
Re�ercute nos, meios' �olíticos a '81j1u08 00 sr. Jos�iléricD,,,
8�andonan�o a UniãO Democrática Nacionar'

- . >.

I

...

HIO, 23 (V.A.) - A nota politica do momento con-

tinua seudo o abandono pelo 81'. José Américo e seus

un;igos da UDN.· Efu declaraçãões à imprensa o senador
.

paraíbano oficializou o que já era uma situação ele 1'a-,

to, apenas /ag,l'ayaga com os acontecimentos ligados à

campanha governamental na sua terra. :\'ijo obstante

seus anteriores prouuuciamen tos' em vár-ios jornais, o

candidato à coligação do. governo paraibano ralou mais

uma vez á reportagem do vespertino "A Vangnacda",
formulando novas declarações sobre a sua atitude, 'que
'tanto vem despertando as atenções do mundo politico,

( , /

agnra já Ievaníando um verdadeiro'êlihelo contra o corn-

parlamento udenísta. Disse o sr. José Américo:

� "Apenas proclamel uma situação existcnte de 1':1,

lo. Tanto que eú e meus amigos nos vimos obrigados a

fundar um núcleo estadual do Parlido Libertador. De

\'0 esclarecer ainda, que .aludl à UDN já hão ralando

na qualiriadet de seu correligionário, mas me referiu!

do a um partido po li l ico 'cujos' deveres para, com as l i

berdade.s /publkas são índeclínávcís. Lembro que ape.

sal' de regressar de minha primeira excursão, fiz um

apolo 'ao sr. Odilon Braga para que enviasse à Paraíba

.um seu observador, a fim de sentir de ,perto' o gráu de

ferrar que o governador udenista implantou ali, sob a

inspiração de Argenrtr'o Figueiredo, Fiz, ainda, um se'

guudo apelo mas também sem exilo, e já agora lutamos
,
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Continua
,

o importante

pregados que se tenham distingui
do pelos seus esforços, na produ
Cão e distribuição de l;lens ou 'pe
las suas reali2lações em !pról da paz
social, poderão doravante ser agra·

,/

diretamente contra a policia e os desordeiros por eles

insuflados, ::\8.0 tivemos explicações para essa atitude'

do presidente udenista, enquanto que; até juizes, como'

é o caso de São João de Cari vêem-se na necessidade
, .

,

de "ir ao' l3:.io 'expor pessoalmente as trágicas círcuns-

tanclas em que se desenrola a campanha. A UDN tem
r

a maior r.esponsahilidade, porque nasceu em mil movi.

�nento para a recuperação das líherdades .

Já nenhum laço, porem; a ela me prende, pois os

vauguarduiros ele 45 'foram despresados em hendíi cio

dos adesistas como Argemiro Pigueiredo, que ficou C3-
,

piando a maré ,e ing-ressou no .partido depois que sen-

tiu a, situação definida".

o Brasil oferece um centro
médico. à França

Paris, 23 (�.F.I.) - Dr. Brouardel, presidente da Cruz Vermelh::l
francesa acaba ele inaugurar no Castelo ele Ermitage em Oove-Ia-Forõt
(Oise) um centro médico franco brasileiro.

Esse centro .-I e' reeducação, criado graças a donativos colhidos nu

Brasil tratará' de crianças atingidas por poliomelite ou mutiladas cLt

guerra.

Idéia· que
No próximo domingo dia 27 ..!l'o

corrente. no lugar d,ehominado
PRÁ..TNHA, proximidades do Hospi
tal Militar será solenemente ínau .

gurado ; pelo Revmo. Monsenhor diocese de Florianópolis que vê
Frederico Hobbold, dedicado Vi- com a íuauguração elo referido
gài'io Geral da Arquidíocese. o serviço concretizar-se 'um sonho,
SERVIÇO SOCIAL NOSSA SENHO-: no qual vinha empenhando há

R;<\ DE FÁcrIMA, da Juvenlude! quasi 11 anos, deixa aqui expresso
Feminina Católica de Florianópo-] seus mais sinceros agradecimentos
liso

se torna fato

despertando o mais vivo interesse
certame . de Blumenau.

ÁS vésperas de conclave bluríie. rio, seus 'prestimosos cOlaborado-, nef'ícios econômicos àquele
llauense, onde os pecuaristas de res, pelo êútõ do certame que tra-I cípío .e a todo. o Estaelo de
todo o Estado afluirão com lielos rá. sem dúvida, incalculáveis be- Oatariria.
espécimes, já se .pode entrever o .................,...._.._,.__•..___-_-.._._-.....a...._-.>I"••_••-.....- .._-.-.......-...- ...- .....-_-.�

�:t:,ç��,n�;€t�il����ia g�:ça�r��:lç�� Concurso de ti tulos ExpOSição industrial Vhculavão de Dotas
s j'��i�l�l ceen�:n��i��iS��, ��1S l�:,:��: para .Agronomo. e.' em _São Paulo·

,

) de r: l1�u"el·ros
.

vêm empregando intensa atividade
V t

li \ll- IA
.

b '11
' e Grln�r·IO RIO 23 (V A) _

. ,I . I IIO, 23 (V. A.) - A Caixa de
pro maior 1"1 .iantismo da I Expo- iI-. nu . _,.. s,eguuam pala Amor-tízação avisa que iniciara a

siCão que se realizará sob os aus- RIO, 23 (y,A,) - A Divisão de São Paulo, nUl:l��oSOS sen��ores. (j círculação das notas de 5 cruzeiros
picios do Govêrno do Estado. Seleção e. Aperfeiçoamento do D.A deputado que ah Ia_:O a convite do C�n. estampa 2a,. de cor cinzenta, taptos

No perfodo de 3 a fi de setern- S,P. faz saber a todos os interessa- -
tro e da Federação das Industr ías na frente como no verso.

,

dos que, elE/31 dó corrente a 29 de se.
do Estado a fim de visítar va Exposi- .-----'------------bro, acorrerão ao. local da I E' x- -

I d trl I D' 2
.

C.' temb'ro proxjmo, estarão abertas as çao n us !'la. la 5 a convite da entenarlOposição milhare.s de pessoas ano inscrições nos concursos de titulo� mesula entidade, a reDCl'ida mostra
.

ciosas de admirarem os espécí- para as carreiras de Agl'onomo (C será visitada por tecnicos, economis.

\ de' Blumenau.ines expostos, dentre os quais des' 232) e Veterinario (C, 233). do Mi, tas, membl'Os da comissão de inter
______

tacamos os da Cia. Jensen _ nisté,l'io da Agiricultu;·a. cambio com..;_q,_exteríor, da comissã0 Ar r
Ag'l'ic1:tltura Indu'steia e Comércio As inscrições poderão ser feitas de .importação e exportação etc. pa��a�-��ifes !1;eE!r: lVOS
Hermann v\reege e Adolfo Scmal;:> nos seguintes locais: a) Agronomo-. BLUMENAU, 23 (Do Correspon_

daquele ;\lunicipio do Vale do Ita.,
em todas as capitais dos Estado!!, Absolvido pelo Tr15,., dente) - Deverão revestir-se de in'

_
com exceção de São Luiz, Teresinha vulgar brilho os f,estejos sociais queJai, animais das raças holandesa e Natal, João Pessoa, AracaJ'u, VHó: ti I d R. U·O-!.l e ellursos serão parte das comemorações do

Jersey da Diretoria ela PrOdução ria e NiteroL \__
.

U li· centenál'io desta_ cidade, a transcor
Animal e dos PO,stos de Monta e

Maiores info!rmações poderão Iler reI' em dois de setembro prOXllllO
PecHário de Lajes' e de Indaia!. T'a-

obtidas nos Postos d'é Inscrições do RIO, 23 (V. A.). - A primeira Desde agora estão desp,ertalldo enor-

manho é o interêsse des'pertado
D. A. S, E. nos Estados, turma, do Tribuna.! Federal de Re- me atenção, não apElnas na'socieda

1
.

t
cursos na sessão de hoje, júlgando ele local como em 'to'do o Estado, ol)e a vr oriosa iniciativa. do Govêr-, S I·d

.

tl. n,era� a s-pena I a.. uma apelação crime de Jaguarão,_ baile de gala que será realizado na
'no elo Estado que, dia para di;a, au- li. al deu·lhe provimento por unanimidade noite do dia 2 e a apr'esentação da
menta consideravelmente o numer0 des-est!lbelecl·das absolvend� b acusado Frontelino Fi ópera "Anita Garibald", no dia 3
de inscrições à Exposição. !: gneiró Neto, que fora condenado pe na SociedacIe Dramática'Musical

Já, nestas colunas, Irepetidas vc-

p lo C d· II·t 110 juiz daquela comarca por crim(i "Carlos Gomes". Essa ópera é de

zes, temo.s frisad.o a importânCia e o Igo el ora funcionaL Sustentou oralmente o re· autoria do maestro blumenauense

do certame lyara o melhoramento ---o--- curso o dr. Itiberé de Moura. H. Geyer.

dmnou�r��h�oquee��. RIO, 23 (�A.) -A�uWo pcl� M---------h-----------------�----��---------d-------le afirmar, para. a grandeza econô ��:���� ·E�;f��I�a,proes1;:���b��g��,�� e n.ção onrosa'- para patro-e·s e .emprega os quenrica de Santa üaLarina. bunal Eleitoral do Distrito Fed,eraL
Muito hão-de lucrar ós criadores sobre as· eleições de 3 de outubro,

se d·l·stl·nguir.em em' realt3zaço-es', ·e·1 pro.l-da· p·az \s'DCI-al,;com os ensinamentos dos -técnicos declarou que o volume de serviço ex.: t
da' Diretoria da Produção Animal,

cedeu a expectativa das autoridade�
eleitorais. Interpelado sobre se ha RIO, 23 (V.A.) - Patrões e em· ciados com uma menção honrosa. existen�e naquele ministério� OIJ

competentes e dedícados que lá veria abstenções ·nos plei.tos, o de'
estarão Pal'a. transmitir . .n�,es lt'teis serilbargador Toscano declarou que
conhecimentos adquiridos cam a não acr,edita que às abstenções se·

proveitosa expeI'lencia e longos jam ae vulto em face das severas.

anos de estudos nos 'adiantados
.

_
�

centros pecuários do pais; ,EnCalhoU o Iate

;���E:;�?��t:; :o�:;:;::f,�:� «Santelmo» 'Desenvorvem·se no Ri,o as .neuociaç·ões emgional de Gado Leiteiro, Equinos, .

RIO, 23 (v.�.) � � ga,oin,ete do mi "

��li��S e:!�e�, ,bem com� o núme·l�l���oui��e�la:���ha
chstnbmu, ontem, '

-torno ,do, auxl·II-·O' ,ml·ll-tar 'do Brasl-1_

p
O'
a� e.s que I ep��.senta- "Segundo comunicação recebida

_

rao S€uS ma"mÍlcos planteIS. ' da Capitania dos Portos, em Concei'
C�mgratulâmo.nos Dois, com o ção da Barra, o iate "Santelmo" en WASHING'rON, 23 (V.A.)

-._

O I O-emb�ixador conferenciou· com o

Go"êrno do Estado' que irá rea- calhou na praia do Furada, à 15 mi, embaixador brasileiro Mauricio Na. assistente do Secretário dê Estado
lizar a .Exposicão e eom a Dire- �ha,s do ��rol d� São Mateus-. O iato buco disse estar certo de que seu Edward G. Miller Jr. declarando de_

torO a d P J
-

<\" 1
Rlxades segulU para oIocal, a fim país responderá ao_apelo da ONU, pois que as conversaçõ� referentes.

.1< _

a

I
roc uç�� "I11ma ,e Co- de prestar so·corro. Não houve. aci· pedindO aux;ilio militar, da melhor ao auxilio militar do Brasil está.O

,111lSS�O\ (OS FesteJOs do CenLell�. dE)utes pessoal. forma possiveL atualmente em desJenvolvimento n(l

schow promovido pela
Operária 'Católica, bem

são oinematcgráftca.
A Juventude. Católica

Juventude
C01110 Ses'

da Arqui-

Muni AS 9 hei-as, ser
á

feito .o benzi-
ao S!'. Francisco Brüggrnann que.
além de um auxílio de Cr$ '

10.000,00 deu cooperação ,brilhan�.
le pelo bom êxito da emprêsa, ao'

Monsenhor Frederico Hobhold,
que pessoalmente dirig'iu os tra-

, ,
.... ,

halhos da obra, dando-lhe todo o

À tarde, as 17 horas, haverá um

presidenl,e da Repúbl1ca essa

menç_ão será inscrita, Í>el� Minis
tro do Trabalho, em livro es'pecial

Segundo decreto

Santa l 111e11 to do local sendo, em seguida,
celebrada Sant� Missa.

