es-lão, no seu ,partido' Harry Bridges, que se acha preSo,

talecimento bancário nesta cida- mesmo e podem torcer 0 nariz aprovando uma revolução condenan'

de para cujo fim foi 'adquirido I com a 'piada, Naluralmente,'·, alé�ll, do a agl',essão da Coréia inspirada
,

por StaHn e apoiandÇl a intervenção
Ida Prefeitura mn terreno de eS-1 das tra:dicionais, muitas

'

famílias norte·americana.
"

Ambulatorio para
os pescadores
VITóRIA, 21 (V. A.) - Foi inau

gurada, no municipio de G,uarapary
. um 'ambulatorio para os pescadores,
Esteve presente ao ato, o chefe da CIDADE DO SALVADOR, 21 (V.
Policlínica dos Pescadores do, Rio A.) - O VigáriO geral do arcebispado
de Janeiro, comparecendo também lia Bahia lançou uma circular, reco·

as autoridawes estaduais, federais c mendando aos fieis que intenSifiquem
munieipais, sendo o ambulatório 'suas oraçõés pela paz, Mas ao mesmo

modernamente instalado, e ficando tempo advertiu-os contra a assinatura;
,ob a orientação do, clinico capixaba I de moções pro-paz qUe podem consti·
Roberto Calmon. tuir manobras comunistas,

Deixaria o 'Brasil de' iIn-
\

porlar penicilina
RIO, 22 (V. A,) - Sob a presi'

dência do sr. Eurico Serzed'elo Ma,
�hado, inspetor, da Alfândega do Rio
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ft UON realizou seu 'primeiro comício desta
campanha, em Laguna, dia 12

A' praça Marechal Floriano acorreu grande assistencia, embora nada entusíastíca.Foram
quatro os oradores: o dr. Lobão, o dr. Wanderley, o dr. Cabral e o dr. Abelardo, O que

fez um caboclo, eleitor flutuante, sair murmurando: «E' pena. Tanto dotô.
• Devia hlá' também argum paisano».

, ,

ASfm deC'01'I'1€fLl o comício dia
UDN. Todos os discursos foram

gravados, ao que parece: E. o dr.

Osvaldo Cabral, 'certamente, não

sentiu passar-lhe pela memorra

uma lembrançasinha assim: "ISe

tivessem gravado também na cê

ria todos aqueles discursos dos

bons tempos dos congressos de

brasilidade era um buracol"
, 'ColTespond"ente

Bombas 'atomicas
contra o� �gressores

Submarinos russos
na Goa temBla

\

/ ,

Igual quantia comprará o .nosso

comercial assinado

Realizou se ern Bonn, na Ale

manha, a assinalura do ajuste co

merciaI entre o Brasil" e a Ale

manha Ocidental, cujas minutas

haviam sido rubricadas no Itarna

rati 'em 7 de junho último, Repre
sentou o Brasil, como plenipoten
ciirio, o embaixador Mário de Pi-

mentel Brandã-o.
'

O Ajuste de Trocas' entre o go

vêrno da República, Federal da.
Alemanha e o govêrno brasileiro,
que será submetido à aprovação
do Congresso Nacional foi nego
ciado e celebrado, no 'desejo de

desenvolver as relações ,econômi
cas entre os dois contratantes, Os
dois países admitirão a importa
ção -B exportação de mercadorias
constantes das Iistas anexas as-

,

sim resumídas :

A -e-e- Exportações brasileiras pa
ra II; Alemanha:

US$
Matéoias primas 65.550',000

Gêneros alímenticios . 45.550.000

Manufaturas ,_,. . ..... soo.ooo

Diversos ...... ,.,...... 4.40-0.00.0

Total (FOB) 115.000..000

Da lista de mercadorias. que o

Brasil exportará para a Alemanha
deslaca-se pelo maior valor, as

seguintes: das matérias primas,
algodão em rama (US$ 25,000.000),
couros vacuns salgados e sêcos
(US$ 10.000.000). sisal (5 milhões
de dólares'), fumo em fôlha (Igual

.soma), lã em bruto, exolusive os

t�po:s maríno (U&$ ,�.70d.ooo) e

minérios de ferno (8.000.000 de

-dólares) , Nos gêneros alimentícios
a maior cota' foi dada. ao café ....

As licenças de exportação e im..

portação 'concedidas durante a vi

gência cio Ajuste continuarão vali

das após a terminação eventual do

mesmo. Não serão ,prejudicados
pela expiração do Ajuste os con

tratos a longo prazo para, exporta
ção da Alemanha Ocidental para
o Brasil, de produtos' indústriais,
cujo período de manufatura se

prolongue além da duração do' con..

venío, .desde .que a respectiva'
compra lenha sído contratada e

as ldcenças concedidas durante �

período d,e vigência.
As mercadorias incluídas

cessão das' licenças d'e impo-rtaçã,o
e 'eXiportação s·erá feita �empre
tendo em v,ista o principio ibasico

de e.quilíbrio raznável do.,s pag'a

mentos, mantendo-s,e, tanto ,quanto
passiveI, uma distribuicão justa
entre os produtosl cons'f,antes das

listas.

1e Janeiro, reune'se, hoje a Coruis
�ão de Similares do Ministério

-'

da

nag

duas listas anexas serão destina

das exclusivamente ao consumo

interno ou a transformação pelas
manufaturas do ',pais -Importador ;:
As exceções serão admitrdas mé«
diante mu'tuo acôrdo ,

..o,_,�(,,_,o---.�14IIII

Taxa de, eletri
ficação'
POR-TO' ALEGRE, 21 (V. A.)

o governador do- Estado enviou II
Assembléia Legislativa um projeto
de lei criando a taxa de életrificação
110 Rio Grande do Sul. O trabalho,
elaborado pelo engenheiro Noé Frei'

tas, chefe da Comissão Estadual de

Energia Eletríca. analisa pormenorí
eadamente a situação do Estado em

relação ao suprimento d'e _ energia
elétrica e as medidas que se fazem
necessárias A taxa de eletrificação
seria cobrada na razão de 10% só •

brt: todos os impostos exceto de ex

portação, durante dez exercicios fi-,.
nanceiros consecutivos a partir de
1951.

..

TINTAS PARA IMPRESSÃO,
COTTOMAR

Telegramas retidos
Acham-se retidos nos Corr,eios e

Telegrafüs, telegr-amás para:

. Mme. Julia. Mocilim, De!putadd
Carlos Neves Vilma J. Santos An-

.

,. ,

tônio Vieira Machado, Nazdei Sil-
va, José Nunes Almeida, Alizar Joa

quim, Hilda Fuhr, João Alves,
EmiUo Silva Junior, \Valter Wan

d,erlich. Ana Espirito Santo, João

Luna Eni Moreira, José Maria:.

Azev.�do; Profes!sora Irmã M. Apa�
recida.

\ Advertidos
católicos

os

Fazenda, a fim de apr'eciar o pro
.)esso em que o Instituto Medicamen'
ta Fontoura, de São Paulo, peda
equiparação ao produto estrangeiro
il8 penicilina G, procaina ou proca�'

'

nada, de sua fabricação, ,..-i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Compleia oficina para consertos de joias e relógios, dirigidas
por prolicionai,s competente·s.

'.

Balojoarla Sob.aba
de

Oswaldo Scbwabe
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•

Semana .

de Conferências' sôbre a

Familia realizadas' DO Salão Paro
quial, da Catedral Metropolitana

I'

i

(Observação necessái-ía : Ibreve
comentário em tôrno do assunto)
Anunciadas uma série de con,

:f,erências, cujo titulo encahêça es

.It�s linhas, vêm sendo elas realí
zadas no amplo salão paroquial
com grande assistência,
Embora sejamos refratários 'ra

certas .es'p.ecie,s. de conferências
não obstante havemos feito diver
sas conferências de generos dif'e
rentes as teses em foco não nos

podiarh deixar apáticos. Assisti
mo-Ias e vamos comentar às duas
:primeiras em face dos temas abor
dados .. ,A pr-imeira tese- desenvol,

.

vida. por ,experin.l!entado Pr-ofe�
,

sor versou sôbre EDUCAÇÃO SE-
XUAL ...
,

A seguinte conferência feita pOI'
dedicado .esculápio, foí por assim

dizer, Ia. sequência da prírneíra :

assunto de obstetricia, genética,
FECUNDAÇÃO E P-ROCREÇÃO no

seu desenvolvimento geral.
Ambas' .as confer-ências � a rea

lizada no primeiro e no .segundo via realizado, a -pedido, uma

dia - foram cientlfieamenta, bem conferencia' para' 'homens ínteleo.

esplanadas, Não cabendo aqui co. túaís, sôbre um ponto do Decá

snentáríos de circunstâncias espo- logo, abordando a tese referente
rádícas que, nelas ocorressem. F-o., a possibilidade e as vantagens
ram assuntos profundos e complê,

de ser guardada a castidade para
xos. . .

