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As sobras em face do Codigo Eleit�ral
�omo será f�ita a apuração pa'ra apural" os eleitos 8�.m Q�O,clen.t�nro . 24 (V.A.) - o Código Partido B por 4; os 95.476 do P,ar-I anca dos Pai tidos �.F.G., � média

Eleito;'al modificou a aplicação tido C por 3; os 90.393 do Partido. de 26.209, A' décima qu�.ta ca-

das sobras eleitnrais, de maneira D por 3; e os 78.628 da aliançados I. d ei.ra coube, P?i�, ao Part�do �,
a evitar o que ocorreu no último ParLidos E.F.G. por três, Acha- porque a sua mecha 32.128 e ma�-,

. '. éx:cn . e a de todos os outros parti-pleito em que acabaram entrando riamos para o Partido A a m uNl 01 qu r;

_

para a Câmara deputados de du de 30.883;' para o Partido B,a de dos'. Repetindo a (}pe�-a.çao para o

zentos e trezéntos votos. O proces- 32.128; para o Partido C, a de .. preenchimento da décima sexta,
1>0 agl1fla adotado está esclarecido 30.131 e finalmente, para a ali- Continua n(.\ 3�._ P�f!'_ .

lIa recente publicação "A reforma ,...- .- .:..-.-.-._.-.-.-.-••_ .-_••- •••-_-.-••_-.-:::,
- -_ .......-. oe·i- _;I

eleitoral", do sr , Frankl in Palmei-
ra, Eis a explicação :

O quociente eleitoral continua a

:;e1' determinado pela divisão do
total de "atos válidos apurados
em cada circunscrição inclusive os

em branco, pelo numero de luga
res a preencher nessa circunscri-'
ção, desprezada a fração se igual
ou interior a meio equivalente a

um se superior. Um exemplo fa
cilitará a compreensão de uma re

gra; aliás simples:
Suponhamos que no Distrito Fe

deral tivessem sido apurados . . ..

57-8.325 votos válidos, ineluidos os

em branco. Havendo 17 cadeiras
de representantes cariocas na Câ
mara, o seu quociente eleitoral na

eleição de deputados seria o pro
duto da di� de 576.325 por'
17, isto é: 34,019. Se o número de
votos apurados tivesse sido
578.328 o quociente eleítoral te
ria sido 34.020, porque da primei
ra divisão restou uma fração ínre
rior a meio c da segunda houve
uma Iração igual a meio, que foi

-> elevada, a UUl.

O quocienle partidário é deter
minado pela divisão do total dos
votos que um :parLido obteve pelo
quociente eleitoral. desprezada
qualquer fração.
Prosseguindo no exemplo aci-

ma, inici ado, suponhamos que na

mesma circunscrição dispu(arám
a eleição /1 p'artidos e uma aliança
de partidos. O Partido' A 9bteve.
185.298 voLos "álidos; o Padido B,
128.512; o Pmtido C, 95.476; o

Partido D,90.393; e a aliallça dos
partidos E.F,G., 78.628. Dividindo
se o� 185.298 vaLos do parti'áo A
por 34.019 que é o quociente eli
torai acluldo no ex,emplo (]J.le ,es
tamos figurando encontraremos

. poara êle o qucicj�nte parLidário 5,
Dividindo se os 128.512 voto.s do
Partido B pelo quociente eleitoral, í
que é de 34.019, veremos qui:!, êle
alcançoti o quociente partidário 3:
os' 95.476 votos do Partido C,divi
didos por 34.019, dão-lhe o quo
ciente partidário 2; os 90.393 voo
ias do Partido D, divididos por
34.019, atribuem-lhé o quo:Ciente
partiãrio 2; e a mesma operação
em r,eJação aos 38.6�8 da aliança
dos partidos E.F.G. dLa.--essa ali·
ança o quociente :p�l'tidário 2. Es·

Lã,o, portanto, preenclíidas pela
aplicação dos quocientes partIdá,
rios 14 lug'ares. ,.

Para completar -a representação, i
manda: o artig{) 59 dõ Código di
vidir-se o número de votos válido!!
dados ;a' cada Partido :p�Io número
de lugares ,por êle,o.})tido mais um.
cabendo ao partido qu,e apresen.
tar a maior média um dos lugares
a preencher. Repetir-se-á a opera.
ção pau a: distribuição de cada
um dqs outros ·Iugares. Aplican
do-se �ta regra ao nosso exemplo,
teremos de- dividir os 185.298 vo

tos do Pal'tid O'A por 5 mais um,
islo é, po,r 6; 08 128.512 votos do

\

l

�--------------------------.