'

_

seu apôio e prestígio" ao Revrnc.i,
Padre Quinto que" acompanhou' os

,

trabalhos com especial carinho,
aos senhores f'ornecedor-es do ma

terial, que tudo facilitaram para

que, de uma vez, .se terminasse a

tare fa erip.reendid a. Finalmente,
agradece lJam'bél1l) a todos quan·

•

tos de �aneira direta e indi�'eta
deram sua cooperação no �tido
de que, nos so,pés dos morr6s Mo�

cotó e Bode fosse erguida uma ca

sa que permitisse à Juventude
Feminina Católica fazer o que foi

um grande .sonho: Ao lado de tan�

Los outros prOblemas pelos quais
a mesma se bate, dar ao povo dos

nossos morros um local onde �e

congregue, para mt1 grande traba

lho, no qual seja possivel �m SEH

VIÇO SOCIAL capaz de fazer com

que também, naquela parte da ci�

'dad�, qualquer brasileiro, qu-al�
quer que· :seja a s'ua condicão 80-

cial, po.ssa ter uma vida decent.e
e crist.ã.

'assinado pela empregados, além da menção hon,
ros'a', o ministério poderá conee�

der Iprêmios consistentes em via,

gens de férias ou de
/

instrução,
por intermédio do Fundo Sindical,

Rio. Nabuco fez questão. entretanto,
de salientar que não discutia o PI'.)'
bleina militar COlll' Miller.

O embaixador Nabuco regressolt
!la poucos elas do Brasil onde estev&

em gozo cl� férias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1800 toneladas '�e �om�as contra os comunistas
� ,

TóQUIO, 21 V.A. - Tropas

comuniS-lnorte_americanas
realizavam outro

tas norte-eorean�s .es.táo se concent��n. formidável ataque contra objetivos
do na frente mer-idional da Coréia, vel',neLh(js e unidades sul-coreanas

.

para o que pode ser uma nova oten- desembarcavam numa ilha situada
srva contra o importante pôrto de a apenas 48 quílometros de Inchou,
Pusan, enquanto as fôrças aéreas pôrto de Seoul.

�------�---,------.------------------------------__,

,I'" nOSVA/)�JOS

�f� �t *
-------

Partirá
.

este ano de Laguna o
fogo Simbólico da Patria

"Re'ferencias de um escritor gaucho sobre
I a, lendaria cidade catarínense.

Noticias de Porto Alegf"e adian
tam que, este ano, o Fogo Simboli
co dI} Patria partirá da Laguna,
neste Estado e dali seguirá para

No�a Mirim, penetrando, depois,
no terriWrio do Rio Grande do
Sul. devendo chegar a capital gan
cha na manhã de 7 de setembro.
Será a .tocl�a colocada no altar
que será erguido no sentro do Par;
que Farroupilha.
Sobre a escolha de Laguna pa

�'a o local da 'partida do Fogo Sim
bolíco da=Pátria assim se referiu
o escritor sul ;iograndens'e Otelo
Rosa: - "Laguna é uma célula
materna, fo:rmação territorial e

racial do Rio Grande do Sul. Era
a mais avançada das possessões
portuguesas quando, em 1680, Ma
nuel Lobo fundou a Colônia do
Sacramento, na atrevida a previ
dente marcha, da politica -lusitana
sobre o.Río da Prata.
Entre -Laguna e Colônia - um

deserto - que sena o Rio Gran ,

de.
E êsse Rio Grande construido

-
,

com Q sangue, o suor e a lag.rima
de uma .geração de heróis teria

,

/

um berço: Laguna.
Deram nos um nome : o Contí .

nente, Foram os moradores da
Ilha de Santa Catarina que assim
designaram as terras des'ert;s e

ásperas do Rio Grande. O "Con
tinente 'de São Pedro", a terra do
gaucho, teria corno madr-inha a

terra do "barr-iga verde" . _ .

Já em 1717 Domingos Brito Pei
xoto, partia de Laguna a deshra
var a terra do Tope. Em 1725,
de Laguna viria João de Mag'a.,lhães, genro de Francisco Brrto
Peixoto, COm a sua "Frota" a fi
xar os primeiros povoados do Rio
Grande do l�l. ,João Magalhães:,
João Ho�rigue'S Prates, Domingos,
Gomes Ribeiro, José Pinto Ban
deira João Braz Lopes, e outros
mais,' fundadoras das nossas prí
meiras estancias.
Criando, o presidio do Rio Grau

de do Sul, em 1737; por José da
LSilv,a Paes, continuamos sob a ju

'

risdição de Laguna até 1774. Até
essa data todos os' atos' admínis
tratívos, juridico�, religiosos nos

"Campos de Viamão" emanaram
,

de LaguIla".,
--------�----�--------------------

,Crjdito Mutúo Predial
�--!-..;. :r _'",,"",;: ... f'"\ .:.. _ -,I' ".

Avísamos aos ÍloSSO$ prestamistas que em virtude de es
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são bases
'40s nos resultados'<da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a' mesma loteria a funcionar,
realízaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi
quem em dia.

!
�,'

De 'ordem do sr. Diretor do Fomento da Produção Animal do Es
tado de Santa Catarina, devidament-e aútorízado pelo Sr. -_ .Executor
do "Acô.rdo Único", torno públioa; para conheciniento dos inte'ress'at

. --..., .

oos, que serão rece,bidas, propostas de com'pras até o diJa 2� de Agosto,
....J1e uma camionete marca Ford, chassis 122 10Ó HP 8 �mndros mo
delo 1946, com cabina fechada americana,' com ca;roceria PichUP _

americana.' de côr verde, pertencente a me:sma Dir.etoria, em regular es_

tado, avaluada em Cr$ 25.000,00 (vinte e·cinco mil cruzeiros).
,Qua,lquer outra informação os interessodos ,pod,erão obter na Di

!retor1à da Produção Anima}, ,em Trindade, das 8 ás 13 horas.
Diretoria da Produção Animal, em Floriánópolis, 18 de Agosto

'de 1950. '-

Elpidio Cândido de Souza Júnior, ar. Adm.

" ,

A respeito elas concentrações co

munistas, íudícoucse qUe os norte-co

reanos parecem estai:" buscando de

sesperadamen te obter uma vitoria

para compensar os reveses sofrido:'>
nos últimos dias. As fôrças aliadas

-'

acabaram de eliminar a

reSistênCiRj
adas avançaram quase 6,5 quilôme-

comunista. na grande cabeça da pout-s tros nesse setor.

Entl',ementes,,:�do cotovelo do I:iO Naktong, a sudoes· superctortalezas B-29 lançaram cer

te ele' 'I'aegu.e avançaram quase dois C'1 de 800 toneladas de bombas sôbre

quilômetros :e meio, à noroeste dessa Importantes ind_ustrias .e de ,comuni.
cidade, Em dois dias, as tropas ali- cações na Coréia, do Norte.

coreanos

Compleia oficinà para consertos deioias e relógiOS, dirigidas
,

por proficionais ' competentes
'

� -e-,

.elojoaria Sob.aba
de

Oswaldo Scbwabe
-

/' "

-

BLUMENAU
Santa Catarina

CHICAGO, 22 (8.1.J.) -

"DeSdeldisse
o Dr. Spies: -Em 19,35, pas;

1930 venho submetendo alimentos gamos a nos interessar vi,\amente
a provas quanto ao seu. efeito nas pelas crianças subputr ídas, filhas

crianças, tendo verificado que o leite de pacientes que tinhamos tratado

e os lacticínios são os mais ímportan. de .pelagra, no Alabama. Frequente
tes" - acaba de declarar' o Di·. Tom mente essas crianças vinha-m à Clí

D. _Spies, diretor da clinica de Nu nica de Nutrição, .em
'

companhia de

trição do Hospital HeilIam, de Birg seus pais, e notavamos que 'elas eram

no Estado de Alabania. descuidadas e írascívets, bem como

J. MOREIRA. & CIA. Dado=que o Dr. Spies é uma nota- que raramente se mostravam 'interes'l
,
CONCESSIONARIOS _ vel autoridade em nutrição, a sua o sadas em brincar. Pareciam pequenos --------------�

.=-:-----:---:------------- píníão, como não pode d'eixar de ser, velhos.
'

I DR ·1 LOBATO FILH�DI·retor· do F t
-

d P a· I
tem a maior !lxpressão. Achacse ela "Lembramo-nos de qU� era posai- •• -/C V'

, Ia omeD o a '. DIOIa exposta no boletim recentemente pu- vel que o seu triste estado físico f08- Doenças do aparêlho respiratóriO"
blicado pelo Instituto Americano de se devido à subnutrição. Assim, decí. TUBERCULOSELeite em Pó, nesta cidade, e referen- dimos tentar procurar' o que_pUdesse

ED ITA·
.

'L te a. um .estudo sobre a alimentação fazer essas crianças crescer riormal., Cirurgia do Torax
.

, especial de crianças subnutridas, re- mente." Formado pela Faculdade Nado-"
alizado no Atabama. O Instituto fi- Depois de terem a sua. dieta retor-

nal de Afedicina., Tisiologista ..e'
nancíou as peSquisas, que foram di- çada com leite em pó, "as crianças in '

rtgídas pelo Dr, SpiéS, quietas na escola acalmaram-se, as Tisiocirurgião do Hospital Nerêu»
Dtlrante vinte meses Um grupo de acanhadas e abstratas tornaram-!3e Ramos. Curso de especializaçãO'

crianças sllbnutridas l�ecebeu uma comunicativas e vivas, as inapetcln. pelQ S. /N. T.· Ex-mterno e' Ex-
dieta 'Cuidadosame,.!1te plt:tnejada, efU tes passarron a ter um excelent�' ape- assistente de Cirurgiq, do Prof�.
que figurava diariamente leite total. tite".

.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio)�',
em pó, reliquidificado ou leite des-

._ ..•••• � .......••.•................. _... Cons.: Fell'pe 'Schmidt,,'�8natado sólido. No decorrer do mesmo
.....

período um outro não recebeu leite, .: <... .. Consultas, 'diariamente,
embora o resto da dieta desse o mes- M.lta. r.lId ,.a, 1.".. das 15 às 18' horas.
1110. V;erificou,se que 73% do grupo &e i, .... rUlli I Res.: Rua Durval Melquiades,,:.
que tomou leite melhoraram a sua 'Mali, alo ••qaec.t ,., • ..Ih 28 --- Chácara do Espanha
média de crescimento, e_nqua_?-to que

,i'eHllte ,ara e ... '"PIIIPOLRq4 TINTAS PAA'A IMPRESSI:Aapenas 39% do grupo que nao- 1'ece-

J
AV

beu le'ite revelaram alguma melhora. , ama c!lder.,ta ......�DJTi'
I' C' O. T' r: o 1 Bt>A·. R«A propósito do referido estudo, MUTUO PIl.BDUL. ��

Oferece O mais completo sortimento de:
Jóias - Relogios - Artigos para presentes - Porcelanas - Crlstais Alianças de to dos

os tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de adorno em geral- Relógios
de mesa e parede, de bolso e pulso e despertadores das melhores marcas.

Conserta=se relógios e jóias com garantí a.

(OFJCINA PROPRIA)
RUA 15 DE NOVEMBRO, 828

ao lado da- Casa das Tintas Herins

'I'eleíone, 1032 - Caixa postal, 391

110V .� da cidade
t! .�
\ '

"

_,

A .mats

A tmportencíe dó leite no com

portemente -:tas crianças
-,

Interessante .verãíicação feita num estudo sobre

nutrição realizada nos Estados Unidos .

.",�--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.'LIRA TENIS CLUBE - "BDITE DA COLINA" DIA 24 - QUINTA-FEIRA EM H.oMENAGEM À SEMANA DE CA-XIAS E DEDICADA KS F.oRÇAS ARMADAS CONSTA DO

jPROGRAMA 'A APRESENTAÇ.W DA CANÇÃO DO EXPE DICIONARIO QUE DEVERA :SER ACOMPANHADO, EMCORO, POR T.oDOS os PRESENTES AS DANÇAS TERÃO

INiCIO ÀS 21 HORAS - NÃO HAVERÁ VENDA DE ME- SAB.

A questão do tráfego é o problema cruciante da cidade. que se
�

.

..desenvolve que cresce, assustadoramente, para cima e para os lados.