os jovens e donzelas, ou celibato
De' maneíra que se falando em

em casos especiais. - Semanas
tese as conferências foram boas. depois, numa sessão magna, que
A nossa obseruaçtio por isso, não

o mencionado cidadão presidiu,
se refere aos Conferencistas nem.

em homenagem a, um venerando
às teses elaboradas, porém � nos. Antístite, n� ?iscurs'o. de ahertu
so reparo diz respeito à as,sistên.· ra _que íProferI�, focalizou al.guns
cia que devenia s'e,r classificada tópICOS da aludida. ou melhor da

quanto à -promiscuidade. supra-citada conferência. No
Ao nosso modo de encarar psi,

dia seguinte' aquele insigne Pre.

cologicamente a questão, tais con,
lado p�ocurou. falar com o ora

f'erêncías, -as
.

duas primeiras de
dor - çla véspera .'a _ quem. aplau,

que estamos' tratando, deveriam _

diu, A seguir fez textualmente a

ser reservadas para casados .e noí, seguinte observação:
vos,'impróprias para solteiros (f

"Ouando .« s.enhor, no seu dis-

A 'mais no.Vi! da cidadesobretudo para moças e mo O
curso de ontem tratou do assun,

menores que -lá se achavam .. O ;e� t� a �,esp�ito da castidade, de "il!�' Oferece o mais completo sortimento de:.
.

sultado, como pudemos observar CIO .fl_q�el preocupado, vendo �o Jóias _ Relogio-s _ Artigos' para presentes - po\rcel�nas - Crtstais - Alíanças da t?�OS !
foi contraproducente. auditóríe moças e menores, pOIS

OS tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de adorno em geral- ReIogl!;lsDír-noscão que atualmente a
é um itema ibiastanLe escabroso de mesa e parede de bolso e pulso e despertadores das melhores marcas.

evolução atingiu o máximo' em ma
até para Nós Sacerdotes... mas

'.

Conserta-se relógio-s e jóias com garantia.
t

.

d 'd' -
.' ., o. Sr contornou tão bem o

(OF�CINA PROPRIA)
. ena e e u-eaçao sexual e seu�

.

_1 assunto . tendo sido·· muito. feliz .der-ivados, 'não sendo mais' novída-, -, RO 828de para, a nossa mocidade ávida
na sua 'exposição". - F'ínalmen, RUA 15 DE NOVEMB "

t P e t '. d ld d- ao lado da Casa das Tintas Herins
.de' tais 'estudos. " Mas nós contes,

s res n eou o. ena o CI a ao

íamos essa afirmação, amparados com 'um valioso livro . intitulado 'I'eleíone, 1032 - Caixa postal, 391
na analise dos fatos: há pelo me,

RELIGION ET ME'ÚICINI; da au-
dos quais talvez [amais casarão),

nos honrosas restriçõ'es. Decorren, teria do DOC TEUR GHARLES VI.
entre menores de dezoito. anos e

te desta asserção achamos de bom DAL, (Paris, 1910), que continha adultos? ...

aviso que os bem inten-cion-ados algumas' da-s citações no trabalho Somos dos 'que pensam que nen,
Promotores dess'a iniciatiVla, aliás em tela.

tudo .está perdida ainda, e que €m

louvável, doravante d,everão ser
X X X

tais ca,sos deveriam os 'promotores
mais precavidos como aconselha

Pois' bem, em tratando-.se ·ape- des.sa louvável iniciativa, interés-
-o bom sens-O.- E, à vaz da ex-periên-

nas de pa'ssag-ens a.l�-sivas ao as·
sados neste magno probl.ema, prol.

cia que fala de· r.wôrdo com a éti- suuto., po·r -alto, .maI·S '{lU menOS cederem de outra maneira: come
ca -educacional. v,el�d.as com indi.cação' �os meio�

çando com �s noções pr,eliminares
.

Não há du'vida que, psicologi. pOSltl.V08 '8 neg.�tlvoS aflI? de ser I que tratam do. assunto; ou, ,pelo
-camente falan.do o progres,s'o ge' _

mantIda a castIdade, CItando-se
no cl"<sificand o auditóriot f"" ,me s,_..." o

ral verificado neste meio -século argumen Os o ICIaIS' e -Illcontesta. antecipada\nente com "conferên-
em que vivemos, e por excelência v�eis de Médicos ,br-asileiro�, lame: cias" resen�adas aos cas-ados e ...
'no assunto em 'que vimos tna-tan.

I'lcanos. e ,europeus, embora natu·
aos noivos 'para

-

solteiros e' final.
do, é, na 'parte do mal, d,e_ cons'�

nal, .trouxcessem. con_strangimento menbe· par� meIloreiS de. _ dezoito
ternar, e isso em virtude da lite... por 'conterem aberraçoes contra os

anos.
ratura barata qus se espalha pelas' principios da ética-:- E não obstan- Nem muito ao m'clr nem muito à
livna<l"ias, das figur,as ,e trajes

te isso -aquele virtuoso Principll terra". Vamos -de va.gtar para não
imorais· ·exibidas .1I:s. acá:ricas pelas

d'a Igreja temia que -S'e melindras- cairmos' em contradições para não
praQas publicas 's o nudismo nas

se à inocência f.enlinina ou o pu- sermos incoerentes.
'

praias de banho.s e nos baHes pu.
dor infantil...' Uma observação apenas.blicos, os filmes indecentes PlliS- Ora, ser,á nessas, duas décadas Florianópolis, -agôsto de 1950.

,sad'Q;S nos cinemas 'e lU, liberdade de tempo, de' que vimos aludido
Alcântara de Assis

d-es'enfreada da 'nossa mocidade, ou a eduCia'ção sexual avançou Ui tal· _�:;;;:;;;;;;;;;o:;;='''=' ---- -

melhor da nossa sociedade- -mas POj1to de não haVeI' mais seleção TINTAS PARAIMPRESSI0-
t 'd t'

.
, entre ca,sados ,e solteiros (alguns C O T T O· M' Ia Rne� u o 'es! a ,corroido, ·ainda ..•

F,elizmente há, ainda, e haverá
's'empre os eternos inocentes cujos
,principias de educação pàtriar.
elal, de ri:gorosa tradições qUi!
se não amoldam a lioencio_
;sidade ·ou aberrações'.
Aliás, é' pr,eciso' não menospre..

'zar 'os diversos <temperamento.s.
que 'Por

. circunstân�i,as heredita�
rias, se conse'rva até '-nos adul-tos.
Sabemos que há 15 ou há vintt)'

___.anos pas'sados, seria censurável
. ,entlle·gar nas mãos de men-ores, ou
<comentar � aulas, um livro, ou-

tratado deste assunto, dos ahalisa
dos {eologos e sociologos Srs. PP.
Tillamer Toth, Lacroix, A. Negro.
monte 'e Marcel Marie Desrnaruis,
para não citarmos" outros amis
modernos: por certo seriam li-

. ,
. '-

vros reservados somente, aos PaIS
e Educadores .. Nos tempos hodier
nos o caso é bem diferente, porém
tudo é relativo mas não há regra
sem exceção. Pois se na Família e

na Escola não se encontram os cara

leres homogêneos (o que pédago.,
gicámente falando é impossível)
mais heterogênos serão eles numa
assembléia pública : íParticular
mente quando não há o. cuidado
de determinada seleção ...

o Remédio de Confiança da Mulher

REGULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

N! 1- EXCESSO * N! 2 - �:���s��
1JIl!ll��

i i

Para exemplificar com argumen,
. I'

to concreto, o que vimos asseve-

rando
.

passemos a narrar o que
s'Ucect'eu \cQm aãguem, há iPouco.'
mais de vinte anos 'em certa Ca-

. ,

pital de Estado, Certo presíden-
te de determinada .Sociedade ha-

-

BLUMENAU
. Santa Catarina

I
1 . n Sífil

•

I S
Ataca todo o organismo

t'EM SIFILIS OU REUMATISMO DA

MES�A ORIGEM?

USE O POPULAR PREPARADO

1��.r.�I:IflA
Aprovado pelo D. N. S. P., como amultar no tratamento

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável como liOOr.

.i fiAQUEZAS EM GERAL
YlNHO CREOSOTADO
"SILVEIIAtt

FIUZP LIMA & -l.�MÃOS
'Cons. Mafra, 37

,

FloriaDópolis

C.mi•••, Gtllvat... Pil.m••
Mei•• d••

·

melhore.; pel.'"tm.
nore, prece' 16 a. CASAdUl1
CELANEA-- RuaO. Mafr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eociall· Cine-Diári�·/

\ RITZ - ROX'i
SinluJtàneamenle

ANIVERSÁRIOS
�"�SRA. VASCO HENRIQUE D'AVILA

Na Capital da República, onde
.resíde, vê passar, hoje, o seu aniver.,
.sárto natalício a exma. sra. d, Síl'
via :Alincourt d'Avila, �onsorQe do

. nosso distinto contelTâneo sr. Vaso
-eo Henrique D' Avila, Ministro do
-'Tribunal de Recursos.