Udo Deeke e a instituição
da família

...._

-,- Q candidato do P. S. D. ao cargo de Governador

do Estado, engenheiro Udo Deeke, continúa recebendo

de todos os pontos do território catarinense as mais

expressivas demonstrações de solídaríedade p�lítica.
Isso vem, aliás, ao encontro/da natural expectativa do

partido majoritário, que sempre teve ,na yessôa �e
Udo Deeke uma das mais Iegítímas expressoes de valra

moral, o suficiente para indicá-lo à preferência do no

bre eleitorado- barríga-verde.
Dentre os postulados por que se bate o P. S. D., a

salvaguarda do instituto da família constitui funda

mental preceito de estabilidade social e de fidelidade

as mais caras tradições da alma cristã de nossa gente,
Com efeito, num momento em que parece tendência do-

-

esfôrco de certas correntes .maís extremadas transigir
com � príncípío nuclear da Iamílía, para ceder a impe
rativos estranhos à noss_a form���,.rspiritual, em nome

de mal-entendido uníversalísmd, não podêria deixar

de erigir-se em item de um programa democrático,
talo do P. S. D., a defesa da família, como base duma

sociedade cristã. Nem se explicaria que, buscando in

terpretar os pendores e' anseios da alma brasileira, o

P. S, D., não fizesse constar de seu esquema, de ação
partidária um princípio que os seus representantes,
com inabalável firmeza, propugnaram na elaboração

.. da Carta Magna da República, SQb cujas normas se

�consolidam as nossas boas instituições sociais e polí-
tidas. ,

O engÉmheiro, Udo Deeke é, também neste par
ticular, um homem intima e indissoluvelmente vincu
lado ao sentido da organização da família, tal qual se
preconiza no programa do P. S. D. Chefe .d� família

exemplar, como o poderão testemunhar os seus amigos
pessoais e CQmo o não contestam os seus �dversários
políticos, pauta por aquele al�o conceito �oral e social
a sua conduta, mantendp o seu lar com inteira digni
dade e proporcjona�dO, pelo desvêlD-'com que o orienta
e ampara, eS1?lêndidO e nobre índIce de respeito a uma

das tradicões inalienáveis da socíedade brasileira., .�
....

Não póde 'passar em julgado ês�e ângulo da proje
ção pessoal do- ilustre candidato pessedista, num ins
tante em que é forçoso se preservem as virtudes mes·

tras sob que, ilurmnado p�lo Cruzeiro do S�l, se,plasc
mou a fisionomia espiritual do povo brasileiro. Nem aos

sentimentos ale�tados de um eleitorado d:mci-,
ente e lúcido como o de Santa Catarina deveriam ser

esquecidas as qualidalies do candidato, face às so-li

citações
-

e às compressões de tantas fôrças desenca
deadas-,subterrâneamente no mundo das conciências

_,� .....

:qlenos avisada;s: As virtudes desaráter do engenhei-
ro Udo Deeke resistem, incontestàvelmente, à prova
de _sua invulnerabilidade, no tocante aos princípios
fundamentais desejávejs numa sociedade que se ori
ente em sentido moral e para prestígio cada vez maior
da civilização cristã. Udo Deeke, 1l.0mem de trabalho,
a quem os problemas do povo são bem conhecidos por
que também os sente no rigoroso cumpri�ento de suas (obrigações ,particulares, é um acérrimo defensor da'·
,família, um exemplo de solicitude e de integridade na
chefia do seu lar, um homem de bem, ilibado e digno
fia esti�a de todos os seus concidadãos.

(

/
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�enlenário de Blumünalf,
Programa dos festêjos DO '<'periodo de

10 a 10 de setembro '�

DiarlO de setembro
Às 17 horas - Recepção aos exmos. srs, vdce presidente da Repn

blica, dr. Nerêu Hamos, e governador do Estado dr. Aderbal Ramos,

da Silva.
Em seguida inauguração da nová Ponte "Desembargador Pedro

Silva", sôbre o 'Hibeirão Garcia.
Às 23,30 h-orai!" - Maratona de afletás locais, com chegada á zero

hora do dia 2, em frente' á Prefeitura Municipal.
O vencedor dará o 1° tiro de morteiro - sinal do inicio dos reste

ias seguindo-se r:e,piques de sinos, tiros e bandas de clarins pela rua.
c

, '

15 de Novembro, ele.

Dia 2: de setembro
Às 6 horas - Alvorada com banda de clarins e banda de musica,
Às 8 horas - Hastearnento da Bandeira Nacional e a do centena-

rio, com discursos alusivos ao ato. A seguir, homenagem ao dr. Blume

nau, junto ao seu monumento, depositando-se flores, coroas etc.

Às 9 horas - Missa Campal no pátio do Teatro Carlos Gomes,
com 'á presença do .exmo. sr. vice presidente da Republica .