',Çada vez �ais 'se angustiam os quasí 3 milii-ões de habitantes que 'vi, A efeméride de hoje assinala o

vem sempre �tt1 dificuldades para transportarcsa na luta diária do aniversario natalício do nosso dis�
.pão nosso .... Para resolver 'porém, tão angustioso problema, só há tinto e. estimado coestaduano sr.

uma saída, a construção d� "metro". O trem subterrâneo será a va- Rodolfo Vieira, velho funcioüário

·
rlnha de condão que resolverá muitas das dificuldades do "Rio' in- da Delegacia Fiscal hoje no gozo

· clusíve a questão' das favelas que, demolidas, poder se.,a levar' a' sua de merecida aposentadoria.
.fJopuJação palra os subúrbios mais Iongíquos desde que, com o <>trem Cidadão probo ,e muito benquis-

J
.suhterrâneo, se })ossa alcançar o centro da Metrópole" em. poucos mi- to em nossos meios 'sociais por sua

mItos, e sem _?s perigos e o desconforto,-Vc0111 que, hoje- em dia, S'!)
afabilidade e por §eu espír-Ito

· atravessa a Capital em qualquer direção, sempre moço, o ilustre natalician

Os bondes do Rio carregam 'Por, ano, 450 milhões-de passageiros, te ver-se' á, hoje, pelo transcurso

·,05 ônibus, cêrca de 25 milhões. Os trens' da Central' 25 milhões e OS de. tão auspiciosa data,. alvo de

-da Leopofdína 28milhões.'-As barcas 20 milhões, perfazendo um to- inequivocas homenagens. )
tal de mais ou menos com lotações' e -camínhões 'transformados -ern A essas homenagens que lhe se-.

_

lctfaeão, 600 mí.lhões. Se temos realmente 100 lTI'Íl veículos caberá a rão tríbutadas tão merecidamente Clifford Penn

,.cad� um carregar. por ano, cerca de' 6.000 passageiros em média. nós nos solidar-izamos.

-Quem vê a.maneira corno' todos os veículos andam à ho�a de maíor Sra. Franci�c� Batista Gaivão

movimento, super lotados: quem vê como 'lI.rriscal a vida o carioca, de] Faz anos, hoje, a exma. srr. d,

pendurado aos estribos do,; bondes amassado dentro' dos trens. elé- Francisca 'Batista. GaIvão, digna
"lricos, quem, de tarde, entra nas' longas mas à espera de qualquer- consorte do SI'. dr. Claribalte Gal-'

"condução, sabe que o oarroca sofre na ida aos lares em busca. do re-' vão" advogade, d

pouso justo lppós u!l1 dia a ,mais de trabalho causativo .. : .0, atu,�l. sis� ..
" F:i7_jfi\fkA:N!)$.�Rb!IE,�: \ ,,_<

· tema de transpor-te está no. máximo de, serventia. E maior "numer·os'-.' . r. , ,

O sr. Edmundo Brust comer-
",de co-letivos não será possível colocar à. rua pois estas já estão bas .

cíante em Mondai, Chapecó;tante ·congesÚonadas. atualmente. A própria Light declara não poder
- a sra . Onélia Cunha Prazeres,

-colocar mais carros. em' circulação porque vaí encher as,.·ruas de tan-
to bonde que as viagens levarão 'ainda mais tempo- a serem comple�
·.!adas.

Não há, destart,e, outra saida. Temos que construir o "Metro",
:.sem perda de tempo. Se uma, linha do MetropOlitano levará mais ou
menos cinco aos para ser :entregue ao tráfego se precisamos pelo me

nos d,e uma linha para desafogo: inicial, bem' se vê que o -problema
não iP;rmit!e mais �elongas, não aqmite mais burocracias e discus.
.1Iões e.stéreis. Há mais de 15 anos,-'se discute·'a necessidade do Metro
.earioca!

,

O "Metro" não é mais um problema em equação.-.. Êle tem que
· ser ·feito. A solução já €�tá

/
-encontrada. Basta apena.s a ,ex.ecução.

...Que bom programa para um partido, para ca.ndi�tos a ve;readores:
Dar o Metro ao Rio de' Janeiro, 'soluoion,ar o maior problema do ca

.:rioca ,e. da cidade maravilhos'a!

cis'co Prazeres, comerciátio; C
'" 4 I- a ·srta. Lia rreresinha, dileta ODSer�OS em gera/

filhinha do sr. Celso Capela, fun- •
o

Sra. Carmen Melo dos Santos cionário da Alfandega. -FIGUERA'S & HO'MS' , LTDA ..Des. Guedes Pinto Na.tali�ia se h,oje, a ·exma.' sra. •

ücorre, nesta data o /aniversá· d. �Ca.nnen Melo- 'do.s Saritos dig- Falecimentos '

- ,
- _.'-- ,

,trio natalício do exm'o. sr. desem- na espôsa do nosso distint� pa-
D. ·,Maria Bi'encheswski Se1va

. \. .

Em conseq":'uência de uma j,nter-�argador Guedes Pinto jUl7. apo- -tricio sr, Eloy Santos, compet,ent.e _ /

s,entado do nosso Tr·lbunãl de e operoso engenh,eiro-técllicD da venção cirúrgica f\ealizada.em

"Justiça. Ao integro magistrado aSj Va,rig diletâ 'filha do jorn1rlis1a São Paulo, ,onde se acha.va em trac

nos.sas felicitações.
'

conte;râneo Osvaldo Melo. tamento, deixou de existir, ante·

Dr. Antônio G. Almeida A senhora laniversariante que,
ontem na1quela capital, D. Maria
Biencl{eswski Selva digna espôsaNatalícia-se. hoje, o nosso dis nesta capital, desfruta de in,úme- , .

.

tinto cont.errâneo sr. dr. AntôrJio ras amizades .selecionadas nos
do nosso distinto conterrâneo sr.

· G. de Almeida, sub diretor da_Pe- anos que entre nós conviveu, es- Bruno Selva, f,uncionário federal
, apos,entado.nitenciária do Estado e provecto tando a tual'l11en'te, residindo.. em

, . D. Maria, mercê. de seu gênio
· advogado no- fôro local. Pôrto Alegre, -recebe,rá pelo trans-

'd 1" afável e comunicativo, desfrutava,Muito estimado por seus nume- curso de sua ·efemeri e nati!> lCla

rosas amigos ê -admirado:res em çUl11'primentos de suas relações de nesua cidade, dé amplo círculo de

, amizades, sendo o seu tre.spasse -------------------------------�--
nos:sos' meios culturais, onde sell1- amizade 'e familiar,es· que, dessla

bastante lamentado.
pre se impôs por seu privilegiado forma, lhe te.stemun,harão o qnan-

As. cerimônias de encomendação
· talento o prezado coestaduano, 110. to ainda é lembrada e benquista
je, terá o ensejo de ser alvo, de na socied,ade looal.,_ e sepultamento tiveram .lugar on

tem à tarde, às 15 horlas com e-
fartas demonstrações de estima e O "O Estado" a cumprimenta '

i aprêço às' quais, jt;bilosamente, nos' respeitosamente, desejando-lhe fe- riorme acompanhamento, tendo o

. , , . fér,eLro saido do aeropor:to da Ba-
associamos, desejandol:lhe felici- licidades.

'

�'.'.•

/
t

1"
c

. Cr$ t.750.00
..

o quanto custa uma enceràdeira

A R N O'
ELECTROLANDIA

Edifício Ipase -TerreoRua Arcipreste Paiva
\ '\
--------------------------�--------------------------

�

Vida Eocial
Diário da �efropole

Precisemos do Metr8
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

Precisamos do "Metro"! _. Quer·emos' {) "Metro".
É o. g'l'ito angustioso da Cidadé!

-O-

ANfVERSA'RIOS'

.. dádes, \

Sr. Jacob ,Tavares
Ocorl'e, hoje, o aniversáa'io na

talici?do nosso prestimoso amigo
sr..r'a'cob Tavares. pres'tig'io.so '00-

<lítico rpes!sedista_!esidente �1 Ti-

· jucas.

Chefe de familia ·exemplar, ci

daêlão que por sua probidade e

retidão gàz'R na:' sociedade tiju
quense : de ilibado� conceito, por
,ce1'·l-o, pelo feliz ·evento, nesta data,
receberá

_ multipla.s homenagens

Dol'Ís DAY
Lee BOWMAN
Jack CARSON
Eva ARDEN

dos amigos admiradores e corre- Um 'momento de amor, �e
Iigiouários. canção ,e alegria na vida de uma

Os de "O Estado" enviam-lhe mulher que triunfa!

No Programa:
1) :__ Cine Jornal - Nacional. 'TCicmc{)lol'
2) - A GUERRA NA COREIA com

Reportagem Especial Genne KeIIy
(

F
.

P
/
- Preços: - •........•.•...•.•.• • • • • •• • ..

esposa do sr. ,ranC1SCO razeres, ..r _

do Comercio local;
- ·a ;8ra. ÓréÚa Cuneo da Costa,

esposa do sr, Manoel Cosia;
- a srta. 1.eonie .oliveira Santos,

filha do S'audosQ conterraneo tte.

ISuper�
.

bombardeiro
LONDRES; 23 (UP) - Foi reve

lado 'que, 'na próxima primavera,
a Inglaterra' pretende colocar em

serviço um novo super-Iiombar
deiro, destinado a desenvolver
velocidade de mil quílometros a

hora para cima em altitudes do
2 mÍl,metros. O aparelho será -ma

íor do. que o) super -bombardei�o
norte-amerícano B 36. Será movi
do PDr 6 motores a jato.

cordial abraço com

votos de felicidad,es:
os melhores

'-.

Sr. Rodolfo vtetra

Belisário Santos;
- a s.rta. W,alquiria l\�erizio, fi

lha do sr. Pedro Merizio; do çomér�
cio de Brusqúe;
- o'jovem E\randro filho do sr.

Evandro Luz Moura;'
-o jovem Antônio Almendros

Paladino, guarda aduaneiro;
.

- Hamilton, filho do sr. Fran-
,/

se Aérea, onde o corpo da indito-

sa senhora chegou. de avião pro-
\ '. ,

cedendo da, capital paulista 'aque-

la hora para o, Cemitério/Público,
ond,e fQi proc·edida. a inhumação.
À famílirn. enlutada as sentidas

condolências de "O Estado".
•

c
I

a o
•

-r 1
.

1 n - 1e
- RITZ- Cr$ 5,00 - 3,20

Imp. até 18 anos".
-, ,

................. ; .o.
.

J.

-

As 5 e 7,4'5 horas
Sessões Chies

Um !poema colorido!
- Um verdadeiro/sonho de sons

,e de córes, num deslumbrante es

petaculo de alegria e ternura!' '.

- A histori-a de uma bela gare-
. \ -

ta cuja voz valia um milhão de
cruzeiros ,e seus ]ábio.s mereciam
um milhão de beijos!
MEUS: SONHOS TE PERTENCEM

- RoxyL
As 7,45 horas

... E O MUNDO SE DIVERTE
com

Oscarito
Grande Othelo •

Catalano
Eliana
Lou

Alvarenga e Ranchinho
'.::_ Os Milionários do Riso

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

Nacional. 15
- Preços : -

Cr$ 5;00 - 3,20
"Imp, até 14 anos".

'I'ecnicolor
com

••• ! .o ••••• .o •••

1\'0 Programa:
1) � Noticias da Semana - Na,

cíonat.
2) - Atualidades Warner Pa

thé - Jornal.
- Preços: -

Cr$ 5,00 - 3,20
"LIVRE" - Crfanças maiores do

5 ,anos poderão entrar.

- IMPERIO -

(Estreito)
As /7,30 horas

UM BEIJG-N.o ESCURO.
'-< com

Jane WYMAN
David' NIVEN

. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. :-.
.

.

...................................... - RITZ-
- ODIlON
As 7,45 horas

" Colossal Programa
1-) - Cinelandia Jornal - Na·

oionalc>:"

Amanhã
O ANJO E O MALVADO

com

John WAYNE
Gail RUSSELL

o

2
CHANTAGEM

•••••• .o .o .o .,.
- RITZ-

com Sabado
-HORIZ.ol'{TE AZUIlALEM DO

Tecnicolor3
PAIXÃO! SANGRENTA

com

Catherine Me Leod.
John Canroll -......