A ilustre senhora que, quando
"aqui residiu, sempre esteve .à frente

\ -das campanhas assistenciais; deixou
,,_-em nossa' cidade numerosas amiza
des, que, hoje, por certo, lhe presta'
rão expressivas homenagens, às
'quais nós nos associamos.

D. IRACEMA ZOMER GARCIA
Ooor re, hoje o aniversário nata-

1íci.o da exma, sra, d. Iracema Zo
mel' Garcia, digna espôsa do nosso
-presado coestaduano sr. Pedro Gal"

· cía, digno Diretor do Serviço de
Fiscalização da fazenda.
As manifestações de simpatia que

.irár-eceber pelo feliz evento, nós.
irespeitosamente, nos associamos, de·
.sejando-Ihe felicidades,
DR. EDMUNDO ACÁCIO MOREIRA
Deflui, hojs, o aniversário natalií

· cío do nosso distinto conterrâneo
·sr. dr. Edmundo Acácio Moreira.
provecto advogado nos foros do Es-

· tado.
.

FAZEM ANOS HOJE
O jovem Amauri José Mar-tis, te

"Jegratísta do' Cabo Submaríno ;
o estudante Osn] José Cidade.

iI/:f-».F� �

.. i Panelas de Pressão ARNO
. :

. a fr$ '510,00 ,.

Grelhadores Etétricos
ii os 300,00

na Eletrolandía
Rua Arcipreste

.

Paiva - Edf. Ipase - Terreo
._.�������----�--------

.

!

..........................
- IMPERIO-

(Estreito)
As 7,45 horas

Sessões das Moças
ROl\L<\'NGE EM RITMO

com

Mkhael DUANE.
..........................

Amanhã RITZ
Cather-ine Me Leod, John Carro

e Wiltiarn Ellíott - em
PAIXÁO SANGRENTA

Ext.ra. .. Extr-a ...
Reportagem Especial sobre

A GUERRA NA COREIA

Pagamento de
III. .

pre)UIZOS
PORTO ALEGRE; 21 (V,A.) _

Dando por encerradas suas ativid
des neste municipio, o Instituto Ri
grandense de Vinho efetuou o pag
mente> dos pr,ejuizos causados pel
geadas de 1949 à viticultura.

A SA

nos
. ter

zer
I

-,

11

a-

o'

a'

as

ta,

r

ç

I

Aluga-se uma, à Rua Major Cos
n: 32.
Tratar no Banco Agricola.

, ,

" f
J_ COtJ05.{JJ'O'::J. r liJ

P • l/MÃO
• ABACAXI

• LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
((Jrhio t()m 12 enlle/{)pe$�
de 5 fiulDJ 'derenfesc9f, Idoo

V A L V U L A'S

bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlânlida Rádio Cat. Lda.
Rua Trajano, 31

RfEMBOL5.0 POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos' 5.1)& -mun

, CAIXA POSTAL 1008
C·URm8�. - PA.qANIJ:

.

( Extrato de Frutas Vitamina
Hidratos de Carbono etc

( .

Colégio Catarinense
ESTUDO DO EXTERNATO

•

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus 'alu
o Colégio Catarjnense abriu um estudo para os alunos ex

�os. O estudo será assistid(Jpor um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18;10. .

Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas,

..Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa
logo a matrícula na Secretária.
Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

Oficina
'

JEEP
Serviço Espeeíallzade

AMPLO RS·TOQUE DE PE�IS 6ENDINIS
\

.

Censêrtos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA",
Distribuidores' exclusivos neste Estádo

. dos afamados' veículos �
.

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

"LORIANOPOLIS /

Servieo Eleitoral
.

Do Cartorio EleitOr� da 13a. Zona, pede-nos seja pubi�cado �ue.
,

d t 5° do Regimento dos Juizos e Cartoríos Eleito;de acorc o com o ar..
.

EN'

ENTREGA DE TITULOs.. ELEITORAIS SERA FEITA SóM •

aIS, a

iárí tTE "No HORÁRIO DAS 14 AS 16 HORAS, dI iamen e.

-----

-Crédito Mutúo Predial
........,

......

Avisámos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria. Federal, nossos sQ�teios qu� são basea
dos nos resultados da extração da refenda Iotería não estão
sendo realizados,

..

Entretanto, logo que volte a mesma lotería a funclOna�,
realizaremos cada semana um sorteio até. que os mesmos fi

quem em dia.

j •

i

rI

,
'

I. MOREIRA & CIA.

CONCESSIONARIOS

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X'

DR. ANTôNIO MODESTO
Atellde, diàriamente. DO Hospital de Cuidai.

CONSULTóRIO:
RDa Vitor Meirelea D. ti

Fone manual 1.70J
RESID&NCQ:.

A...enida TrompowlkI n
Fone mannal 7S1

)Dr. Roldão Con.oni
'CIRURGlA GltRAL - ATA CI·
RURGA - MOLtSTIAS n. 8..

NHORAS - PARTOS
I'ormado pela J'aealdaà .� ....
...... UaI..mdade de 810 PaaIe.
GlIde foi a.lilltent� por vtrioa __ de

.

Semço Cirirglce do Prvf. AUJt-
CIntIiI •.ei

ClnIriIa do eat6malo • .tai 1IinJa·
_. lateeti_ delpdo • .-. tini-
de, riA.. · pró.tata, bexip, atenl,

. "'doe e trompel. VarieoceJe. �
ceie, Ya1'iseI e �

.

COamltal: na. 3 ii 5 horu, I na
J'�" �� 21 (aI_ de �

P-arabo). Telef. 1.5"
Ruldkcla: Rua �T" JaaI«. 1�'1

TeIef. :M. 764

Di. A. Santaela'
(lI'ormado pela paculdade Nae1o
Dal de Medicina da UniTersidade

.do srasU)
DI6d1co PQr concurso da ÁIll!1Bt6n·
c1a • PR-tcopatas do D1str1to

. 'Pedexal
lIlt·lnterno de Hospital PstCjuli- '

tnco e HanicOmio Judic!l.r1o
da

.

Oapital Federal
lIlt·interno da Santa Oasa de 111-
sertcórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA liUlDIOA - DOlIINOAII

NERVOSAS
Oonsultl5r1o: . :.d1ffc1o �llii

.eto· - 8ala S.
Residência :

Avenida Rio' Branco, 144
Das 111 ia 11 hora

Telefone:
Oonsultórfo -. 1.104.
&e81d6ncia - UOI.

I
-..- ..

- - -

".••-.,.- ., ,.- 0••-.- - " .,.....,.. ...- laC' ....

Dr. Polydoro E. S. Thiago
lMre�r da Maternidade e médieo io

.

-Hédico • ,.iteu.
Hospital de Caridado . a. Hospital. de Caridade cMl Iflo-

CLINICA DE. SENHORAS - CI- rianópolis. Assistente da
RURGIA PARTOS' Maternidade

IJla«nóatico. controleoe tratamento j-oençu dos órgãos Internos, ea" .

..pecl�zad(} da gravidês, Dístur- eíalmente do coraçãõ e vaIO'_
'lo. da adolescência e da menopau- )cençaa da tiroide e demais elu.
... Pertubações menstruals, 1 'l��. dulas inter?al
lIDa�ea e tumores do aparelho geni� �liDiea e cirurgia de aenhorll1l6 __

tal feminino. Partos
Operações do ntero, ovU1oa, trom- ''lSIOTERAPIA - ELECTROCAR.
,... apendice, hM'niu. varilM. ete. DIOGRAFIA - METABOLISMO
Dlurgla pliatica do períneo (ru- , BAI!5AL
1Iru) ,tORARIO DE CONSULTAS: -

I

PSISTENCIA AO PARTO IS OPP.... D1àr1amente das 15 às 19 no-
RAÇOES OBSTETRICAS ruo

....çu 8landalarea, tíroíde, o...·

rtoIi. bipopiae. etc.)
.,lmIrbio. nervosos - Esterilidade
...... Regimes.
I".oamltório R. J060 Pinto, 7 - ltd.
lJ6t1
RNId. R. 7 de Setembro - 1!d1f.

D'u e SOUIA - Tel. 848.

Dr. Lins Neves

Dr. Newton d'Avila
� geral - Doenças d. s.....

raI - Proetologia •

. FJetrieidade Médica
Counltório: Rua Vitor. Meiralea n.

• - Telefone t.307
Cónsultas: ÁS 11,30 horu e • lar·
.. do 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. IL

• - Telefo·ne 1.m.