Culto Campal no Estádio <10 Palmeirqs E. C.
Outros atos 'religiosos nos templos locais.
Às 10,30 horas - Recepção ao exmo. sr. presidente da Repnblica,

em frente à 'Prefeitura Municipal.
Às 1 1horas - Inauguração pelo exmo. sr. presidente da Repúbii+

ca, da Exposição Industrial! e, em seguida, abertura' do Parque de Di·
versões.

Às 13 horas - Banquete nos salões da Soe. Dramático, Muslc«t
':Car]os Gomes", oferecido ao exmo. sr. presidente da República.

Às 15 horas - Inauguração pelo exmo, sr. presidente da Hepúhli
ca da nova ponte da Estrada de Ferro Santa Catarina, sôbre o rio "!ta.
[aí-Açú ,h Itajaí.

Às 15,30 horas - Competição amistosa de f'oot ball entre Palmei
ras E. C., penta campeão da L. B. D. e o E. C. Floriano, de Novo Ham
burgo, vlce-canupeão do Rio Grande do Sul.

Às 16 horas - Sessão magna na Camara Municipal e, em seguida,
inauguraçâo da placa àos 17 primeiros imigrantes, no 'mam;mel1to co

memorativo dá fundação de Blumenau, à Praça. dr. Her'cillo Luz.
As 20 horas - Culto festivo na igreja Evangélica.
Às 20,30 lioras - Prerniére da óperã "Anita Garíbaldí", de auto ....

ria do historiador blurnenauense José. Ferreira da' Silva musicada pe
lo maestro. Hein� Gyer, executada. pela Orquestra Sinfônica da Soe.
Dramático Musical "Carlos Gomes" e' representada por artistas de re:'
nome nacional e locais.'Bailes nos demais clubes.

Dia 3 de setembro
Às 8,30 horas - Inauguração pelo exrno. sr. governador do Esta

do, da Exposição Agro Pecuária, no antigo 'Clube Ginástico.
As 10 horas - Préstito alusivo à história da colonização do Vale,

do Itajaí.
Às 15 horas - Regatas no Rio Itajaí_,Açú com a participação dI!)

C. N. América e S. E. R. Ipiranga desta cidade.
Vísita do exmo. sr. presidente da República ao 23 R. I.
As 22 horas - Bailejíe gala nos salões do Teatro "Carlos Gomes",

, pruiuo+rrlo pela Prefeitura Municipal. Baile nos demais clubes..

Dia 4 de setembro
.

As 9 horas - Inauguração dos bustos, em. bronzé, - de D. Pedro Il
-e Curt Hering, com discursos alusivos. ,/

\
Às 14 horas z-r- Sessão cinematográfica gratuita' dedicada aos es-

colares. /

Às 16_ horas - Homenagem ao sáhio-naturalista Fritz Müller, junto
ao seu monumento e', em seguida, inauguração do busto em hronze, ,>.

.1.'. !. '.,de Pedrõ C. Feddersen. !
Às 20 horas - Segunda, apresentação- da ópera "Anita- Garíbaldl",

Dia 5 de setembr;;- \

Às 9 horas - Provas ciclisticas organizadas .pela Liga Blumel1aU·
ense -de Desportos.' ,,-'

Continua na 8a. pagina.

da nova sédo do Sub-Liretorio do P;S.D. da
localidade de Boa Vista

JOIXVILE 24 (Do

correspon-I
de Boa Vistã rpr'estava ao pre'sti�

dente) -: C�m grand,e brilhantis- gioso' chefe municipal do P. S.
mo ,foi realbada a "Festa da Cu- D. S'aliel1tou, tambem, o orador,
mieira" da nOva séde do P. S. D. os nomes dos candidatos ja lan.
na localidade de Boa Vista. cados pelo PSD aos diversos éar..
Estiveram presentes ao ato que gos eleti:vos, frizando a obra da'

se revestiu� de grande entus��!lmo Nerêu Ramos em toBos os setores>

politico, replreS'e*antes do' DiI'e· da administI'a'ção publica do nos-

torio Municipal, todos os memibros so Estado e como Vice Prest.,
do SHb-d.relto�io Jocal e grande dente da Republica.
massa de correligionários. Fez uso- Lambem, da palav:ra o

Em nome dp sub-diretoria e do vereador Henrique . Schneider Ju.'
povo da, Boa Vista fez uso da pa- niar, que em palavras repas,sadas,
lavra o sr. João Gonzaga que em de entusiasmo, salientou as qua�,
féfiz improviso saudou os visi- lidades dos 81'S. Ademallo Garcia,·
tantes 'e enalteceu a,s qualid'ades Vdo Deeke, prof. Mot�a Pires e
do sr. Admnar Gàr,cia, candidato finalmente do Dr. Nerê. Ramos
do PSD ao .cargo de P,refeito Mu· a quem levantou um brinde de
nicipal no proXimo pleito de, :3 I honra; Todos' os oradores fOiram
de outubro. O prof. Motta Pires,

I
vivamente aplaudidos e a 80leni.

representand?, �qnele. ato, o �r, da�e �ran.scorreu. l1l:m brind,e da
A.demar GarCIa, agt:adeceu, em sel! maIS 1ranca cordIalIdade e entu..
nome, as homenagens quoe o povo . siasma partidário. .