William Elliott

com

l1ichard Denning
Dorothy Lamour
RITZ 9DEON

Domingli.
PIRATA

\

Oficina dEEP
-

. .(/ '/

Serviço Especjaliz(\do
AMPLO ESTOQUE DE· PEÇAS BENDINIS

Distribuídores exclosivos oeste EstadQ
dos 8'famados- veÍcoltrs

JEEP DA ·WILLYS;.OVER-LAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradelltes, 5
Padre Roma, 53

FLOBI1NOPOLIS'

� Panelas de Pressão ARNO
,

a Cr$ 5tO,00
Grelhadores Et�Jricos

. a Cr$ 300,00
na Elefrolandía,

Paiva -:;;- Edf. Ipase - TerreoRua i\.rcipreste

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
,Ateade, �iamentet no Hospital de Carld.�.

Lins Ne�esDr. Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico • parteke

,. Hoapital de Caridade iH ff'lo

riAlnópolis. Assistente dI
,

Maternidade
)oençaa dOI órgãos Internoe, ei JfI.

. eíalmente )do coração e vuo.
I

j�ençu da tiroide e demm 110'
dulas Internas

:Jintea fi cirargia de lenhor.. -

Partos

rISIOTERAPiA - -ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOUS'tllO

BASAL
_. IORARIO DE CONSULTAS; -

.

J,SSISTENCIA AO P:�TO B OP:&- D1àrf.amente das 15 às 19 no-
RAÇõES OBS'rnTRICAS I ru."

IhIellçu- glandularea, tiroide, ov'"

flOl, hipopiae, etc.)
,

ltbItnrbiÔl nervoaoc,":' EaterllÍdad.
-: Regimes.
t:oamltório R. Joio Pinto, 7 - l'sL
1.4C1
Resid. R. 7 -de Setembro -, Bdif.

flnu e SOIua - Tel. 84ft.

.rumor da Maternidade e mé.Ue. I.

HOllpital de Caridado
<:LlNICA DE SENHORAS - CI-

BlmGIA PARTOS

DlAPósüco, controle. -e tratamento

�Iado da gravidês. mwtur

�OII da adolescência e da menopau

... Pertubações menstruala, 11.�'"
maç&,1 e tumores do aparelho .�n1-
8al feminino.
DpenÇ-Õea do atero, ovirioa, trom
eu. apendicé, hérniu, vàrtset, etc.
�gi. plútiea do perineo (ru-
-->

CONSULTóRIO:
Rnl VUor Meirelea n. t.

Fone manual. t.702
RESIDENCIA:

.lnDida Trompowllki'n .

Fone- 'mannal 7.

)Dr..Roldão Coiuoni
_..

e

CIRURGIA G.l'!;RAL - AI.TA CI·
tURGA - MOI,:&STIAS D. S.

NHORAS - PARTOS
Wonudo pe]a J'&C1IIdaQ di! .....

MM da UaiYer:aidade de 810 Paale,
aade foi a••istente por ririo. ... de
8enieo Cir6rgico do Prof. AlltI,

CerrIIi Jf_
CinrIIa do oatllmaco • 't'Iu 1IreuJa·
ru, mte.tiDC& delpdo • traIM, tini·
de, riu, pró.tata, bulI&. llter.,.

"'rlOI e trompa•• VarlcoceJe, �
eeíe, .art"ea e Ilehlaa.

Coawulta.: �A' J 'I 5 luJru, I rii
)'eH,. Scbmldt, 21 (alto. 'da cu.

ParailO). Tolef. 1.598
ltuidbcla: Rua J!;ate.ea Jam., 17',

.
Tele!. K. 764

Dr. Newton' d'Avila
Pnqia geral - DoeR!;" de s.....

r•• - Proetologiá
FletrlcirJacle Médica

/ - Counltório: Rua Vitor Meirelea Do .

• - Telefone 1.307 ,

Consultas: ÁS 11,30 horas e l lar,
.. das 1-5 horas em diante
-

Résidência: Rua Vidal Ramo. D.

• - Telefone 1.4::2. __/'"

Dr. Guerreiro da Fonseca
F,.apecialillta

M"lco - Efetivo do -Hospital ••
, C.ridáde
.oUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
TratamentQ e Operaçõel

Reaidência: FeUpe Schmidt, "
Telefone: 1.560

Cansaltas: Pela' manhã no HOllvUa:I
rl tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2: \, ,

Hotário: Das 14 la_17 hora&.

Dr. Mílton Simone Pereira
CliniC{l Cirurgica

1I0lestiu 'ie Senhora.

<IRURGIA GERAL
_.,Serviços do! Professores Bene.
lIeto Montenegro e Pirag{be No

gueira (São Paulo)
..

(louultas: Das U ia t7 horu
,

Ru Fernando Machado, tO

I ;Or. M. S. C,v�lcanti
Cl!Alca exclQlivamente eis erIutu

alia ,-S1ld.uha HariDlao. 1.
Te1efaae M, 711

.

Dr. 'A. Santaela\
(�rmado pela Faculdade Nado-
aal de Medicina da Unl.ers1dade '

do BrasU)
IIUd1co PQr concurso da .a.aBillUln·
c1a • Pstcopatas do Dtstrito

Federal
h-interno df J![ospltal PstquJA.
tr1co e' Manicómio JudlclAr10

da Oapltal Fede.-al
h-interno da Santa 'Casa de MI
IIel'icõrdla do Rio de Janetro
OLtNIOA ImOIOA - DODOA1l

, NERVOSAS
OonsulUlrto: ,MUlcto Am6na

.eto - Sala I.
,

Resld8ncfa:
Avenida Rio Branco, 144

Das 16 U II Dona
.Telefone:

Oonsultório - 1.ft8.
SIIB1d6ncia - 1.101.

Dr. Paulo Fontes
. Clbúco • CIPCI'&dOr
Ceualt6r.io: RIIa Vitor MáNIII. lI.

/ , ........_
,TeIefoae: 1.40'

_altaa cIu 10 ia 11 • dila U IIII Iara- aelid8acla: RIIa 81_U. - Telefoàe: 1.a.

ç
.". ':'_'''-- .. o _.

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. \I ci".1

OOMtitulgáo d. Soci.dael..
- . NATÚRALlZACOES

Titu!oe Doo1arat6rloe

Eccrlt6rio '\I R••lel,nela
Rua Tbad.nt•• n.

FONE •• 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médicos

Círurgía-Glíníca Geral-Partos

I,----------------------�

/ Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

3ENRQRAS. com modernos métodos de díãgnõstíco e tra-

tamento.
"

COLPOSCOPIA -�HISTERO - SALPINGOGRAFlA - MÊ-
TABOLISMQ BASAL .....

Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeoagufação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edificlo
do Montepio. -,

Horário: Da� 9 ás 12 horas, - Dr. Mus8i. -

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

),

-:
� .........

cooiiÂNllI'A"'''lIítNÇA·&7DA''lOOri'·''W'6 �
- '. (

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:8NDIOS E TRANSPOR'fES

� Cifra. do Bala_.;. 4. tIl« .,

CAPITAL E RESERVAS .:.... ......... Crt
Responsabildade. . .... :'" .. '.. .. . Crt
Receita ....•. . •..•.� . , • • . • • • • • Crt
Ativo .•.....• .....• .. � _ . ,;- ••.•••••. Crt
Sinistros pago! nOI últímos to ano. ;... Cc�
Responsabilidades

_
._, . ... •..• .. .......

./
Crt

�.900 .lWfI,So
6.978.401.755,t7

17.053,245,30
142.t76.603.80
98.687.8111,10

78.7SI.40UOfl,20

, Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL . S. LINO
Edificio IPASE _ 2. andar

I;,
Caixa Postal 260 "

-Floríanópolís - S. Catarina'

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utr. Freire 4e Carul••, .Dr. "ra_clae••• 8i.
,.l_faio Mall8Orra. Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo • 1011' Abre••

.................7 7.7.7 7
__ 7.7.7.7&"' 7.." __
":.,

TINTAS PARA - IMPRESSI0 '

__

C O T T O'M A R
-

("� •••• ':" O' O' \•••• t. ..

"ro�ANH� �
� ACCII;)ENTES

PORrO AlÊGRE
,RUA VOLON .-ÁRIOS D� PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA1XA POSTAL. 68S _ TELIiFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA�
CA848 • T1IIBBIIlfOll

..

AgenCia Geral para 8t8. Catarina l;��c:� =r:or�
...

Rua Felipe Schmidl. 22-Sob. ...E�tr�v!s. ao Eecr1t6t1o DDobllUlW,

'Caixa Postal. 69 - Tel ·P:í'Otectora" - FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.
==

_-_o

,

\

SÃO FRANCISCO DO SUL 'pára NOVA IOBI--
4- Info"inagõ.. ,,:>mol AQ'9!\t••

' .

_Florí.oópolil - Carlos HoepckeS/A ,-CI- Teletolle 1.·212 ( Ead. telel.
São FrancilCO do Stíl- Carlo, H'lepcke S/A -CI - TeleioÍle 6 \fOJR&MACK

"VIRGEM ESPECIALIDADe" da
.CIA,WEITZEL'- IN 1) rrsr arA. L .. ror � v [L L � (VCtrJ'l r�{8;

_/

,O Sahão'

TORNA ROUPA, BRANQUISSIMAA
./
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.1IRA· TÊNIS CLUBE PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO DIA 20 DOMINGO, "COCK-TAIL" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 26 SÁ'BADO, SOIRÉE

INt�O ÀS �l,OO"�ORAS.
/

Redação final do projete
estrutnraçâe do D.C.T;'

RIO, 22 (V.A.) - Foi afinal vo "Os aluais ocupantes da carrei

>lada, ontem, ,u redação final do ra de telegrafista PS, admitidos
:;projeLo de lei qL1IC rcestruíura as como praticantes diplomados, de
oarreiras do funcionalismo do De acordo. com o decreto nr, 11.520,

partamenta.dos Correios' e 'I'elegra de 10 de março de 1915, passarão
:ias. - para a PP respeitada a equi valen.
I Tendo sido dístríbuídos. os avul- cia das classes 'para as respecti
.sos na sessão de ontem, ainda se vas transf'erencias".
ria adiada para a de hoje a vota Esse projeto vai agora ser en-

-ção dessa redação finaL mas o caminhado á Gamara dos Deputa]
.sendor Arthur Santos' requereu dos, que após apreciar' as emendas"
.d ispensa de Intersticlo para que a do Senado, evía-lo á á sanção pre
.mesrna- fosse irnedintaments vota sid-encial; que é esperada para o

,,,da, o que foi .aprovado . día 7 de setembro.
APROVADAS ALGUMAS EMEN,

DAS DE REDAÇÃO

m=============�==================�==��.
No interesse da sua

exija o remédio

Afora algumas pequenas ernen

c,das retificando ligeiros equíyocos
-de soma em tabelas e alterações de

.numeros, foL aprovada em virtu

"de de uma questão de. ordem, uma
"emenda do senador Levino Coelho
.. apresentada originar-iamente ao ar

',ligo 14 'do projeto da Camara. A'
,·'Comis.são de Redação havia des

:,:presado essa emenda, visto que no
_Jilibstitutivo' adotado pelo' �enadQ,
aquele dispositivo. fôr'ã d,espreza'

�o. Como en.1ret(lllto, a �ef;'ií:Ía
emenda, bàvia sido antes aprovada

�

-,suI'giu a questão de ordem sobre

se ,ela' deveria ou não ser, inclui�
. -da no substitutivo. O ponto de vista ..,,�__� __;:.._ _

:afirmativo foi vitorioso e, assim

I
.

. -aprovada. afinal a seguinte emen E I d' ,

. da:
.

r sua-se
"Os funcionarias de outras cair

·tt'eiras' do DCT hft<bilitados nas
''!Profissões de

'

medico, dentista

-contador e farmacêutico, que te·

'ilham estado no efetivo exercicit

dessas profissões nó ano de f 949

n aDiretoria do Pessoal ou nas

-'.secções de Pessoal das Diretoria�

Regionais e nas chefÍlas de Ser.

viços. Economicos ião includos

cindependente de o�ltros requisitos:
A) em cargos de classe inicial

· das caereiras' dê Medico, Dentista

·.contador �u F,armaceutico da PP

�ob .a presidênoia do. sr. José

Boabaid, teve início a sessão, Foi

aprovad� sem restrições a ata da
sessão a1lterior.'