Dr. Guerreiro' da Fonseca
Espeeilllista

.Hfeo - Efetivo do H08Pltal d.
Caridade

. OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Trataniento e Operações
.

Residência: Felipe Schmídt, "
- "Telefone: 1.560

t:onsultas: Pela manhã no HOlotW
fA. tarde: Rua :V'isconde de . Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.
--_._--------

Dr.Milton Simone Pereira
Clinies Cirurgica

lIol_tiu tle Senhoral

CIRU-RGIA GERAL
.... Serviços dos Professores Bene
Meto Montenegro e Piragíba No

gueira (São Paulo)
. 'OoJUlult&8: Das fi. ia i7 horas
Ilu Fernando Machado, 10

V Dr� M. S. Cevalca'nti
Clbúea ezclallnmenie � Iriaataa

Rua Sald,aDha lIlarilllle, II
Telef.",. II, 731

Dr. Mário Wendh,usen
.......6Ucá ele ilc!aJtoe • ci.....OoIInltór1o - Rua Jo&o Pinto, li

Telef. J(. 79
<::aualta da. • .... 6 .....�1IeÚI: J'�" SeIuIoWt .. II.

relei. II'

• __ o .�

Dr. (LARNO G.
, GALLETTI
ADVOGADO

Crlm•• oi••l

CODStltulgiÍQ II. Sooledad..
NATURALIZACOEB
Titulott D.cdarat6rlol

Dr. Paulo Fo�te.
ÇlbUco e operadorOIaaultório: Rua Vitor Kelm.. �

,- Telefono: 1.405
�tu du 10 .. 1:1 • dea 14 U\, "n. 1tetidhl'l., R_ BI--n.U. � TeWoaê: 1._ -

.

Eeorlt61'lo o RIlI.ldlnóla
Rua Tb:ad.nt.. 47. •

FONE •• 1468 IDRA. WLADY�LAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO'3IB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica ' Geral-Parto!

Serviço compjeto e especíalísado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12. horas - Dr. Musti.
.

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

I

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2'. andar

/1'Caixa Postal 260
.

FlorianÓPo�iS
- S: Catarina

.

SOLUÇÃO

PAUTAUBERGE
I

llc. D.N.S. N! U84 Df 1925

..
.

roMPANIHl� �
, -;. .:h ACClpENTES ..�.............

RESSl0
"

,ii'
.

s s e e Soe.A.' TINTAS- PARA IMP
_

'lí{;}" PORTO ALEGRE
.�_ I

.
C O T TOM A R, t

RUA VOLON'(ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 6S • t.· ANDAR •••••••

;�� �.���
•••• .,,'

CAIXA eOSTAI..1HI8 • TELIiFONE 664() • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-
p V S. C8AII ou cerNIIAIII .....

Ag�Dcia 6er�1 par� .

S,lo. Catarina - IV�!�;:o�� 00:=�
.

. Rua Fehpe Schmldt, 22-Sob.· .... L. Alves.
,Caixa Postal. 69 - Tel "Pi'otectora" - FLORJANOPOLIS Rua Deodoro 11-

'I'ran!ilport811 regular .. ;o de Carga l

<, SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA 1081
'Infol'magõe. como. Agente.· .

..

F!orian6pólh - Carlos HbepckeS/1\ - 0[- Teletone 1.212
São Franci.co d" Sul - Cario, H'Jepcke S/A _;_CI - Telelone 6

,

( En'd. t e leg ,

\\&OOR�MAÇK

o BahAo

"VIRGEM. ESPECIALIDADE"· da
elA,WETZEL IN !)USTaI_"L·J()I� V I f... L � (�Jrl:J rUSl

"

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Que dôr nas
, juntas! Nem

posso levantar
o braço!"

Para que sofrermais'[
Aplique um

Empiástll'o SABIÁ
-que alivia na hora

dores reumáticas e

,musculares, nevral

,gias, �ontusões, pon
tadas, lumbago, tor
-ceduras, etc.

Aplique JÁ um

EMPLASTRO

.MÀRIO-SILVAE'-:SÉNHORA
" iHLDA" S�lLV.A

par,Íicipam aõs"s�uS paren!'es
�:e; pessoas de suas rela.çoes
.o nascimento de seu _fllhO

NEWTON CRISTOVAO
�corrido dia 13 do corrente,

.na Maternidade Dr. C. Correa.

FpoUs., 13-8-19f>O

'LIVRE-SE,
de uma. vez,

DESSA TOSSE
,que c atormenta!

f� �
Mas para isso,

i:

simples palla- W

tivos não bas- ..

tarn. � preciso �
combater as ;;:

.eausas da tosse, com "Um "me- w

.rucamento adequado. Só as

�lITr. você se livrará realrnen- e
'te dela. �
.Quando v. está
10ssindo, obriga

.
seu organismo a"

'Um grande dispên-
'

�io de ener-gias, .

w

.que enfraquece
.suas fôrças e' pode abrir ca- e

. mínho a males muito sérios. �
No combate às causas da ;;:

-tosse, que é provocada por w

.írrítações nas mucosas do
aparelho respiratorio, faz-se �
.necessário. também. tonificar ;;;
.o organismo. w

FIG ATOSSE, que �
contém em sua fór- ;;:
rnulare x t r a t o de
óleo de fígado de
bacalháu, .xarope ;de glicose e ele- _

rnentos de grande poder ex- ;;:

-pectorante, cicatrizante e re

generador das mucosas do
o

.aparelho respiratóno, é o re- :;
:médio indicado em todos os :;:
casos de tosses, bronquites e

:suas manifestações.

Se v. está tossindo,
tome logo �

fIGATdSs�
um produto do

INSliTUl1l

flRMAtOil!OlOGICI'
" 1i'1GATOSSE· r,G.·::oss�· flGATG.,.

·14- Batalhão de Caçadores
Servico Militar (Classe de 1931)

Edital
o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis; lem

bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianó

polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
.servírem no 14° Batalhão de Caçadores na' 2a turma de 1950,
que os mesmos devem se apresentar naquela Unidade, no Es
treito, no dia 11� de setembro, entre 7',30 horas e 11,30 horas.

Quartel em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da

Guarnição Militar de Fpólis.

o ESTADO-Terça-feira, 22 de Agosto de 1:l5J

GUERRA' ÀS CARIES,!

ELIMINANDO
os .ÁCIDOS DA BOCA

Os ácidos da boca, que causam

as caries, ficam neutralizados logo
que os ingredientes anti-ácidos de

Kolynos se põem em contacto com

a saliva. Esses mesmos ingredien
tes dissolvem a película que senti
mos sobre os dentes, antes de es

cová-los com Kolynos. É nessa

película que as bacterías se ocul
tam e se reproduzem.

f,��
ii
iI
d

:-:I�·::,::'L::t':t:::'i:,m:::::::;I;2;t'tB:I:=w.%m��
DESTRUINDO

'

�r�
.11 AS BACTERIAS '.�A conhecida bacteria "Lactobacillus @

Actdophilus Odoatolyticus" é a pro-
\ �i

dutora dos ácidos que provocam as ti
comes dentarias. Somente Kolynos �.�contem certos ingredientes que são

>�mort ais P;l' a essas bacterías. Estu- *�
dos cientírícos realizados em famo- �?-'"
sas uruvers dades norte-americanas �
e europeias, provaram que cerca (�
de 9�% das bacterías doi boca são �1
destrtndas por . olynos, Este efeito �:�
de

:;:�:.::::::J
". ��

LIMPANDO if�
......*'

PERFEITAMENTE 'IY;"A espuma penetrante e abundante �:.
de Kolynos retira as partículas de 1:t
alimentos que não forem removidas W'll
pela escova ... e deixa os ingredientes l:i
protetores de Kolynos na-superfície �:,
dos dentes, para evitar que se forme N
nova película. Essa espuma pene- ri

...._o_U_$_O L·""��j""�o;;o[;;;;!:21�!::::2:!,:·2i;:�j::;:2.:�:�::ii:i;.l;�:·��,:i.1.lt::ii:::.:lli·.::'1:;::::1:f;:1::::ll:�lli'l�r�ririw�Lf��!�!J

J _

COMO SAO BRANCOS E SADIOS
os dentes do KQLYNOS-BSTA!

Basta UM em na

escova seca.

Melhores resultadosOUTRO fAMOSO KOLYNOS·ISTA I

são obtidos escovando-se, os
dentes com 1<011'n05, depois de cada refeição.

astro do filma
"TClmbores sobre
o Amazonasll, da
Republic, sempre
usa Koly�os.

Mc(Àwt

Instituto de. Apesentadoría e

Pensões. dos Industríaríes
Aviso. aos Empregadores

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

24,7-50, elevou para 60/0, a partir de AGOSTO DE 1.950, a taxa de

contríbuiçãe dos associados dêste Instituto e" consequentemente', a dos

empregadores. ,

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

incluidas na Guia de Recolhimento, na base de 120/0 e não de 100/0,
como vinha sendo feito anteríermente.