�--..--_._-.-_..-.---------_._-----_,._._-_._---.._-------_._-.._.•._-.-.-.-.-_...-.-----------.-..�

Assim o apresenta ao inteligente e altivo eleito
rado de Santa Catarínà o Partido Social Democráti
co, sabendo-o à altura dé representar, no-mandato que

�lhe der, as mais puras e mais altas tradições da so

ciedade catarinense e as mais legítimas aspirações do
grande povo de Santa Catarina. 7

" _,4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-lsexta-feira.\ 25 de "Agosto de 1950
..----------�--��--------------�--�--------------------------------------�--------------------------------------------------------�------���

14" 'Batalhão de Caçadores
, Serviço Milita'f (Classe) d'e 1931)

Recebi, há dias, o último livro de ,poesia - PRÁIA BRA- Ed ita I
, VA - de Marcos Konder Reis. Êste poela coestaduano ainda G

. -

1\1I"1·t d FI
. ,

r 1
tão moço, já escreveu e publicou seis liVTOS de t;n6�sia q' L1,e re-

O Comando da uarmçao J.V.1.11 ar e onanopo IS, em-
'lJ bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianô-presentam uma significativa bagagem literária, Não' conheço' -" ,.

dpolis, 'I'íjucas, Biguaçú, Sãol\�Tose e Palhoça, já designá os para
;'

os livros' anteriores ao'Prâia Brava. Mas conheço algumas de
, servirem no 140 Batalhão de Caçadores na 2�tu!ma de 1950,

i.P suas' poesias publicadas nos jornais e r�Yistas. �ei, tamhém, quê os mesmos devem se apresentar naquela+Unidade, no Es-
que o livro "Mepino de Im_lo" - 19,n - obteve J"epercus_são, treito, no dia 11 de��tembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas.
na Capital do pais, sendo considerado o )melhor livro de poemas Quartél em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950.
daquele 'ano pelos depoimentos de escritores dado;s aõ' "Cor-' Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da
reio da Manhã". 'Guarnição Militar de Fpólis., _o,Marcos Konder Heis é um poeta ligado à corrente rnoder.
nísta, )-'.,besar de apreciar mais' a corrente tradicional, não te-
nho idlosincrasía pelos poetas modernistas. Pelo cOlrtrário
apreCio muitos deles, principalmente aqueles onde predomina
,a emoção como motivo estético. Acredito mesmo que muitas
de suas inquietações obr-igam nos' 'a fugir das formas puramen
te clássicas da pcesía.j'I'alvez, por-isso, gosto também dos mo
dernistas.

Quando recebi o livro Praia Bruna; pensei nas praias de
Laguna minha terra, 'e ua�' práias do Nordeste, que vivem
ainda embalando a minha imaginação na doce, nostalgia de

�mas noites de luar de seus coqueiros, de suas pedras, de seus

cômoros de areja, de suas ondas bravias' que nos 'seus mur

múrios 'mais parecem uma canção' de nil�ar 1
-Mas a Prâia 'B,rava -de Marcos Konder Reis é bem dife

rente, Ela tem intensidade. Mas' é, devo confessar, militas v,e·

ses obscura para mim, Talvez seja o lamento do jovem poeta
que 'ainda procura o seu caminho na vida e que ,estejl p'ela� , ,

inquietude cm que vive s , descobrIr seu põrto de salvação. Se�
não, vejamos êste trecho:-

_,

"Bem mais além di} 'andado, a curva, e nela o con
vite perene ao sê� desamparado ;�a, aventura es�a .dura

',: existência 'na esperança:" a l1rocura 'do rosto.
Bem mais' além do andado, à curva e nela, a vela se

afastando , '; .

,.