'

Não hav,endo matéri.a a ,ser lida
na hora do e:x,pediente, foi deda-:.
rada livre' ai palavra.
.soli.citou-a o deputado, Wiguil1d

Pershun, que encaminhou 'à Mesa
o seguinte l'equer;imeilto.'
"Exmo. Sr. Presidente da As;

sembléia Legislativa.
Requeremos a V. E�ciá. quê,

O Comando da Guarnição Militar de Flol(ianópolis, lem- ,ouvido o plenário, s.ej� encaminJ;.a
bra � todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianõ-I

do ,ao Exmo. Sr. Mll1ISbro da VIa

polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para ção e Obras Públicas e ao Ilmo. Sr.

servirem no 14° Batalhão de Caçadores na 2a cturma de 1950, Dire'tol' dos Correios ,e Telegrafo,s

que os mesmos devem se apresentar naquela Unidade no Es- no Estado o ofício que jmllamos,
treito, no dIa 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas. acompanhado do discurso que aca..

Quartél em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950.' bamos de Iproferir, ,e, em c.ujos do-

Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da cumentos, pedimos a cri:ação de

quar-hição !'Militar de Fpólis. uma agência postal na localid,a.de

própria saúde,
consagrado:

\
.

' {

REGULA�D'OR XAVIER I
1,\, \ N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

II REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher
�

.

de

'E

Transmissores

re-

fUlDH. !I\Et JM A'I is !i o E '

PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Npuneira
MadlCQcao Gu.zílllll no bqtGment

da I lEUI.

É TONOJ;.LI

Aprovada, ante-ontem, pelo Senado vai
ser apreciada na Câmara.

FIUZJl LIMA & IRMÃOS
.

Cons. Mafra, -�f7
Florianópolis

� t
__

Cf;UDílfa., GraVata'i Pifame.
Mei!:HI d•• meíbcres, pelo. ,rme
Gorei> p!'etOI 16 n. CASAdMI!
CELANEA - RuaC. Mafra.

Como vão ser submetidos a prova es seus mOJ

tores. - Um programa que será executado em

ritmo acelerado.

rá tripulado pelo pessoal de vôo da

companhia. Suas demonstrações
vão ser realizadas sob ° controle da

Divisão de Provas de Vôo, do Labora
tório Geral de Engenharia' e' Consul,
tas, afim de atender às "Il.ec�ssidades
das Divisões de Turbina a Jacto para

Aviões, que" fabi'icam motores a jac-
to J-47 para \)S' aparelhos da'. Força
Aérea, .em Lynn,' no' Estado de Massa, ''e
chusetts, e ,em Lockland, no Estada
de Ohio.

Segundo o coronel Dernler, espera
se qua, em consequência deséas pro.
vas em rttíno acelerado, possam ser

decididos erecomendados, sem de
mora, aperfeiçoarueu.toa e 'altera
!(ões, Disse ele' que a General Elec,
tric pediu para só fazer essas provas
destínadaa à obtenção de dados uteís
de operação num programa concen

trado de' vôo, de modo a verificar
como um talprogr ama pode apres
sal' modificações nos motores,

0- bombardeiro North American
8_45 é equipada éom quatro motores
J,47 da General Electric, que pro
rluzem um impulso ou forçá propul
sora total de 9.430 quilos, É um bom,
bardeiro leve com um teto anuncia
do de' mais de 12,500 metros e um

raio de ação superior a 1.300 quilo.
metros.
Para dar espaço ao a'45, uma da"

pistas do Aeroporto .de Schenectady
foi aumentada de 290 para 1.900 me,

tros.

SCHENECTADY - (S,LJ.)_, I-
A Força Aérea acaba !l-B ailunciar

que, dentro em breve, a General
Electric iniciará operações de vôo
com um bombardeiro quadr ímotor
B_45 a jacto, na realização, de um

programa de ritmo acelerado, destí.,
nado a submeter a prova os motore.s
a turbo-jacto G, E para os aviões da

Força Aérea dos Estados Unidos.
O objetívo desse programa, que se

acredita seja o prírneiro do seu gê.
nero a ser' levado a efeito com moto,

\ -
. ,

res a jacto, é fazer com que esses

motores acumulem centenas de ho
ras de vôo no mais curto espaço de

tempo possível e sob as- condíçõee
ordinárias de serviço.
Disse o coronel M,C. Demler, chefe

do Laboratório de Fórça Propulsora
do Comando do Material Aéreo, em

Dayton, no 'Estado de Ohio, que as.
intensivas operações de vôo fornece
rão dados' inestimaveis sobre ° tempo
de serviço dos motores e .as modifi.

cações necessárias.

Acentuou o coronel Demler que de
acordo com o referido programa, es.

geF, dados serão experimentados du
rante semanas e, em alguns caso"

mesmo durante meses, antes qUE
venham a ser considerados como re.

uultantes da prática normal de mls.
sões.

O bombardeiro, que ora está com

base no Centro de Provas de Vôo, d1
general Electric, em Schenectady, se.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESAi'HMAfJASI

HOMENS SEM ENER(;IA.
N-·

'
t

... ao \e sua culpa. .

É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no COI."PO e' olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL
anmeeta 'ás glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue CD

Iraquecido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas
/

..

_"

,

as idades

VALVULAS

.blli'$
,MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádia Cal. Ldà.
Trajano,Rua 31

l .._�,,...";iij·

a ,fOltnqção
.

do exército germanico
L0NDRES, 22 (V.A.) As princi

pais autoridades inglesas na. Ale·
manha Ocídental chegaram, ontem
a 'Londres, trazendo um plano do go
verno de Bonn_para a criaçã,o de um

novo exercito alemão,
Funcionarios diplomaticos int'@r-

Assembléia Legislatiya
SESS.W DE 21-8-1l.50 de Encano, no municipio de ln...

daial,
Sala das sessões,"em 21 de agós..

to de 1950.

(Ass.) Wigand Pershun.
.submetido à votação foi O �e-

querimento aprovado.'
,

Passou-se, 'a s·eg'ui:!', à Ordem do

Dia, que constou d.e:
10) Discussão -do 'proj'eto de lei

na 29/50, que ,concede direitos a

funcionários' públicos do Estado,
que n1anfpulam Raios X e substân
cias radioa,Uvas. _l\Jprovado.

',20) 2a Discussão do projeto de

lei, refel'ente aos requerimentos
nOs. 1 oe 2/50, que autoriza a alienar
duas áreas de terras no mmúctpio
de Blumenau. Apl'ovado.
Ainda HV're a palavra e, como

ninguém a usassc_,_ o ·s1'. p,residente
encerrou a sessão.

maram que a pr9posta de Adenauer
inclui a formação de uma força bem
armada formada: de voluntarros, suo

ficientemente forte para enfrentar
a chamada- "Policial Popular", da A
lemanha Oriental.

.

RádJos A-t I â n t i d a

, I

�\
I

A 'emenda, do senador

14·lI-atalhão de Caçadores
Servico Milita� (Classe de 1931)

r

Edita)
.. ,se atualmente perceberem venci

-

,)llentos iguais ou inferiores da
· ciasse inicial daquelas-careeiras:

B) em -cargos de classe interme

"diaria daquela carreira a que per

tençam em ,Suas atuais carTeiras",

·'PRATICANTES DE, crELEGRAFIS'
i'AS

'

Santo,s
·

'Neves, que constitue o' artigo 13
do substiiu-tivo, em S\la red,ação
final determina: '

ONDAS LONGAS
AtIântida ,- O sucesso da técnica electrônica - Atlâ.ntida - Super construção para durar mais

\

VENDAS A VI�TA E A

AtIântida '- Som r'aturaI - Alta sensibilidade
.

'

'I

LONGO P_RAZO,Grand'e alcance -' Otima ,setetividade•
Rádios --, Electroie;:t

A tJântida Rádio
�mplifícadores

Catarinense Limitada
Direior tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31

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

Telefore n. 14fi9

\
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·e foram parar
dois quadros '

BUENOS AIRES, 23 (V.A.) - A
. juiz inglês Meade, que não castt

, poli.cia decidi.u manter presos por f gou o jôgo bruto. O vice-presíden-
3 dias os 22 Jogadores do Huracan te do Huiacan, Alberto Barros�
e do Vales Eersfíeld. 'que empana lambem acusou os jogadores do,
ram 'a rodada de sábado do cam Velez de terem promovido os,

peonato argentino, empenhando .. se confliLos. Por sua vez, os- direto-

O Corituba quer jogar! nesta. capim Campeonato Carioca ::�,PI::� ::�!� ;;;;'t�U��:. c�:po ��n,��j:;��: "Ih;:;;s: a�b�:'
Informam-nos de Curitiba que o mio do Alto da Glona e possuidor de Futebol Pela primeha vez na história do Meado, O juiz inglês, de seu lado,

Coritiba F. C., více.Jíder do Cam- do melhor plantel de craques que se Constará dos seguintes jôgos e
.futebol sul-amertcano, uma. p�rti, afirma que jamais viu coisa igual

neonato Paranaense de Futebol ten- conhece no vizinho Estado, entre
próxima rodada do Campe l1>3tO da começou no campo e terminou num campo de rutebol, em seus-

"

03 quais 4 elementos da seleção pa- o
na prisão. O chefe de policia tinha 1"', 'anos de pratica de arhitragern,F d t S f d Carioca de Futebol:dona em bnave realizar uma tempo- ranaense, ou sejam e a o, an or ,

adverti do, no pr-incipio deste ano I 'I' Eait A� t
.

b Sábado : América x Fluminense na .Prança, ta la, gl o, dUS na IIradà nesta Capital. O prestigioso grê- MUtinho e Ba s.
'''?'

,

V B' B que seriam punidos rigorosamen Inglaterra.'J Domirígo : asco x angu, °

tafogo "x São Cristovão Olaria 11
te fatos dessa natureza e o exem- ---------------

Elamengo e BOllsucesso' x !\iadu pio de ontem mostra que está dis Campeonato de Ven.'reira. Estará de folga o Canto do posLo a cumprír a ameaça, não
, aceitando a troca dia penalidade tenarl·o de BlumenauRio.

de prisão pelo pagamento da mul
, BLU!\iENAU, 23' - Prosseguia,ta, ii. qual se propuseram os' dois ,

domingo o Cnmpeonatot do Cenquadros.' "

Os vintes e dois jogadores se tenár io de BluIQenau, com o JÚg�
Irão ainda processados por desor-, entre o Palmeir-as 'B o Guaram,.
demo Os dirigentes do Huracan I vencido pelo ,primeiro pelo escore

As 8,00 horas _ Bom dia para IlUlP)1ffi como untco responsavel o l de 3 JF 1.
,_

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Eliminatória, para a Corrida do Facho
o 13· D.V. de Joinvile foi, o vencedor

'

JOINVILLE 22 (E) - Como é do Na tarde dêsexta feira, às 18

conhecimento do publico esporti- horas foi iniciada; a sensacional
\',0 de nossa cidade, desde quartat- prova; "Corrida do Facho", com a

feira ultima enconta-avam-se em nos, participação de praças das Uniêta
sa cidade as representações do 14 des já citadas acima, e que teve co'

13 ,C. de Fl�rianópolis, 2,5 R.L Wl mo venoedora
"

a equipe represen.
Blumenau. 'e õa. B. C. de S. .Fran- tatíva do 13 Batalhão de Oaçadores

"

I

_
cisco do Sul . que juntamente com

o 13 B. C .. 'vinham disputando o
-

CampeonatoOlimoico Hegional, nas
categorias de Oficiais', sargentos 8

praças nas modalidades de -volei o

basqu�te para os dois primeiros Il
....'Corrida do Facho", exclusivamen
te para soldados.
-Todos essas' provas, transcorre

ram num amolente de franca ca

maradagem e elevado espirito de

asportividade .

de nossa cidade.
Convem frizar que o primeiro co.

locado chegou com a diferença de
cinco minutos do segundo. o quo
bem demonstra ° excelente prepa-
ro do vencedor.

Com esüa bríthante vitória o

13 B.O classificou-se para a fi.

naí a ser realizada em Curitiba
em data de 25 deste mês.
Parabéns ao 13 Batalhão 'de Ca-

çadores .

Campeoóato Uoiver�itá�rio �e 9.5.0
Recife a grandiosa e monumen- Dal a Recite, seguuemos VIa ma-

�al capit�l pernambucana será o tea, ritima no confortável "D_ Pedra lI".
tro do, espetacular Campeonato Bra- Isto tudo está em cogitação.
süeíro Universitário de 1950, o qual Nada de concreto, por ora.

se ,efetuará no período de 2 a 9 de Urge, pois, uma iniciativa ímedí;
Setembro próximo. Nele se congrega- ata da direção da Federação AtViti·
rão representações esportivas do Dís- ea Oataríneuse . de:.--Eetudal)tes af�m
trito Federal, São Paulo, Rio Grande de provide�iar 'urgentemente a, soo
do Sul, �inas Gerais, Pernambuco, tução desse' problema.
Goiaz, Pa�aná e de demais Estados. Vae daqui um apêlo aos propugna

'

, "E. SANTA CATAR,INA?" dores desta empreitada.
Estimulemos os universitários ca· Que se interessem o quanto antes

tarinenses a tomar parte' neste inaú. possivel, em referência à, locomoção,
�to cenclav;e esportivo, -onde, nai ia embaixada.