Florianópolis, 10 de agosto de 1.950.
João Ricardo May!' - DELEGADO

QUER VESTI�.SE COM (ONFORTe
PROCURE A

ftlfaiataria
E ELEGAlKIA' C��.Dicaçio

A Associação das Damas de Rotary comunica. às pessoas que ad
quiriram bilhetes das rifas de um liquifícador e de um aparelho de

chá, organizadas em ,pról de mais uma bolsa de estudo super-ior que
tem direito ao premiou quem .possuir os bilhetes numeras zero dez

(010), por ter sido este o final do 10 prêmio da Loteria do Ri� Grande
do Sul em data de 10 do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ,

Dois p'ré'lios seus,acionais
, .

Sabado. e domingo próximos, no estádio da F.C.D� realizar-sE-io
duas . gra'ndes e sensacionais exibições do Bgua Verde de Curitiba, que

lerá· por adversarios o Bocaiuva e o· Figueirense.

Sem grande' esforço o
Jogaram sábado, no estádio da . campo além de consignar 4 vando um elemento: Alemão, que

Praia de Fóra, perante pequena I lindos 'tentos sendo, desta forma. foi um grande batalhador. Os res·

assistência, os conjuntos. do Avaí o recordista 'do Campeonato de tantes ,andaram pelo gramado,
e Bccaiuva, em disputa de mais 50. Naturalmente que ficaram sur sem esboçar a mais leve reação.
uma rodada do Campeonato do presos todos quantos presencia' A contagem foi de 6 a 1, teu.
Profissionais da Cidade. rum o prélio, pois não passou pe- Los conquistados pela seguinte ar.

O Avaí, franco favorito da i[)Oll'J la cabeça de ninguém que um [o- dem : Felbpinho aos 5 ms.; Baia

fia, foi senhor absoluto do grama. gador considerado "aposentado" no (Booaiuva) , aos 20; Bentevi:
do. Fez o que qudz no gramado e viesse a brindar .0 ;publico com aos. 26; Felípínho, aos 40' da ia Ia.

se não enviou mais de meia du- uma. 'performance cem-por-cento se, ·e Felipinho 'aos: 2; Felipinho,
zia de' bolas nas redes defendidas notável. Fatéco também reapare. aos 19 e Saul, aos 32 minutos da

por Hélío, foi porque a sorte lhe ceu, mas não bisou súas grandes 2a fas:�.
;10i adversa, pois de vez em quan- atuações, sendo Danda o melhor Apitou (} prélio com .atuação re-

do o arco boquense ameaçava tom. do tr.ic.f'inal. Todos' os médios do gular. o sr, Noherto Serratini.

DaT. Mas não vamos dizer aqui esquadrão "azurra, jogaram a con- As equipes jogaram assim for.
. que o alvi-celeste realizou uma pe- tento, principalmente Boos. que madas :

Ieja brilhante. Ao contrárío, '" realizou uma grande partida. NOj AVAl - Adolfinho, Fatéco e

equipe de Nízeta falhou em mui, I ataque Nízeta secundou a Felí- Danda: Minela, Boas e Jair; Ben,

tos lances sem todavia atemori-: pinho, 'salientando-se pelo seu jOJ tevi," "Nizeta Pelípínho, Tião
,

. ,
.

zar os seus torcedores. Com O so veloz ·e construtivo. SauI não (Baulje Saul (Tião).
reaparecimento de F'elipinho, que foi 'Ü mesmo de sempre. Perrnane- BOCAIUVA - Hélio, Alíca e Os

comandou a ataque 0. conjunto ceu _quasi imóvel no gramado o car; Getulio, Mafra e Cuca; Damia
avaíano melhorou bastante. AJ,iás', a ponteiro canhoto. Bentevi e Tião, ni, Atlemão, Baiano Helinho e

antigo craque da seleção catari.l com altos e lbaixos.
.

Paulinho .

'

nense "abafou" em toda linha, tor .. I A equipe do Bocaiuva decepcio- A renda foi de aproxímadarnen-
nando-se o melhor homem em nau por completo, apenas se sal- te Cr$ 1.200.000.

Avai,
campeonato cartoca no Estádio M'U·

nicipal. Entretanto; o conselho de
hbcraüve do gremio cruzmaltino

decidiu realizar alguns prelios no

Maracanã. Na reunião, o conselho
arbitral da F.M. F. tomou conhe
cimento da decisão do clube de

Olaria X'

ruo, 21 (V.A.) - O Vasco

Bocaiuva

No o vasco enfrentará,
os «grandes»
da guintes jogos para o Estádio Mu'l

Gama não se entendeu perfeita- nicipal :

meu te com a' F.M . F. no que se Terceira rodada
refere á disputa dos jogos do

«Colosso»
sémente

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

derrotou o

Flamengo, que estava programada
para. .0 Estádio Municipal, passeia

para o oanipo do Olaria, rícandc
Vasco x Bangu para o Maracanã ,

Quarta rodada - Flamengo x S_
Cristovão sabado e Bangu x Bc

tafogo, domingo. Quinta rodada -

•

Botaf'ogo
'

x Olaria, sábado e F'lu-

*

São Januario .em fazer as' parti-, minense e Bangú, domingo, Sexta'
das contra o Bangu, Flamengo. rodada -. Botarogo x Flamengo;
Fluminense ,e Bolafogo, no majes- domingo. Setima rodada - Madu-

'toso Estádio construido para a reíra x Bangú sábado, Vasco, X:
"Cope do Mundo". Flamengo, domingo, Oitava roda-
Outro assunto tratado na rcu- da - América x Olaria, sábado el i

nião do Arbitral foi de que na Fluminense x Vasco, domingo. No...
hipótese de transferencias ele' jo-j na rodada - Bangú x América,
gos em virtude de chuvas essas sábado, Botafogo x Vasco do

pelejas ..serão levadas a efeito de mingo. Deoima rodada .- Olarüt
48 a 72 horas depois,' em campo a x Bangu, sábado e Botafogo x

ser. determinado. -Ftamengo domingo. Decima pri •.
Foram feitas algumas alter-a, mei ra rodada - Madureira x Bo..

ções ua tanela e indicados os se. tafogo. sábado, Flamengo x Flu...

míncnse
.

domingo,
,

,
.

o Agua Verde,
festa de

de Curitiba, na
do Bocaiuva

..., ,-

anrversarro
Da diretoria do Booaiuva, clu

be que no dia 10 ultimo completou
mais um ano de proveitosa exís,

tência, recebemos atencioso convi.
te para as festividades comemora

tívas do seu 12° aniversário de Dia 26 - Partida de futebol en

fundação, cujo programa. ,eslá as- I Lue Bocaiuva, toca'l, e. Agua VerdE!\

sim organizado: de Curitiba.,' em homenagem ao;

P,rof.essor Flávio • Ferrari
I
presi.

- ,

dente da F. C. D. 10Cial: estádio da;
F. C. D.

'

horas - So irée no Clube 15 de;
Outubro em homenagem ao Sr'.

Jorge n;ux - Musicas a cargo da.

Orquestra :do Clube 1.2 de Agos,
to.Jogoú melhor o Paula Ramos, mBIS' a sorte esteve

ao ladu do Atlético
Uma partida bisonha e destitui- lhos'. 3ua cidadela. O Vrélio caminha

da de técnica:, assistiu-a pequeno No perlodo final, vimos um Atlé p:a;ra o ·seu final, quando; aos' 4\\

púbJ.ico, na tal'de de' domingo, na Lico diferente, fortalecido com l} minutos bem .servido por Motor

praça es.portiva da rua Bocaiuva. melhor disvosiçãü dos médios, on· zi.nho, Àmorim c3Jb:eceia, encer-

Atlético ,e Paula Ramos pOdiarr. de pontificou Chocolate, velo seu rando o pla-card. Resultado final:

ter proporcionllido, um espetáculo' trabalho -ofensivo mas' nem por Atlético 3 x Paula Ramos O.

mais interessante, não fossem as isso o campeão d e48 colocou-s� Ürientou ü 1)artida, com ligei
falhas acusadas em ambas as fa. em plano inferior. Pros.segniu nO 1'0 falhas, mas sem influir na con

ses. mesmo ritmo e em algumas vezes, tagem .o sr. Norberto Serratini.