-

e nós !li��arâdos sempre ll�ais p�rd,�dos'"
•

(pág, 13)
Certos' aspêotos da natureza harnronízam-se com as dor-es

do 'poeta. Contudo, apesar' -da in'cert�za sente-se em seu poe
ma algo de f,resco, de delicioso de penetrante, que .d ornina a

nossa sensibilidade. Pelo menos, o seu temperamento erno

eíonal me�e com nossa alma. Estudemos êste t;eóho:-
'

"Sereno anoitecer, serena estréIa, e .,pela noite Iria a

minha pena levo no atalho ,escm:o -outrora puro o corpo
eu levaria ao pé do amor'�onhado: . .lirio apagado 11a aFIa
ordena-me silêncio, �,em vez de pena e pranto sinto na
alta noite ,o estremecer do encanto, o. leve segredar do
vento, corpo calado e oculto, ignorância da alma ...

E quem há d,e sahê-Ia se a trilha é silenciosa e.. tema
"aqJJela estréIa assinala-m� o' abis'mo muito além d� aI·
turla.

No carí1po a eterna calma vegetal e verde, a fólha
muda que a noite faz de imagem, o susto de uma estrada
llão saber por onde, o ;repentino arrepi!lr do a'r, brisa no

turna prenhe de possiveI.

Marcos -Konder
do' sentimento !

Reis Poeta
-,

ZEDAR PERFEITO DA SILVA

{
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Adivinhar quem liá-de o abismo da alma,
quem há de -o assinalar da estréIa?

adivinhar

(pág. 28)·
É ainda:

• I

'�E quanqo, a 'noite acoJ,:_da ,2 multidão de estrêlas,
quem sabe a alma tanto quem sabe o abismo par� pod;er
sonhá-Ia verdadeira e 1;1 enq, para poder adivinhá la sem
morrer de pena�,' (pág.30)
Para não privar os caros ledoreS' dos encantos que con-

tem Pl'cíia Bl'àva, cito mais estas poesias em forma d,e quadras,
, para -provar que _não exage1'o -ao denominar Marcos Konder
Re,is poeta do sentimento:

"Oração da carrÍe,
sentimento grav,e

renun�iar quem pO'de,'
quando 'a alma é girande?)

"
I

'"

'.

�.

, ,

Anjo 'tripulante,
mística viagem,
renunciar 'quem pod'e,
quando a vida é grande?

,

T�!�.

,

"\

)�
Nau na madrugada
não definitiva,

'

do êxtase instantâneo
o anjo torna à carne".

{
•• *

, (páJg. 45 e 46)

Vis�à-vis �Ql!l os tn'óprios, modernis1as. o -poeta Marc�s
_
Ifondé,r Reis é muito singular. Não há dúvida d,e 'que na pró-

.

:pria escola da vida encontrará, o guia para la:perfeiçoár a sua
mensagem 1)oéUe;3, desde há muito tão emocional. Que Marcos
Konder Reis continue colhendo outros louro� na sua brilhan
te carre�.r:a �r'tísticã, par'� aumentar ain<;lla mais a' glória lite-
rária de Santa Catl3iriRu.

='I
.

FrpoliS 21/8/50. "-
, "',

,-

QUEI VESTlR.SE (OM CONFORTI E ELEGAM(lj'
PROCURB A

Alfaiataria '- ellB
Rua Felippe Scnmidt 4A /

o Doutor Clovis Âyres Gama, JuiZ:'·,

dê, Direito (la Comarca' de Tijucas.;'
do Estado de Santa Catarina. -na, for- :
ma da lei, -etc ...
Faz saber aos que o presente edítaí»

virem ou dele conhecimento tfverem; .

expedido nos autos numero quator
ze, de ação executiva mov,raa por Je":,'

ronimo Líndolto Rosa contra a firma ..

"Industrias Reunidas Rosa' S. A ......
que se processa perante êste Juizo e;',

cartório' do escrivão que êste subs

creve, que atendendo ao que dos refe-'

ridos' autos consta, por despacho pro-:

ferido aos desessete dias do mês de-'

agosto do ano de mil novecentos e

cincoenta autorizou a venda, em lei-

Ião pÚbli60, dos tniõveís abaixo des-r

critos, com suas respectivas avalia-o.

ções, p,ertencen,tes á executada, que-

C· I'
·

C·'
,

serão Iev'ados a publíco pregão deP"

O e·g'l "t'a Ine'n5e I venda e arrematação, a quem mais der

, ,

.

\

O a r
, '�o�l�ri�i:�I��� �f:r�ri�� P:��SPOI;:!::;

- ,� ,
.

. I fizer no dia 20 de setembro p. víndou-
. .' ESTUDO/�O EXTE�NATO

Iro
á; 19 horas, no local em que se rea+:

Para fomentar o apróveítamento intelectual dos seus aluo "lízam as vendas em hasta púl!lica do

nos, o Colégio Catarínense' abriu um estudo para os alunos ex- terminadas por
__

êste .iJuizo;--á . p.ortlti_:_
ternos. O estudo será assistido por um professor padre. do edifício da Prefeitura MUlllcIPa.I.