_ ,

ftlúltiplas mOdalidades de esporte, O problema nao tem o caractel'ls

fluais sejam: futebol basquete, 'volei, tico dos incógnito�. E:suscetível d�
femo atletismo, etc, entrarão em ilolução. Basta d'edlcaçao e. perseve_
cont�cto equipes representativas de ranç!). para a elucidação da questão
todos os recantos do pais, no afã do E esta eluc�dação será o brilho de
conseguir trilinfos dentro' da ,mais Santa Catarina no Campeonato Bra
sadia cordialidade ,esportiva, e 'salu- aileiro Universitário de 1950.
tar amadorismo. E, TONOLL1.
Que os cátarinenses sejam agraciado ..

com o apôio e' incentivo daquele;l
que almejam ver Santa Catarina -re.

presentada neste magno certame uni·
versitário.

O tempo se nos apres,enta curto.
Dentro de 7 dias teremos que t9mar
uma resolução. definida ,no sentido
de participarmos ou não do Campeo_
pato.
Já foram entaboladas negMiaçõee

em tôrno da concessão de um avião telefon eS1536 e 1324
pelo sr, Ministro do Aeronáutica, P.15 de Nov. n: 22- 2'. andar
afim de transportar.nos à Capital
Ua República_

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE J

Oswaldo
-_

,Ivan brilha no futebj,-I pa'ulistaNoticias que nos chegam de' S. excepCional, sendo elogi/ado pelo
Paulo dão conta das ôtimas atua matutino "A Gazet:t�Esportiva" co.
ções 'que vem tendo () médio es- mo figura de projeção ,na equipe
quendo Ivan, no i),squadrão do Santista, juntamente cem o zaguei.
San�os F. C.

. .

' I ro Helvio e ,o seu co.nterrâneQ .Nicá�
Amda dommgo, prelIando con� cio, comand'ante do ataque.

tra o Ipiranga ,em dis"puta do Cam Parahens .ao valente'/";'player",
veonra'to Paulis,ta de Futebol, o va- que· dia a dia mais se proje1a no pa
lO'roso e técnico médio volante da nürlama futeholistico nacional pa
seleção catarinense, ex-defensOT do ra" glória da sl1tt terra e satis.fação
Paula Ramos, teve oütra conduta da sua gente.

Universitário . Catarinense !
Dedica COIll ,afinco 'e perseve Coopera ,com os teus colegas

['ança aos p;reparos físicos e ,reei adv,ertindo-os tia displfciencia e
nicas em obediência aos tens di indiferença.
'ri�entes. Sê pontual n�s treinos Assim proceden'do, estarás eon
que te indicam e emprega ° ma- tribuindo .com credenciais li nos
ximo dos teus esforços na moda sa delegação.
lidade de espor�e que te cabe, es, Tndo 1)o.r Santã Gatarina no
timul,ando, assim, >os' teus orien. Campeonato Brasileiro Universitá,
ladores. rio de '1950.

/

gravações'.
As 12,00 hora-s - Oferecimentos

musícaís ,

As 13,30 horas - Diário da me .

tropole - (Laboratorio Scott &'
àL De ordem do senhor Pre,sidente 2_ A P convocação será' feit=:t.. s,Ena).

I 1/3'e em obediência ao § 1° arte 12° do!' 19,00, l�oras c_om .'
no mIl1lm?As 13,35 horas - Oferecimen- Estatutos 'do Clube, convoco oe : de SOCIOS quttes, nao havendo nu:,

tos musicais _:_ cont, senhores sócios quites deste clube, 1 mero será feita 21' cOJl;oca?ão à�/As' }4,00 horas - Variedades em para' se reunirem em ASSEMBLEIA 19,30 com qualquer numero, con

gravações. GERAL ORDINÁRIA, no dia 24 de I forme dispõe o art 14° dos Estatll-

As' 15,00 horas - Encerramen-,
agõsto próximo, na séde social & tO�vaí Futebol Clube em F'lor-íanõ.,

to - 10 Periodo. Praça 15 de Novembro, com o fim polis 21 de agosto de 1950
As 17,30 horas - Alma Porte- de eleger o Conselho Deliberativo DINARTEl JACINTO BORBA

nha. para o ano social 1950_51. 1° Secretário

As ·18,0.0 horas - O instante
da prece;
As 18,05 hor-as - Um progra

l�a 'Paira você - (A eletro técní
cal .

As 18,30. horas
Social Católico.'

AS. 18,45 �oras. - Paginas' Ro· A prestigiosa FederaÇjó Atlética dica que Recife será ó palco de u:m.
mantlcas (LIVl'ana Moderna). Catarinense de Estudantes, envidan_ espetáculo inaudito, _..mííÍe entrarão
As 19,>00 horas - Momento Eg., do esforços meritórios, conseguiu em confronto os indices mais eleva_

POl'tivo Brahma. galhardamente desvencllhar-se� das dos d61 esporte universitario. Santa.
,

As 1930 horas _ Noticiário <18' teias P'roblem�tiCas que a difi�ulta- Catarina, que no ano passado parti-
.. .' . I vam nos seus mtentos, dando mcre- cipou dos Jogos Universitários, rea-AgenCIa NacIOnal.

menta á aspiração de todos os des· lizados na capital t>.'iana, grangeandaAs 20,00 horas- - Calouros -ao, portistas universitários, qual seja a a admirações e os aplausos de todas:
Microfone - (Industrj'as Moritz) I pa:ti.ciPaç�o do n?SSO�ES�ado nos

i
af! delegações, neste ano, mais uma.

As 21.15 horas - Lend-as de To., prOXlmos Jogos ullIversItárros, a rea- vez, se fará r,epresentar com um.

do o Mundo Radio-Teatro J ..7' !izar-se na imponente cal2ital, �er. co�junto mais credenciado" capaz d�
(L
.'

R -) I nambucana. Dadas as caractel'lstIcas bl'llhar no magno c,onc,lave esportI-aja enner. '7 'que ,revestem o gl'andioso certame, vo, elevando assim o bom nome do
.4s 21.30 horas - Musicas Sele-I' em �que se congregarão represen�a- espo�te ca�arin�ns� no cenário des-

cionadas'. ,ções de numerosos Estados, tudo lU- portrvc;> ul1lversItárlO.
As 22,00 horas - Encerramen

to.

Rádio Guarujã'
Programa para boje

você.
As 9,00 hora-s � Nos bastidores

do mundo.
9,05 horas - Variedadés

Pensamento

�.••••.......•..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

�. , 5'
I ,. araJ.J:CD!Ofi;'

e tia P • LIMA0
• ABACAXI

• lARANJA
• MORANGO

." FRAMBOESA
((lr/ti() c()mllenveJtJpes
de51ruloJ dtl�relTle5t'5t. f6,oo '
RfEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
P!'odufos SVC-fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURlrlBJ

.

- PA "ti N/)(

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de/Carbono étc'

'

, � � .t._L...

Trecaram murros

no xílíndrá os

em Avai'� Futebol Clube
Assembléia Geral Ordinária

Edltal de Convocação

Sta. Catarina na Regata'
em homenagem. á Patria

, -, ,v .

OS DOSSOS remad,res ficarão hospedados DO Pacaembú

Treinoa O Aval
Sob as ordens do novo preparador cicio não convenceu talv'ez devido ;f

técnico, sr. Manoel Torihho, treinou ausência dos titular'es Boos, Danda ..
o Avaí na última terçá'feira, no es_ Fatéco-'e Saulo A contagem foi de
tádio da /ua Bocaiuva. 2 x O para os titulares, tentos mar-,
Do ponto de vista técnico, o exer-I cados por Felipinho.

I Santa Catarina estará presente ao Vam
pe'olfato Brasileiro Uoiversitario,

"Está na fase mais intensa o
.

Os remadores catarinenses bem
pedodo preparatorio piara a Re, I como todos os militantes' visitaOll
gata erri'-.Homenagem i!: Patria, que tes ficarão hospedados no Estadi()
a Federação do Remo de São Pau Municipal:do P'a-caembÚ".
lo fará ;l'ealizar no próximo di,(j
17 de �,etembro. Já foram ex:pedi.
das ,circulares convites 'Para to
das as entidaeles da América df1

Sul, espenando se de um momento
para outro o pronunciamento dos
repl'ésentantes de paises sul-ame
dcanos e' dos participantes de ou

tros Estados do Bl'a:Sil.
'Entr,e .10S militantes que nos vi

sil!a,rão, e que confirmaram a ins,

criação, figuram dois clubes cata

rinenses. 'frata se dos clubes nau'

ticos Aldo-Luz e Martinelli. Ou

Õ PRECEITO DO 011
EVITANDO MÁUS HÁBITOS

Dedd na bôca, mêdo de estranhos;.
choramingar enquato não vai para.
o colo, recusar a alimentação e ta

má·la somente após' uma sene de

promessas, - são coisas que nã()!
devem ser permitidas às criançail
para que não se transformem em,

máus hábitos.

ExPortação
iras clu�es e entidades estão se'

de rend�SpronunCIando e dessa maneira�.I ' U '-'

nos é licito es'perar a pres,enç3 Paris 23 - (SFI) - As exportações;
ele numerosos e categorizados de rendas de Cala�s atingiram, nos _6

. - ..
' . prilll:eiros meses do ano, 2.400 ml-

conJuntos, ,p;lllcJPaln�ente .a. dls lhões de francos. As exportações de,
puta d� Trofeu .BrasII, dedicad(\

I Galais pode�l ser avaliadas e�n 3 bI.-
a out-nggers a OIto ,1:e1110S. 'Thões e melO no mesmo penodo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



0, ESTADO-Quinta-feira 24 - de Agosto de 1950
------�----------------------�--------��--�------------�----------�

,Ministério da
""

Marinha IDstala�ã.o de. um
'

museu blstorlCOI
/

TO NICARDIUM
Tonico do coração

Rins, Asma, Fraqueza geral, Moléstias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão artecíal, Cansaço, Falt-a de ar, Inchaçõeo, Edemas,' 'v
Molestias dos}Rins, Reumatismn. Neírítes.

.

s. C. Granadeiros da Ilha
OC)NVITEJ

�e ordem da sr. presidente em exercício, tenho o prazer de
convidar os senhores diretores e Coihissão 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.

F�

Florianópolis, 19 de agôsto de 1950.
Albanó de Sousa LúCio, secretário.

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

GRANDE APRESENTAÇÃO DE MUSICAS PARA DANSAR
RESTAURANTE À LA CARTE

INíCIO ÁS 20,3ÕHORAS
RESERVA DE MESAS - RELOJOARIA MORITZ

CR$ 20,00 L

SÃO CONVIDADOS OS ASSOCIADOS DO CLUBE DOZE DE
AGOSTO

Clube de Caça «Couto deMagalhães»
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de ,setembro vindouro,

orga-rÚzado pela Federação Datarinense de 'Caç;a e Tiro, os campeo
natos d'e Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Sa,nta Catarina, de or
dem da sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados Q compa
recer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar. gentilmente' cedido
por seu dignCJI Comand!ante Geraç a qUll.lquer hOl'a do dia, para dçvido
treinamento.

\l
Opo'rtunamente será marcada a prova de seleção da qual serão

escolhidos os atiradores' que repr,es·entarão ·este mube no referido cer'
tame.

Florianópolis, 5 de Agõsto de 1950.
Egberto Moellmann

Secretário

ColégioCatarinense
1

ESTUDO DO EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelebtual dos seus alu

nos, o Colégio Catarinense abriu um'estudo para os alunos ex
ternos. O estudo será assistido por um professor padre.

.

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 heras.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vag'as reduzido convem, fa-

-zer logo a matrícula na Secretária.
-

Mensalidade; Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser p<\go integralmente.

. ,

_. GUERKA ÀS CARIES!
SOMEIffE

-KOLY�OS
AS COMBATE

destesD modos

.1.
HEUTRf.LIZmO os ACIDas
08 f!O�ft
.Ao entrar em contacto

com KoiY1l08, 08 âcídoa
da boca. 'cf,usadores das
caries.eão imediatamente
neutralizados.