O placard (3 x O para o Atléti� bbrigem .Santana ,3, ,se empregae As duas cqtlÍpes esctavam assim

co) não espelhol� de modo algvm a fundo, fazendo. boas' def.esas.·· fOTI11adas:
.o que foi a pa.rfia. Vimos o onze"" Foi a maioa- figura, em campo. ATLE'TICO - Santana, Luiúnho

palaino mais_ coes'o, mais -ardoro- Aos 8 e 9 minutos, il"esp,ectivu e Pedro; ·Cazul'ia, Choeolale E' Ga

so, ala·(}ando. repetidamente o ulti- mente Caréca e Motorzinho conse· tinha; Dilmor, Motorzinho, Augus- RIO 21 (V. A.) - O engenheiro proximo, isto é, logo após, a tem-

mo reduto do tricolor estreHens,e guem vencer a guarda de Ari II, to, Amorim e ·Careca. Ottori�o Barassi. presidente da Fe· porada com o selecionada uruguaio� .

que, para fugir ,a uma goleada, te. com dois tentús Telâmpagos' qUG PAUL<\. RAMOS � Ari' L l\aldi deração Italiana de .Futebol e vice. O convite aü campeão carioca dll\
ve. que conf.iar na pericia do seu inespera:damente puz,eram por ter e Dinarte; Dadica, Itamar e Nê<- presidente da FIFA, conforme no- 1949, foi feito ,pelo sr. Otorino Ba

novato guard,ião, o qual desin· :r�a..ais �SlPEjra{nças 'dlo Paula Ra.. nem; Jaime, Ari n, lVIandico, Abe- ticiamos ontem convidou a Asso' rassi antes do seu embarque dOI I

cumbiu a -contento ·0 seu' papel, de. mos d.e obter um .grande triunfo. l,ardo e Lauro. ciação Uruguai� de Futebol para' retor'no ao seu pais'. Acredita o di

fendendo a torto a direito ,as ar I Conjuntivamente superior.es, ma·s Não s'e realizou a parl4da, preli- enviar a sua representação cam. rigente l11axi�no ,da ,entidade itali
remeHdas i]}aulainos, al'gumas das' inferjorizados no marcador, os 1'a minar, entre os aspirantes, vis'Í-O peã mundial de 1950, á Italia, afim ana que o esquadrã·o ·do ,Vas'co da:

quais bem dific'�s. A J,in,h� aUMi.1 pazes .da. :'estrê�a solitária" teu ter o AtléticO' feito a entrega do·s de inaugurar'ü ·estadia. de Roma, Gama será uma grande atração nU!

cana trabalhava como podIa, mait. tam dll1unUlr a dIferênç;a., mas de· ponLos. Venceu assim o Paula Ra. enfrentando o selecionado da !ta, ltaIia, dados os valores' que inte�
'os da intermediaria não a alimen·· balde. O guar.dião tn.color e'stá vi. mos ·por W. O., conservando-se na lia. A inauguração 'da maior praça gram a sua equipe: nada menos de;

tavam como d·eviam quer falhan. gilante e não permite a queda da Liderança. de esportes italiana ,está mar-cada oHo' elementos qlle figuraram na:

do na marcação, q�er ·atirando a para os'· primeiros dias de abril seleç'ão J)rasileir� que disputou o;

es'mo, enquanto .que· pouco se,_ con Rem-odelado O Conselho NacI"onal proximo. ultimo campe0nato mundial de fu-

fiava nos zagueiros. Ari .II, em um .
TAMBEM O VASCO teboI. O sr. Otta.rino Barassi de_

.
dos seus melhores dia.s, ,a·tacava 6 d D

.

t
Agora podemos informar aos clarou ainda que o Vasco da' Ga·

defend·ia, com inteligência e per, e
.

espnr es nossos leitores, que tambem o Vaso ma realizará possivelmente ires:

feição, impulsiona:ndo o- balão RIO, 21 (V.A.) O presidente 'ruso, 'Moreira Rahelo, Hmon S-an�
co da Gama foi convidado para jo. parl,idas no estadio de Roma,

·sempr.e ,em direção a meta gU3,pne· da República acaba de decretar a LO.S e AlmiranLe Lemos Bastos'. gar no estadio de Roma em abril

cida por Santana. Parecia selada remodelação do Conselho Nacional
:-----------.--�,------------------

a. sorte .do Atlético·; á rpedida qlHl de Desportos.· Os novos membros

I
I 'Soe de IIrnR8ro' aos Tuberculosos'.�r!l��l��. ����;iO�e n�gi�:;:�:\l�� ���c:�ose��l!.�!:S :P��.:�d.��t��e��b�� Para colocar SOL! I"

N A�cpmb'éia Gera I )
teve, porém, o conjunto da P.rai:; Garneiro de' M�ndO!l".a.: ,Dario de em seu S!ln'!.)to
'de Fóra, 'a. sua tradlF''io no 'l'Ila .

"
.

U pU De ordem dia Sra. Presidente, convido os Srs'. sócios 9-esta Socie-
,

•

. ';'C
\

1"' Melo Pmto, Angelo Fllpo. de Cas- . PROCURE daele, para a reunião de Ass<embléia Geral a r.ealizar-se Ia, 22 do cor-

.card, que contllluoU em ·branco ao '

,

O Id
,'ente (terça. Feira) ás 19 horas na séde rorovisórÍ'a, a rua Vidal Ramos

f,ínalizar a primeira et3Jpa. Ness<l tro Filho, corOIlel .S._ an·la Rosa e sw-a o
_'.,.

19, afini de S'Br eleita a Diretoria que terá de gerir Os destinos da Soi
fase, notamos controle perfeito

I
Carlos M·artins da Rocha. Os e1e- eÍpdade, no pe-riodo social de 1950-1952.

·dos m.oi.a,s paulaino.s, os quãis, ··lá. ll)enLo.s afastados, al.ém do presi- telefones 1536' e 135>4

/1
- Flrorianópolis, 17 de agõ.slo de 1950.

mentavelmcnte, enc<:_ntwaram 01 dente demissionario; João Lir'a, Fi. P. 15 de Nov. n. 2'2· 2·. andar Emilia Guedes iJIussi Miguel.
sens exLremas completalll1enLe Ia. Ih6, foram Domingos Vassado Ca-

.

, .

'

A SIDCRETARIA
I

.

Dias 10 a 15 - Torneio Trian.

guIar de Basquete em homenagem
ao dr. OSIUlar ,Cunha, presidente da
F. A. C., concor.rendo 0-5 clubes' Li

ra Tenis Clube, Ubiratan e Cara
vana do Ar.

Dia 19 - Sessão' solene -as 21,30

tre Figueirense, local e Agua Ver_
de; de Curitiba,. em homenagem aOl

sr. üsni Ortiga presidente do Fí
gueir.ense local; estádio da F.C.D.

Dia 27 - Partida de Fute:bol en-

o 'Vasco convidado
em, Roma

para jogar
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4'NÃO SEJA NA VIDÂ UM FOSFO

no QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente maxi

mo da virilidade, combinação cíen- <,

tífíca de vitamina "É''', hqrrnônios
totais e sais fosforados. Hegenera
dor racional dias glandulas em am

bos os sexos. Esgotamento nervoso

falta de memória. Moderno re'Vigà�
.radcr do sistema nervoso e tônico

,

geral. VI:RILASE, um produto do
Laboratorio JESA é vendido em

todas as Fm'mácias ,e; Drogarias.
Pedidos pelo Reembôlso Caixa
Postal, 3383 - RIO.

B,om binóculo
Grun'de visão

Visão maior e maia perfeita
que a· de um bom' 'binóculo

alcançá quem tem aólida
instrução.

Bani livros, sobre codcs OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianó;:loHS

DR.I. LOB,ATO FILHO·
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado, pela Facuuiade Nacie
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especializhção

� pelo S. N. T. Ex-int�rno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,:18
Consultas, ldíaríamente,

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

lheiro da UIUtraQIIO a-oima. ..._
lhe. em, ......ve.! .-._ .... de

excelente aperit1yo JI:1'O'1'. �...
_ v, Si&. de _ar.ao..,...
..., • pnâlaa:ESTEE 1A1f- \

SFl'1 O 11EU APERITIVO,
� "REDILETOI

.......... ' �

\ .

.

••Ita. f.Ueldatletl _ .

.. ti.... filiai••• J
.... alo ..q••c&, ,.. • •• lfLI.1

.nee.te para _ ... "'PIMPOLllO·
, , .lIIla eaderaeia i. CUD�
IIUTOO PREDIAL. i;j.

_ .. _--_-- -_�I#

Circulo Operário de Florianópoli� Diretoria do Fomento da P. ·Inimal·
De. ordem��r��e!!���!.�o t��O!��culis'vas para 3

'

ED ITAL
.

sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia 22, terça,
feira- às 20 horas' em sua séde social à Rua 'Padre Miguelinho, entrada
pelo lado do Cine Roxy.

ASSUNTO: - Eleição do nova Dir,etorià
AVISO: - À hora acima eivada, não havendo numero legal será

feito nova chamada após meia hora, finda a' qual, Ia Assembléia flincio
aará com qualquer numero.

Secretaria do Circulo Operário de Fjorlanópolis, em 15 de Agosto
de 1950.