Horário: 730 às 8 das 13 às 18 10. Descr�ção e avaliaçâ� _dOS ..ImóveIs;',- -". �/..
"

'

que serao levados a Ieilão : 1) Um"
.

Hora de e�:lt:ada ao meio Ul�. 13, a 13j30 hQt�s. I terreno, sito' na sede' do distrito de"

,_ Paus�, para'Jogos e de�canso. 15 a.16 horas.
.

São J0ãi0 iBatista, ,de�ta Comarc�,
�Matrlcula: Sendo o numero de vagas redUZIdo convem, fa-! com 21.320 metros quadrados e COIm,

zer logo � matrícula na Secretária. ' ,'! as confrontáções �eg�lÍntes: Frente
n

) Mensalidade:_ Cr$ 100,00 por mês, além. da mensalidade. I ao Sul, nUJ:la ,extensa,_o de. 38,30 .�e-·
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente. I

tros .na estJ:.�da geral de Rlbanceu,:s".
,____

. seguJIldo para Leste numa extensao.'ó'

Dt·re-llirl-� do Fom' e"Dto da P ROI·mal; �:rr��O ��et:�!c�t�g��rOe�and�eg���'
I.' U U

"

'. H . !-nova linha ,em "direção Leste·Oeste._
com 20 metros de extensão, fazendo'
limites tambem com terras de PW�

, priedade da 'executa_Q.a: a Leste ext'?1il-';:,
ma com terras dos herdeiros dl{ José"

De ordem do sr. Diretor do Fomento da Produção Animál do Es- : Luéial10 Gonçalves numa linha que.-
laào de Santa Cata,ril1a, devidamenLe autorizado' pelo 81'. __ E��cuCof' \ vai até ci Rio T,ijUC��;, ao Norte fa�

,

do "Acôrdo único", torno público para conhecimento dós inte'l'ess'af"i fundos com o RIO TIJucas; a Oeste-'
, , -.

'
" . I faz extrema co,m terras pertencen�

aos, que ser�o recebIdas propostas de. compras ate o dia.�8 de Agosto, 'tes a Joaquim G'eraljlo, numa linha,-
de uma camwnete marca Ford, chaSSIS 122, 100 HP, 8 cllmdros, lllO- I

que vai do RiO Tijucas àté a estrad",-'
delo 1946, com cabina fechada americana, com carroceria Pichup -! geral de Ribanc,eiras, avaliado pmo-

americana, de cór verde pertenl}ente a. me:sma Diretoria, em regular es- Cr$ 5.000,00 (cinco �nil cruzeiros) .

tado, ,a�aJilada ,em 01"$ 2'5.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros). I 2.) - Un::a, cas.3 �db�rta �e tel�a��er- __

QUla,lquer outra informa.ção os interessados ,poderão ohter na lDi- I vmdo paI a res.ldencla,avahald� pOI Cr$-
•

"

_ • ,.
,

"

! i 15,000,00 (qulllze n1l1 cr1}:Ze�ros) .3)'
retona da Produçao Al11mal, em 'l'rmdade, da� 8 ás 13 horas. � Outra casa de material em poe1-,

Diretoria d.a! Produção Animal, em Florianópolis, 18 de' Agosto feito estado de conservaçã� e cober.-'
de 1950. ta 'de, tel>has, sei'vindo para escritó_

El'rJidio Cândido de Souza Júni2]', Of. Adm, ,'-" i-io, avaliada por Cr$ 8.000,00 (oit�
,

"

mil cruzeiros) . E para que, chegue-'
ao conhecimento dos interessados e"

nil1gu�m possa aLegar
,/ ignorância,..

mandou expedir Q pI'esente 'editál,_,
que será afixado na sede dêste Jui-- ,

zo, no lugar ,do costume e, por có-'
�

pia, publicada uma (1) vez no jor··
nal "O ESTADO"" de Floriánopolig.,
Dado e passado nesta cidade de Ti

jilcas, aos. desoitos -dias do mês de'

agosto do ano de B;lil novecentos e-

'cinquenta. Eu Gercy dos Anjos, Es_
crivão o datilografei, conferi e subs
crevi.

'

(a) 'Clovis Ayres Gama, juiz::
a'e Dir,eito. Está conforme o origi
nal, sobre o qlÍaI me reporto e' dow;<
fé.

O Escrivão: GERCY DOS ANJOS

fRAQUEZAS EM GEIAL"'''-
VINHO' CREOSOTADO
··'S'I L VE II A."

J

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

'parto, e Dores nós ovários. "-

É poderoso calmante e Regula
dor por excelência.