ÇJ omr.umuo as B4CHRlns
.1$-' Kolynos destrói cerca de

92% das bacterias da'boca.
Este efeito dllra horas!

w:.m:o fERfWMmn
A deliciosa espuma de
Kolyno8 te.move as partí
culas de dimento8, deixa
08 d . .ntl!S pGlido� e x.etar
da a formaç'o de roucina.

Merhore!" rasul�ados são obttdas
escovando-se os dentes com

Kolynos, d�p�is de cada refeiçéio ..

. � . . .. . .

L

Pereceu afogado
(} prof. Oí'ovaoui

"VIRILASE" - Expoente maXl

mo da virilidade, ,combinação cien
tifica de vitamina "E" hormônios

-

,
,

totais e sais fosf{)l'adOs. Regenera-
dor racional das glandulagl eIm am

bos os sexos. Esgotamento nervoso,
falta de'memórÍa. Moderno revigO
radar' do sis,Lema nervoso e tô�nico
geral. VIRILASE, um" produto do
Laboratorio JESA é vendido em

todas
.

as Fa,rmác.ias ,81· Drogarias.
Pedidos pelo Re�mbôlso - Caixa
Postal, 3383 - RIO.

-c A-- S A
Aluga-se uma, à Rua Major Costa,

n, 32.
Tratar no Banco Agricola .

7

luformações nteís
n_'_'�.h_'"'__

1 Horarió/das empro
�_ESTADO 11 sas rodoviarlas

UQlJ'!il)Ã-r.stIU

7
llxllHUo Mo -0Ift6TIe - Lapahoraa.
.Auto-V-.., I� - Ii-" - 11 ..ru.

_ 4f�
�,1Irwq1l__ - ........... _18 boru. .;J I
� BruQ-- - .cmI !!'Na"

- 16,M I:!oru.
.lutô-Vl.IIilo Ql,� _ I�,

- • 'hor...
Auto-v� oa·tarm_ _ CutI8II

- II 00ru.
.

:ROOOY:Itrla IJiIl-BzuIl _ � .u.p.

,_._�p��.BruUelr� - .TolDTIle-
13 horas. /-

I Mpldo "Sul·Bru11el!'a
.

- CUrlU'bII ....
6. horas.

.

_.J TERÇA-1'IIIlIlA,

Auto-V� oatlinneue - ....... AleI
� - fi 11000u.
Âut()-Vki:&o C�it.111C181 -

- o.nuw
- II boru
Auto-VIaçAo CIltadla_ - '*dI

- • hora.
Auto-VIaçl-o Cat-..."'lD.eue -..: .....,..

- fi bom.
Ill::pl'e.lllO Ao �... _� _

'I horAl.
r,n.�.. 016rla. - Laiiiu - r...

(j 11* horaa.
� Bruqueue - ........ _

1. hom. r
.4>J,to.Vlaç&lo l1ajS1 _, n&JaJ - 11 ....

.....
.

Rápido Slll-BruUetra - lolDTIl.-
13 horas.
Rápido Sul-Bru11eira - CUrlUba -4

• horllJl.
QUARTA-1"IDlA

Auto-Vlaoio ca� - �_
- • horu.

-

Auf.o.Vlaçlo oa� _ I�
- • horat.
• \Âut()-Vlaçlo C8tar1Deu11 - l..-.

,-
6.30 boru. • /
Rápido Sul-Braslle1r'a - cartt11ia ....

•• orilliJuWl, mesmo não 'fi horas.

publicados, não serão - Rápido Sul-BruI1elta - JoID1'1!._
13 horas_

.

I
tInolYldos.

7 �� 110� t.� -

,
A dtretlo alo se respon-

IIlxpreMo
IlIrwIQUUM - � -

I IRbiliza,pe,IOS
conceito. 18A��11lç60 ltaJaj - 1Dj&t -';',11_'"emitidos nos artigo.'" ru, '

-

•ninadoL J:xpXOUIlO BnraQu_ -- ....�
- 16,�O hor&S.
Bodoorlá:1a Sul Brull - rars. 4JeIn

__-Ij,f-_",,' ......,,- .........."-,,..............,....
- II �.

QUINTA-1'InRÁ

� ,Viação Aérea Al��':'14f'�tarmeue - .....

LA .Auto-ViaçIlo Catu'ln_ _ 0Iift'*
, Horário - A���r:Çao 'catQ1neue _ ,I�
Seounda-fef,f'a - II hons.

-TAL" - 13,00 - Laje. e Plm _":�!.i1'0 patarm_ ,-:- TdIUI.
Alegre Auto-Viaçlo oa.� _ �
PANAIR - 9,25 _ Norte

- ",ao 'boru. '

IlxJ!.roU() 81:> -orlfio"flo - ....... -
VARIG - iO,-lO .::... Nort.e I' baru.I!mtrll>& G16rJli - l.oaC'aU - • 1IW
PANAIR - 14,35 - Sul . t't 'I 1/2 coral.

ORUDIRO DO SUL - s-'I ... I �M<) Br.MiQu._ '_ � -
, 11' heTu. "

,

lAUto-
V14cio ItajaI _, l'tajaS - 11 ....

;./
raM.

-

Terça-''''' .
.

4 RApldo Sul·BrutIelra - JoID�-
-TAL" - 8,H - JolD'f'm'- :.., 1!1��� Sul.Braatleira __ CurlU1MI ....

C U'b . Pi' horu '

o
.r I a - ara..p Bmpréu Sul 0e2te LkI& _ X&pecO _ ..
- Santos e Rio.

_ • horaa. '

,

-PANAIR - 9,25 - Norte UIXT.A-rma.t.
.;i{UZF..IRO DO SUL � ii.... _

_ \04::1& Gul Bru1l - Nrt. .&.IeaI'4I

iórte Áuto-Via.çIo Ca� �
- 6�boras.

VARIO - U.30,� 8�J Áutô-VlaçAo Ca� - la!a�
Sul

- • homoPANAIR -=- U,35 -

Auto-VlaçAo C8w-m__ ......Quarla-fnra - 11,30 horu.

·TAL" - 13,00 - LaJes. parte 7� 8&0 �Io - lAnM -

.Auto-ViaçIo ltaJai - 11ajaS - 11 ....
ru. I
� Bruaqu_ 1IruII- -

18 hor...
Rápido Sul-Brufleira

1-3 horas.
RápIdo Sul·BraBile1ra

8 horas.
Ul!ADO

Auto-VIaoIo· oat&rl:l1ellM - CSirfUtIII
- 15 hor...
,RApldo Sul·Bruflelra - JolDTIlI
lS)hoiU.
Rapldo 8ul-Bru1leJn - CUrltille _

• horu.
._ • horaa.

AlltO-Vlaçlo oa� - lo!aWlk.
- • Jlon&
Auto-ViatllO oa,� - TIl.....

- I, hoI'M. _

IlxorUlO Mo� - ...... _
'1 h<>ru. .

Illllpr- 1IruIq..... - -

1•.A�1qIo l'tajaS _ ::::"�
raa.

_

� BruQu.e:ue ......... ---
- 1.30 boru. �,
Dtpreue GI6rla - lApa - • II.

e 7 1/1 .tIoru. ;

DOlIINGO
RApldo 8ul·Brasnelra - CUrlUIIe _

• horu.

I1edaçlo • Ofieinaa l r••

Joio Pinto D. 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI -

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

.Iegr� ...,

PANAIR - 9;25 - Norte
GRUZEIRO DO SUl. _ fi.l'

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina I
-.

1 GOIÂNIA, 22 (V.A.) - O sr. Ro-
I:.xerclcio de 950 drígo de Melo Franco, diretor do •

EDIr AL I
Serviço de Património Artístico e

"� Histórico do Ministério da Edu-
1. De ordem do Senhor Capitão dos' Portos dêste Estado, faço sa, cação solicitou ao governador

.ber a quem interessar possa,' que se acham abertas nesta Repartição, Hosa�ah Guímarães a desocupa- i'1ia presente data ao. dia trinta e um (31) de agôsto corrente, as inser-i, ção do edifício da velha cadêía

Ieões palia os exames a se realizarem .na primeira (ia) quinzena de da 'histórica cidade de Goiás an

setembro próximô vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_ lIga' capital do Estado,
-

par� ali

-GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO instalar o Museu His1órico, recen-
, , .

.E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRÁTI. temente criado pelo govêrno fe-

CO, PRATICANTE DE P.ftÁTTCO, AI�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA. der.al. Criado com a denominação
LAIADOR,' MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR. de Museu das Bandeiras, o

govê:r-'I Repr�sentante;_
2. Também poderão "se inscrever nas Delegacias de São Francisco no ela União príetende organizar t A. S. LARA,

do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, 'e.xcetuanelo_se o de MES' aí um perfeito c completo arqui-t II "Rua Senador Dantas, 40 _ I.
'TRE DE PEQUENA CABOTAGEM. \'0 das relíquias do Brasil-Central, andar z: .

3. Para melhores esclarecimentos sóbre o assunto em sprêço, os Importantes, ela vida polftíca-ad-
.
TeL: 22-5924 _ Rio (.�e Janeiro

interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega- rninistrativa dos Estados de Goiás RAUL CASAMA\TOR
elas. e Malo Grosso referentes ao pe .

I Roa Felipe de Oliveir., 21 -
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Floríanó, ríodo colonial e imperial de sua

"

go andar
_polis, iOde agôsto de 1950. história. TeL: 2-9873 _ São -{Jaulo -

NELSON DO LIVRAMENTO ,COUTINHO
_ ••

_
•••••••••••••••• � •• 8.. I ASSINATURAS

Escriturário da classe "G" Secretário ) N. Capital

,� Ano ••.••.••••••• CCrr!Semestre •••.•••• ..

Trímestre CrI
i II(� •••••••••••• ! Crt
I Número avulso .. Crf

i No Interior
,

t Ano CrI 100,00

f Semestre ...•.••. CrI
_

80,00
.' Trimestre Crt 35,00
, Número avulso •. CrI O,�

Anóncl08 9Hdiante contrito.

�orie
LIORNA, Itália, 22 (U.P.)_ VM\IO _ H,60 "_' Norte

- O professor q-iovanni Gi PANAIR _ U,35 - Sul

orgi, um dos maiores sábim Ó",,,to-f,',.
italianos da atualidade, pere -TAL- - 8," - 1.1...111. -

ceu afogado ontem, quando C.rtta. - Para..pi
b nh

;_ "toai • RI••
a ava-se em· Rosignan( PANAIR _ 9,25 _ Norte.Solvay, a trinta e dois quilô PANMR _ 14,35 _ Sul
metros no sul desta cidade VARIG - f2,30 - SU)

!

Contava setenta e nove an05 CRUZEIRO 00 BUL - li...
'd�idade. Certe

. • •• • _ ••••• _ .

'

OBtWEIRO DO SUL -\ 11.1'...... � ......

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO" �I
RO QUEIMADO"

10,00
45,00
26,00
1,00
0,60

Sqta-"'N -

"TAL- - IS,OO - La).. e Plrl.

Alegre
lll\UZJlIRO DO SUL - ,••

(Grie
PANAm - 9,25 - Norte
VARIO - .U.60 - NOI1e
PANAIR - U,35 - Sul

, Sd&atl6
-TAL- - 8.H - 101••lIIe _

C.rltib. -'P.ra.....
- S.Dt.. e '1.1..

.-010 - 12,30 _ SU)
ORUZElRO 00 SUL - 11.1'

forte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - U,35 - Sul
PANAm - U,,35 - Sul

,

DoMúIp
PANAIR - 9,25 - Norte
Jmp-ZERO DO %roL - U.eI
\
,

CUrlUIIe _,

o "".lLJI DO Pl'U.u
......... u'Acta. 'I

�IXI••" .

, !
LIVIU.lUA .a. Ll"VDJIIa f

BOal' �
, ,

• • • • • •• •••••••• • ti
ECBlTóRIO moBILUmO Ao ...

ALVIII �

Encarrega-se, mediante eom!elo, •
compra e nnda de tmÓTeIa.
Rua Deodoro ...

, •...••....•..••.....••••••
,

. ....•
_

SENHORITA!
A ultima creação 1 em re/rJ:
geraíúe é Q Guaràná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-oQ está'
"acompanhando: a'latoda.
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de Berlim « Poderá uma

obtenção da
Manifesta-se sobre a exportação das areias monaziticas o cientista Cesar Lattes, - «Re-

presenta o tório um valor potencial que deve ser pr otegido». - Está
sendo exportada por um preço vil a areia atômica.