De ordem do sr. Diretor do Fomento da Produção Animal do Es
lado de Santa Catariua, devidamenLe autor-izado 'Pelo Sr. - Execllto�
do ""Acôrdo Único", torno público, para conhecimento dos íntecessat
dos, que serão recebidas propostas de compras até o dia 28 de' Agosto,
de uma camíonete marca Ford, chassis 122 100 HP 8 cilindros mo

d,elo 1946, com cabina fechada, amerícana," com ca;roceria PicíH�p --.

americana, de côr verde pertencente a mesma Diretoria, ,em regular es_

tado, avaãhada em Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros).
Qualquer outra Informação os Interessodos ,p:od·erão obter na Di

reter-ia da Produção Animal, ,em Trindade, das 8 ás' 13 horas.
Diretoria da Produção 'Animal, em Flor,iánó�olis,. 18 de Agosto

de 1950.

MOTOR OIL
"

àESISTE AO DESGASTE EM CADA

ETAPA DA VIDA DO MOTOR DE SEU CARRO!

EM CARROS NOVOS: Nos motores que estão sendo amaciados
ponha óleo para .uma prova exata! "Shell X-IDO é ideal para essa
I?rova porque é bastante fino para penetrar entre as superfícies
mternas; aderente bastante para alí permanecer e resistente bastante
para - suportar as mais fortes pressões 'nessas .superíícíes. EM
CARROS VELHOS: Os puros e dispersivos "aditivos" contidos .ern

S�e� X-IDO remo:rem �s resíduos existentes e protegem as partes
vitais do motor, impedindo a formação. de camadas de impurezas.
�odos os detritos são dispersados e mantidos em suspensão 'no
aleo em forma de pequenas partículas evitando, desse modo, uma
das causas do desgaste. EM TODOS OS CARROS· Shell X-IDa
protege o motor contra as mais traiçoeiras formas de desgaste _':

-

corrosão causada pela mistura de vapor d'água e ácidos produzidos
pela combustão, que atacam as superfícies internas, principalmente
quando o motor está parado ou funcíonando . em marcha ?-lenta.

SHELL X-too pode ser misturado a qualquer óleo mineral já contido �o
ear t e r , mas para obter melhores e' mais rápidos resultados:

,I?RENE, LAVE e REENCHA O CARTER COM SHELL x-iea

D e- t -e-�g e n t e.:E s t á- 'I' e t, P·r o. t e t o-:r..
"

'O Secretário GumeJ'cindo Caminba;
,

s. C.' . Granadeiros da Ilha
OONVITE .

-

'De ordem do sr. presidente em exercício, tenho o prazer de
convídan os senhores diretores e Comissão de Trabalho, para
uma reunião, em conjunto, à realizar-se dia 24 do corrente mês
quinta-feira, às 19,30 horas, no Edifício do "S. C. S. C., a Aveni
da Mauro Ramos, 57.

Nessa reunião serão tratados assuntos de alto - interesse
social.

'

Florianópolís, 19 de agôsto de 1950.
Albano de Sousa Lúcio, secretário.

Bluidio Cândido de Sousa. Júnior, Of. Adm.

Soe. de' - Amparo. aos Tuberculosas
AGRAJ)ECI M�NTO

Aos corações generosos do 8nr. Dr. Aderbal Ramos ,da Silva DD.

Governador do Estado' e Exma, Sra.; Dr. Leoberto Leal, digno Secre
tário da Viação e Obras Públicas; Dr. Domingos Trindade, M. Di-Díre
tor de Obras Publicas; Dr, Adalberto Tolentino de Carvalho, Prefeito
Municipal; Dr. Elpídio Barbosa. dígníssímo Diretor do Departamento
de Educação: M. D. Comandante do XIV Batalhão e Forca Polcial do
Estado: Dr. Rubens RaIfibS Diretoc da Penitenciária: Dr. Lauro Fortes

• I , �.

Bustamonte, Diretor da Estação da Monta; Professora Maria da Glória
Matos, Diretora do Grupo Escolee Lauro Muller; Revdo. Diretor do Abr-i
go dos Menores; Snrs. Iríneu e' A:madeu Bornhausen; Snr. Helmuth Fett;
6nr. Gerenle da Tinta, Ipíranga; Snr, Nilo Nocetí e s'�s funcionários
da Arataca; Snr. Bodolto Geraldo da; Rosa, digno Inspetor de Transito;
.rmã DiT8II:ora do Colégio "Bagrado Coração de Jesus"; DirlelÍores dos

Jornaís "A Gazeta", "O Estado", -Diário da Ta:rde"; Diretor da EstacãO'
da Rádio "Guarujá" e ao povo altruistico de nossa Florianópolis, a

gratidão sincera dos' nossos doentes '81 uma prece a DEUS pela s�ude
Je todos da Dire,toria "Sociedade de Am'P�ro 'aos Tuberculosos,.

Da. Malhilde de Oliveira Go·eldner
,

t missa de 6- mês
Alice de Oliveira Goeldner ,e Ias famílias doe Orlando de Oliveira

Goeldner, Charles Edgar Moritz e Newton 'I'híhes de Almeida convi
dam os parentes e pessôas de suas relações, para assistirem á�missa
doe sexto mês, ern intenção 'à al�a de sua inesquecível mãe, sogra e

avó.
DA. MATHILDE DE OLIVEIRA GOELDNER

Que mandarão celebrar na Ca,tedral Metropolitana altar de' Nossa
Senhona" ás 7.1/2 horas do dia 21 de Agõslto Gsegundà..:feira).

"

• I
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06,00 Hs. - Alvorada festiva. na frente da Qua'l'tel, pela Banda. de
musica e cornetas.

08,00 Hs, - Hastean�ellto da Bandeirá e canto do Hino a Caxias.

08,30 'Hs. - Formatura do B.C. para inicio das solenidades ín
·ternas:

a) -:- ljintJrega da Medalha de' Sangue e respectivo Diploma
-

ao herói da' F.E.B., civil Braz Laurindo Souza.

b) - Entrega da medalha de 10 anos de bons serviços 'ao

1° Sgto. João Pedro Nunes'.

c) - Entrega da medalha de Guerea e respectivos Díplo
mas aos Sargentos Raul Dias, Aurélio Malta, Bruno Má
rio Cechinel, Pedro Man�,el do Nascimento, Luiz Ro
berto, Prudencio, Carlos Gandolfi Arnaldo Via.na, Au

rélio Seara, José Luiz Jaime Medei'ros Osvaldo Hercilio
, .

de Oliveira Líndolf'o Francisco, Ari Silveira, e Arman-
do Ouadros: .

.

d) .� Entrega do Premio ao melhor soldado de 1950.
,e) - Homenagem ao Patrono do Exército: Colocação de

uma "palma de flôres" no pedestal de Oaxlas, por dois você

soldados de bom comportamento. As 9,00
f) - Leitura do ,Boléfim Diário alusivo a data.

. do Mundo
.

d As. 9,05 horas
g) - Desfile em honra 'aos agracia os.

gravações
09,30 Hs - Jôgo de Futebol entre as equipes da Marinha e Exér- As 12,00 horas' _ Oferecimentos

cito (50 Distríte Nava.l x 14° Batalhão, de Caçadores).
a) Paulo Gonçalves W'e'ber Vieira da Rosa,

Ten. CeI. Cmt� do H9 B.C.
CONFERE: Alvaro Veiga Lima - Major Sub-emt.

..

c. D. do
Clube

LiraReunião do
Tenis

Terá lugar hoje com inicio ás 19,30 horas, na séde social, a reu

.níão dos memhros dh Conselho Deliberaãivo do Lira Tenis Clube para
a eleição do seu Presidente e Vi.ce-Preside'llte.

,

-\

FLORIANOPOLlS -. .22 de Agosto de 1950.

Programa para O'S festejos do
Dia do Soldado

. .

25· -"VIII - 1950
.

\

Lira Clube
QUINTA-FEIRA - DIA 24 - QUINTA-FEIRA

GRANDE APRESENTAÇÃO DE MUSICAS PARA DANSAR
RESTAURANTE À LA CAR:I�E-

INtcIO ÁS 20,30 HORAS
RESERVA DE MESAS - RELOJOARIA MORITZ

GR$ 20,00 L

SÃO OONVIDADOS OS ASSOCIADOS DO CLUBE DOZE DE
AGo,S'.rO

�

."...

PA5.1 sstOS'"�/-fII OIIUANTE, iODO OlA

I"" nos tlAP�JOS
·

DRftt
ii

o/, "":.
�;; '",�.< . .- � .. �'* .,'

"/ "lI 1') -*

t agradecimento, e missa
Manf,redo Silveira Leite e família agradecem· profundamente a

. todos 051 que manifeostaram seu pesar pela dôr imensa. que tiveram com

a perda de sua ,muito querida MARLI, e"'oonvidam' os �ar,entes, amigos
e coleguinhas' da extinta [Jara. a m�ss'a de 7ó dia .que mandarão cele
brar ,em sufrágio de sua alma no altar de Nossa Senhora de Lourdes

. ,

quarM.-feira às' 7 horas, na .oatroral MetI'Qpolitana.