"'LUXO SEDATINA, pela sua com

,Jl'ovada eficácia é receitada por
médicos ilustres.

. FLUXO SEDATINA, encontra-se em

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará, dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS/

I
'! toda parte.

EDITAL

,1..ler,Contin,nl,,1 70:1

I

VALVULAS

.,,,.1.-'1 ip $
.

. MÀIOR� ESTOQUE.
.'

'

..Atlântida Rádio C�L [da.
, r '

Trajano, 31

) \

JUIZO DE DIREITO DA co
MARCA DE TIJUCAS

-()-

Edital de leilão, comyo prazo'
de vinte dias

?

"'FIUZ)J LIMA & IRMÃOS
Cons .. Mafra, 37

'

F�orianópolis
�----�------------------�

fINTAS PARA PINltJRA
eOTT'OMAR

.....,

.............. � '
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,LIRA TÊNIS CLUBE PROGRAMA- PARA O MES DE AGôSTO - UIA 20 DOMINGO, "COCK-TAIL" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 26 SABADO, SOIRtE
..INICIO' ÀS 21,00 HORAS.

'

,

A�TI! RS'

'

- RI1'Z -

ii 1 E ,!RIOS

I-O
sr, Genésio Luiz dos Santos, In- A 5 7 "5 1 .

SR' OS'11ALDO ' , ' " - 1 se, ,'i 10Ias
" I, � IIABERBEClí.. tendente do distrito de Barracão.

_ I.:\CONTESTAVELME1\TE ...

Ocorre hoje, o aniversárín nata-: em Bom' Retiro; I' rn e"[ aenero l
, '

"

I' o maior I me em s L ,,-
,

'

•

jiclO �o nosso estimada oonterrâ- - a n:e-�ina Miriam LigoCi�i, Carva JOH:\' WAYNE e GAIL RUSSELL,
,Jl�O SI. ,Os\\'aldo Haberheck, de alto l lho, Íllh,�,I1ha, do c�sal Ceci lia Caro i (A dupla de " O Rasto da Bruxa
.

c�IOne�'lclO local.""",:, . \'alb� e, J,ose G. �lgO�ki Carvalho,'
Vermelha), em um sucesso ainda

, I uslre nalalicíaute que, tanto Iuncionário da Livonius & Cia.; I " ,
id "I' ída nrí t rr 'L N

. \ maror i/

,lU, VI a pUJ). ica como na VI a prr-, - a .st; a . zeru -a • unes, aplicada es-
I O ANJO E O MAI,VADO

vada, tem primado por exemplar ludantet elo Grupo Escolar Silveir-a
. ,

'

I __ com
"conduta, sera alvo hoje. de expres- de Souza; I B C b t I

. ruce a o' rene Hich, Lee Di-
.sivas manifestações do apreço e - o menino Dilneí José filho do '

ti
, xon.

RS una por parte de seus numerosos 31'. Orlando Pereira, comerciante n d
-

d
. . ,

OI' iustas nos' L U II
rira uçao ,c: JOHN WAYNE.

.auugos, as quais, PJ, em- auro !Vül er.
_ Um, romance tempestuoso vi-

"associamos. DI'. Aniànio Adolfo Lisboa'd f'lamei te!
, VI o numa era .iamejan e.

VEREADor: :IUGO AJIO.Rl:ll I
Passa hoje a data natalicia do No Programa:

Faz anos hoje, o nosso d istinln , provecto .advcgado Sr Dr Antô-
1) C' 1 di J 1 _ 'Na-

.
'

, . I'
..

- me an Ia orna
arrugo sr. Hugo Amorím, honrado nio Adolfo Lisboa Chefe de Se- .

I
P id t d C' 1\"

.
" Clona -

resi en e a amara ,lL1I1I0Ipal de cretaria da Junta de Conciliação, e'
2) F' A' I N

" , í' , - ox Irp an l ews
Biguaçú. Jul,amento do Ministeri o elo Tra,' At lid I

O ti ltti
,. ua 1 ac es -

prcs ,lgIOSO po 1 lCO, qu-e e nnu ha lho,
to estimado naquele município, te, MARIA 1'ERESA'

- Preços: -

I o-s 5,00 - 3,20.Tá o cnsc�o, hOj:, de receber m�lti- Em Tubarão, ond e o r:side, o IMP. 10 (DEZ) anos",
pias mamf6lacoes de seus' amigos sr. Ftordoaldo Nóbr-ega, digno Pre-
e correligionários pelo transcurso sidente da Caixa de Arposentado, ,- - ODElON -

-de tão grato acontecimento. ria e Pensões dos Funoíonéloios A � 7'/, 5 h
O "O E t d".