RIO, 23 Cy.A.2._ - O Bp�sil .pas-, O? _rcstdngi-Ia! não estou em COIl- savel� formar em ,pancas a nos unr

sou a e:x.auunal', com maior mte-I dições de ,mal1lfes�ar me. O ?roble- equipe de técnicos capazes de en

resse o resguardo das suas p05- ma é muito complexo e exige um Ircntar e resolver o>, j)l'oblemas da"
sibilidade,; em potencial. Possui- conhecimento de dados e fatos eco obtenção de energia atómica na

dar ele grandes jazidas de areias noruicos e políticos que não pos- Brasil".
monaziticas resolveu suspender suo, Penso que, desde que a mo,

a sua exportação, A CEXIM deli- nazita representa "energia", em

herou adotar a medida 'até que se bera no Juturo o problema eleve

pronuncie o Conselho de Seguran- ser tratado sob' um ponto de vis

ga "acionaI, Quanto a posição de ta analogo ao que se tomaria ao

nosso país em face dos accnteci tratar da exportação do peírolec
mehtos que se ve{'ificam na Asía, e carvão.

e que importam ao Ocidente tan- PROLONGA,MENTO DAS
to quanto ao Oriente. PESQUISAS
Sobre essa medida, a reporta- E concluiu;

gem ouviu ,o cien+in-l;.a Cesar La- "De qualquer forma acho que o

tes cuja autoridade é índíscutível, problema do controle ou proibi
Referiu se, inicialmente, à compo- ção da expor taçã« está ligado .a

sição .da areia monazítica; . I dois outros, tambem de importan
- Contém uma 'quantidade apre- cia vila I ; 1°) A prospecção. em

ciavel de tório, cério e terras ra- larga esca Ia, em todo o terrítorto

ras. tai� corno o samár io, necdr- nacinnal que nos forneça díados

mio, lutécio, ;holmio, etc. Dentre concretos e seguros sobre as nos

esses elenientes o único que tem sas reservas em torio e urânio

interesse- fundamental para o a Num território tão vasto e pouco

proveitamento industr-ial da ener- conhecido como o nosso, devem

gia atômica é o -tcrío. com certeza 'existir jazidas de/urâ
DEVEM SER PROTEGIDAS AS nio e tório ainda por descobrir.

Miss Katharine F. Lenroot, chefe:'
NOSSAS HESERVAS Quanto a isto estou informado de

, do Bureau da Criança da Agência,
O reporter inquiriu o professor que o Departamento da Produção Federal de Segurança, que recebeu.."

Cesar Latter sobre a importancia Mineral Lama medidas necessárias recentemente ° prêmio .. Survey de·:

de ser sustada a exportação das para que a pesquisa se organize 1!J50, em reconhecimento à' sua "con-

areias monazíticas. e seja �Ü'vada adiante com a maxi- tribuição construtiva em pról do-
, serviço social". Uma das mais co-,

"E' importante para lodo país ma urgencía, 2°) - A utilização
, btçadas honrarias no setor da assís-

Deverão estar' presentes as mais altas autoridades civis e milita' que deseje utilizar energia atõmí da energia atómica para fins in, têncía social, esse prêmio, foi esta.,

res especialmente convidadas pela Diretoria do simpático "clube da ca. a posse desses dois elementos; dustriais em nosso país será con- belecído em hõInenagem à memória ..

colina". urânio e tório. Ora, o Brasil e a seguida sem dificuldades, se' o go . de Edward T, Devíne, prímeiro edi-

Nessa bela festa cívico-social será executado e cantado o "Hi- India são os possuidares de maio- verno fornecer osA'ecursos ex igl- tor da "Survey Magazine", uma ím-

d E
. . d O C II N

.

I d P portante publicação norte-ameríca-
'no o xpedlcionário," em -homenagem aos bravos componentes das res reservas de tório. Logo essas os. onse 10 ; acina e es-

, na dedicada à assistência social.

Fôrças Expe?icionárias Brasi,eiras que lutaram na Itália. reservas devem ser protegidas, da quisas, que será criado dentro em Miss Lenroot é a representante'

_____-:;:_-_-::;-------- mesma forma que devem ser pro bre"e" por lei a ser aprovada pelo dos Estados Unidos na Junta Exe

tegidas as minas de carvão e 'as Congresso Nacional, e o Centro cutiva do Fundo Internacional de"

jazidas de petroleo". Brasileiro de Pesquisas Ffsicas cio- "proteção à Infância, das Nações U-

EXPORTAÇÃO A PREÇO VI:ç, qual tenho a honra de ser diretor �s.
� .

Prosseguiu o prof, Lattesrr". �ienW:f;'ico', poderão, se contarem
"A India proibiu, há bastante com o apoio financeiro índispen

tempo a exportação de areias mo

nâzí ticas. No Brasil cogita-se dí s

so e são do conhecimento público
fCo os calorosos debates que já se

travaTam sobre a assunto. Quanto
a mim, só posso dar opinião como

cientista c de um ,pont.i ele vista
Irestrito. Não há duvida que o tó,
rio represent·u um valor potencial
que deve ser protegido; não há
duvida d,e que é do /maior interes
s'e para o Brasil qll-e sejam mon

tadas aqui, fábrica,s para indus
trializ'ação de monazitas" isto e,
sepaTação do ceri.o e demais ele-

RIO, 23 (V.A.) A policia mentos. Não há duvida de que a

prendeu na frente da fabrica de areia monazitica está sendo expor-'

tecidos "Nova America" os comu- tada a p,r,eço vil! Quanto ao fato

nistas' Benedito Halo, Wa.ldomiro de saber s,e devemos ou não proi,
bil' completamente a exportação

eia. Lide.r, Construtora Cachorro --� -+_ _j

Avisamos a todos os associados e interessad9s em geral, que, d� f d '·dacordo com o que noticiamos neste jornal, no mês de julho ultimo, foi
' esapare.cl O

nomeado para 'cobrador nesta capital e localidades circunvizinhas, a Des�pal�e,oe'U da ire�id'Ê\ncia
A

de
Snr. NELSON ALMEIDA - residente à Rua Conselheiro Mafra, 77. seu dono, à' Avenid'[I Mauro Ramos;

A Cia. não, se responsabiliza por qualquer pagamento. efetuado 103 - um cachorro da raça Boxer,
a outrem a partir de Julho do. corrente ano. pêlo claro, que alende pelo nome

Os portadores de no.ssos títulos e o.S in!eressados em adquirir de Tupi.
ou conhecer nossos planos, devem procurar o nosso agente nesta Gratifica-se a quem der infor.-
capital. maç.ão de s'eu paradeiro.

Fracassou· o
.

blcqueio
BERLIM, 23 ('USIS) - Com o usina geradora, financiada pelo

l'eestúbeleciment9 do fornecimento Plano Marshall fêz com que Os her-

de el1tergia e�étrica ao -setor -ocíden-

tal de Berlim, fracassou o bloqueio linenses se tornassem quasi que in ,

elétrico imposto pelos soviéticos, As dependentes da ,energia gerada no

autoridades disseram que uma nova setor russo.

,

FLORIAMOPOLlS - 24 de Agosto de 1950

,
<::

A Guarujá projeta lmpertaute
melhoramento

E' com grande satisfação que noticiamos o importante melhora

mento (IUe a 'RADIO GUARUJÁ em hréve inaugurará, com o levanta'

menta de s� ('Órre irradiante de aço. galvanizado, de 52 m de altura,
fabricada pela firma "Prosdócimo e Cia. Ltda."

A iniciativg é merecedora de encômios, pois ampliará o alcance

e intensificará a nitidez de som da nossa aplaudida radiofusora, que

assim poderá ser escutada, sem maiores obstáculos, também na região
/

serrana.

A colocação. da nova torre será realizada por operários dos esta

Ieíros da firma Carlos Hoepcke SIA, devendo os trabalhos ter início
ainda neste �ês.

Lira Tenis Clube
-,

E;1l1 homenagem às Fôrças Armadas, por motivo do transcurso da
"Semana de Caxias", o. Lira Tenis Clube realizará hoje, com inicio
� 21 horas, na sua magnífica sede social, brilhante "soírée" dal1Sall",
fe.

,

JODOS IJnivel'sitarios
DO Recife'

/'.
:Ao. que 1IOS foi Informado, a Fe·

deração Atlética Catarinense de Es
tudantes (FACE) deverá participar
dos X Jogos Universitários Brasi..
Iei ros, marcados para 2 a 9 de se

tembro na cidade de Recife.

I

Bícícleras
Inglezas

Acabam de receber

OSNY 64M4 & Vii.
�

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

I

lendafde Todo··
O Mundo Prisão· de comunis�

tas DO Rio-
'-.

Escute hoje - e tôdas às

quinLa-feira, làs 21,15 horas q

sugestivo programa LENDAS
DE TODá ° MUNDO, com a

participaç,ão do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guarn

já.
Uma oferta da LOJA REN..

NER - A Casa dos artigos de

qualidade!

de 'Souza, João T,rindade ;-Agosti
nho Ica.setti, qu�ndo os' mesmos
faziam comício relampago, distri
buindo' boletins subversivos.

Suc-Frufi
O complementQ alimen
tar por' excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

CONTRA CASPA,
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
t:
t

AFECÇOE� DO

COURO CABELU)JO.
TONICO CÀPIL�1I
�OR E�C'UÊ.HcI;"

,

equipe de
(

tecnlces- conseguir'
energia atomica no - Brasil»'

Vitimas da 'doença
do sono

Descobe rta TOQUIO, 23 (D,P,) - Ocorrem:

d
'

,

d·
na 'area do 'Ioquio, mais <lellessPr>e'

(') ra lO mortes', atribuidas a terrível do,cn.-

PARIS, 23 (SFI) - O ein,coente. ça cio S0I10\ japones, elevando o to�'

nário da descoberta do Radio por lal de vitimas para 150. Só ontem,
PieITe e Marie Curie foi celebrado a enccfaliLe nipônioa tinha ceifa�
em Pads, na Escola deFísica e Quí do trinta�c duas vidas.
mi� sob a presidencia de Louis de

Br:oglie, da Academia Françesa, se

crjetário perpqtuo de Academia ele

Ciências, prêmio Nobel; as Sras

Ir'ene Joliot-Cnrie 'e Eve Curie esti

véram presentes, e numerosos dele

L bgados das Acad:emias e Sociedades " an'o cl;ludl-dato da,lit.erárias francesas e estrangeiras, • li "

Três placas comemorativas foram n"I"ente Médl·oinuguradas, Uma na sala em que foi U
/

descoberto o rádio, outra ,na fachada ---_-0---
da Escola, a terceira na casa da

ruo,j'
ALEXANDRIA, 23 ·(U,P.) - "Ose

�l,acier:: habit�da por Píerre � Ma- país:es, ára,be� apoiarão Ia candida.
'1(, CUlle 11a epoca da descobel ta, tllra do Llbano ao Conselho ae Se ...
Em discursos, o príncipe de Bro ." .

..

glie acentuou a ímportancia da des" gL��llça '. d:cla,l'?ll o pr1111elro

coberta na física 1l10c1erna; 13oreau, n11111stro IIbanes Rwd Bey El solh,.
presidente da Associação dos Antigos que 'atualmente se encontra no E
Alunos. da Escola, lembrou estas pa.. gito.
lavras de Pierre Curie" de quem foi
aluno: "Sou dos que pensam que a

humanidad\e tirará mais felicidade

que infelicidad'e, das descpbertas
feitas".

rINTAS PARA PINTURA
C O T.T O M A R

--""""'---------- ---

Observa-se qu,e a candidatura-
doLibano teria tambem a ·p.pefe
rência dos paíse.s da Améi'ica la·'
tina.

r,

Segundo o Diárío da Tarde de 16 do corrente, o sr. Alce-·
. biades Pinheiro era um' assalariado. do. P. S. D., qúe andava
"fichicando. la para as bandas de São. Joaquim e. chateando
aquela bo.a ge,nte�'. "

'

,

Ont,em, no mesmb Diário., a lirtguagfi!_11 :l respeito elo sr.

Alcebiaàes mudou muito. É que êle informou ao órgão UclCllista
que, em Bom Retiro fez, acôrdo com a U. D. N.

'

De formas que, desde ontem, o sr. Alcebiades não é mais
assalariado, nem fuchicador, nem cha,to! Até no nome o :Qiá
rio hOl1lCf.1ageou a vitima de outro dia, dando-lhe titulo gran-

de e acrescentando outro; AIcebiades CÂNDIDO Pinheiro! E
cândido com chapeuzinho em riba!.

i

'_-

/
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