CODDrega�ão Maria-Colégio que 'será modelar
na N.S. do Desterro Florianópolis, que sempre primou los senhores CeI. Pedro Lopes vtor-

. De acordo com os estatutos. foi
por ser uma cidade 'Composta de ele- ra e Oscar Cardoso, os quais, cre

eleita a nova diretoria da Congrega mentos altivos e educados, irá receber denciados pelos seus dignos e valo- \

:;ão Mariana N. S. do Desterro, quo festivamente_ o modelar Colégio Bani- rosos companheiros dessa elevada ..

consta dos seguintes .membros: ga Verde, cuja .construção, à rua dr, cruzada, veem dando o melhor da-
Presidente. Gercino Gerson Gomei) Ferreira Lima, acha-se ern fase fi- suas atenções e empregando a maia(
'10' Assistente: Newton da Luz na1. - Destinado ao ensíno secuu- decidida vontade,

\

Macüco' dáiio, em dois turnos e deixando de Resta ainda, algo de importante
20 Assistente: Francisco Miguel lado todo e qualquer faccionismo; a realizar. Quase terminado o pré-

ia Silva dio deve-se olhar para o seu molho
1° Secretário: Américo Vespúcio o Colégio Barriga Verde virá a mar liário, no qual se deverá inverter

Prates cal' época 110s anais do ensino em
soma apreciavel. Sendo, como é, um

2° Secretário: Alfredo Xavier nossa terra. Só os que tem conheci-, estabelecimento do povo, e destínan-
Viera mento do seu verdadeiro campo de a-I do-se, . com esplêndido acerto, aos

1 ° Tesoureiro: Alvaro Soares de ção que vem sendo metü;,ulosamente ensinamentos onde há de imperar
Oliveira

...-

delineado podem compreender da ele-I rígôr, ordem e elevada compreensão, '

20 Tesoureiro: Alvaro Mafra I vação dos seus futuros e_!lsinamentos,' cabe aos nossos conterrâneos ampa
CON.SELHEIROS: Américo Sil- em cujos bancos a nossa nova e tutu, 'rarem tão elevada iniciativa, fazen

feira d'Avila, João Ferreira de Me- rosa geração terá oportunidade de co- do-se possutdones
-

de ações, com mó-'
lo, Heitor Veiga de Faria e Biase lher o real dentro do absoluto em mo,' dicos pagamentos mensaes. - Res-
Aguenez ino Faraco. derna pedagogia. Para que a vultosa saltamos, ainda, com espírito de JUs'
A Posse da nova diretoria se rea- construção· pudésse cl;.oegar ao' ponto tíça, serem as ações do Colégio Bar-·

lizará na reunião ordinária do dia em que se encontra, foram necessâ, riga Verd.e Ltda. um penhor de va-

I 2[; de Agosto no Salão Paroquial rios esforços dignos de menção dos 101' garantido, haja em vista o valor-
as 19,15 horas. seus ideal izadores e em cujas fileiras do prédio, os fins a que se destina o:
P. George Alfredo Lutterbeck S.J. encontraremos capacidades realiza- elegante edifício e priuclpalmente a.6'

Diretor deras, muito bem representadas pe· honorabilidade dos seus mentores.

Biciclefas
Inglezas

Acabam de recebei'

OSII 8AMA & CIA.
. Rua Jeronimo Coelho, 24 A

, Florianópolis

Rádio Guarujá
As 8,00 horas Bom 'Dia para

horas Nos Bastidores

Variedades

musicais
As 13,30 horas - Díario da me

tropole ..L_ (Laboratorio 'mno & Scott)
As 13,35 horas - Oferecimento

musicais - coto
.

As 15,00 horas - Encerramento -
1') Periodo

.

As 17,30 horas Alma Portenha
As 18,00 horas O instante da

prece
As 18,05 horas Um programa

para você - (A ELETROTECNICA)
As 18,30 horas - A tela pelo radio
As 18,.45 horas - O Esperanto em

L
marcha
As 19,00 horas - Momento Espor

tivo BRAHMA
As 19,30 horas - Not.ícíarío

agencia nacional
,

As 20,00 horas - Cantores
Brasil

.

As 20,30 horas - Hora Líterar-ía
(ESTUDIO)
As 21,00 horas

tados Unidos
As 21,30 horas

nadas
-As 22,00 horas. - Encarrarnento

Ritmos dos Es,

Musicas selecio·

Suc-Frufi
O complement<j> alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

. ,
-

"'

CODstrucãO de 50
(

casas pelo (pase
MACEIO, 21 (V. A,) - O Institu

to de Pensões e Aposentadoi'itt dos
Servidores do Estado, adquiriu nes'
ta capital, um terreno para a cons

trução de um conjunto r,esidencial
para seus funcionários. A vila a ser

construida será, denóminada "Ari
Pintombo'" e será de cinquenta casas

I�ETIDtIIR- .. .

IIII�41[D IR.� - -- -_._ .--_. --�-- �- ....._. ......._ , _...

CONTRA casrA,
QUEDA lOS CA· I

BELOS f. DEMAIS J
AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
,rOl'UCO CAPll�R
POR EXCELÊNCI,A

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

Não Perca ! ...
Rusly e a Ceguinha

Em "avant primicre", no CINE ODEON, dia 25, sexta f'eira, ás f};-'
(' ás 7% horas. E nã-o esqueça, assistir a ...este filme é colaborar

'

pela.;
assislência social das crianças pobres dos nossos morros dando lhes '

a alegria duma- tarde. recreativa com' prêmios.
Entradas: Cr$ 5,00; Estudantes: .Cr$ 3,00.

Institulo dos Industriarios
Concurso para a carreira de Fiscal

1 - A Delegacia do Instituto dos Industriárlns tor-

na público que, no período de 21 de agôsto a. 4 de se

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

concurso relativo à carreira em epígrafe.
2 - 'rendo em vista a natureza especial das fun-

\.,)

em
.',

\
'

ções inerentes à carreira de Fiscal, a inscrição é priva
tiva do sexo masculino, sendo os limites mínimo e má

ximo de idade, respectívamente, de 21 e 35 anos.

3 - Para vários outros esclasecímentos relativos

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

f'icio IPASE -- 2° andar.
n

L
---------------��----�..

Florianópolis, 17
_
de agôsto de 19,50.

João Ricardo Mayr

Delegado

do

os novos diretores dà)i
Divino E.. Sante

Empossadosda

Jrmandade do
CONSELHO. DELIBERATrVdComunicam-nos que, em data de

20 do corrente mês, tomaram POSS'E'

de seus' cargos os socios eleitos para

o' Conselho Administrativo da Irrnan

dade do Divino Espírito - Santo '.J

SS. Trindade.'
PROVEDORIA

PROVEDOR - Oscar Laurindo da

Juvencio Antonio Cioffi, Arque, '

lau M. dos Santos Lessa, Hugo H. �

dos Santos Lessa, José Luiz Gonza·

ga 'de Gouvêa, Alfredo Francisco da.'
Souza,. Otavio de Aguiar, Geraldin(]�·
de Oliveira, Galdino Vieira, José Ju�
lío da Silva, Eugenio Joaquim Mar

ques, Luiz Santo,s, Hildebrando
Francíseo Truppell, Mahoel N. Nu,

nes, Pedro 'Anatácío da Silva, Fer-:
fiando de Aguiar.

\

ZELADORAS

Silva;
VICE_PROVEDOR - João

ta Cardoso de Barcelos'; .

10 SECRETARIO - Acelon .pa

Batís

checo da Costa;
20 SECRETARIO - Hipolito Mafra
10 TESOUREIRO - Pedro Láza

ro Ferreira.
20 TESOUREIRO - Irineu Sebas. Catarina Passos, {,ElzaMaria. Fer-"

tião da Silva. l'eira, Lourdes Maria Ferreira, Ma.--
ZELADOR - Odilon Silva. ria· Simas. Jandil'a de Jes.ús..

.,..,w._.w.w.w.w._ _._._ _._w w _ _w __ ....,._

Hoje iremos com, Miguel Daux entres'ar ao Pe. Gl(\mente pa�'
lI'a auxilio aos seus pobres, a quantia que arr,ecadamos coriI "A·
Gazería" .

Foi ,pouco. Fo.i quase nada nesta época, de �leição. Mas, ain
da assim, a todos os que, contribuiram - peslsedis'La,s, udenistas.>
!trabalhistas;, ,democraltas. cris-tãos, pessepis:tas.

'

..
- o nosso a-

,gfrad'ecimento·.
Com a imp,ortânci.a seJl'á ,enJ:regue uma ·lista dosl contribu-'

intes.
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