.
s o e "�I oras

,

; S a o o cumprf rnenta da E, F.D. Teresa CrIstina, tem Sessões em Beneficio dos
cordialmente, augurando-lha feli-] em festas o seu lar e de sua ex-I U fil

'

I ' , , ,,- m' 1 me que e um poema
.dac es. ma. esposa d, Cacilda de Olíveí- d

.

f'iui! b I
. .

d d
'.. .' 'e ln nu a e eza smcer-ie a e e

Jorn. jJlartmho Callado Junior 1'a Nóbrega por motwo do nas,tI', ,crnura
Ocorre nesta data, o aniversário cimento de sua fiUünha MARIA RUSTY, E A CE'GUINHA

11atalicio cio nosso presado coes- TERESA, ocorrido a 23 do cor�
,

'\
com

taduano jornalista Marlinho Galla· rente mêsl • Ted DONALDSON e Glória HEN-
,do Júnior, chefe d,e secção do De' MARTA TERESA é

-

mais uma RY
partamenlo dos Correios ,e Tele· nela do sr. majo!' Otávio de Oli-

, ,grafos e dil'ptor do periódico "eira, dignissimo secretário <J.a
"Anuário Catal'inense". Fazenda e de sua exma. 8,enhora
Jornalista' que cOnta com o Uiplau- el. Ed",iges Torres de Oliveira.

,130 P9,pu]ar por seu in fatigávcl teu' Aos pais C' a vós de Maria Te·
balho em prol da coletividade do- resa as felicitações de "O Esta·
tado de belb coração s,empre 'soU- do".
<cito às campanhas á'ssistenciais, es.

pirita lucio o e In t,eligência privile
;gi'ada, conta c�m numerosas amiza
des' em nossos meios culturais e

sociais, motivo porque, pel� Irans- Programa para hoje
curso do feliz ev-ento, receber, as As 8,00 horas _ Bom dia para
homeu'agel:s a que faz jL1Z as você.

qua�s nos asso�iamos com jti.bil�:, As g,OO hOtas - Nos bastidores'
,..enVIando-lhe nosso cordial albraç.o. do mu�do.

Sr. Palmeil'o da, Fontoura ,� 9 O'" I1:� ,D 10,ras
Natalicia-se nesta data, o sr. gravações.

.João Palmeir� da Fontoura, escri- As 12,00 hOl'as _ Oferechtlen-
'vfio da Delcgacia Regional de Po- tos musicais.
licia desta Capital. As 13 3Ó hOf:'3s - Diario da Me.
'Dado o seu eSl)irito de' camara- trop01e':_ (Laboratorios' Scott &

,dagem e operosidade de trabalho Ena).
o pr.ezado aniversariante elesfrut� As 1:3.35 horas - Of'ere'cimentos

.de g,eral estima de seus colegas e musicais�, cont.
amigos. ,Cumpriment(imo'lo. com 'As 14,00 hora.s - Variedades O
;{lrazer.

Vida eocial

'\

Rádio Guarujã

dividiremos os votos dó Partido B
I
ao quociente eleitoral, não teria:

-])01' ,5 (por 4 x 1, visto já ter con- entrado no sorteio para ia dísbrí-

quistado 4 lugares), ficando ai buição das sobras.
•

.'

média dos outros 'partidos inal- Faltará ainda saber quais são

Lerada porque, não tendo eleito o.s candidatos eleitos nos diversos

mais nenhum candidato em vir tu- partidos. Vimos que nas cédulas •

de da operação para preenchi, além da legenda partidária, eslá
menta .de 15a cadeira, o divisor mencionado o nome de um dos

de seus votos não é acrescido. En- candidatos registrados soh essa

conn-aremos para o Partielo B a mesma legenda. Assim na_.-'apura-.

,

média 25.702. Desse modo, amai, ção, vão sendo contados separada-
01' média passou a ser a elo Parti- mente os votos dados à legenda;
do C - 31.825, a esse partido ele- de modo que pela votação norní

geu assim mais um de seus candí- nal são os candidates de cada par

datas. Prosseguindo na �peração Lido colocados em ordem decres

par-a ver a que partido caberá a cente.: e por essa ordem são eleí

décima s�till1!a cadeira, dividire- tos tantos �antos indicar o res-

mos os votos do Partido C por 4 pectívo quociente partidário e

(3-1-1 por haver elevado de, 2 pa- mais o que lhe 'couber na distrí

ra 3 os' seus eleitos) e acharemos buíção das sobras. No exemplo
a- média 23.869, as outras médias figurado, o Partido A elegeu os

não sofreram alteração porque os seis candidatos mais votados sob
respectivos par-Lidos permanece- sua legenda ficando os' outros co

ram-com o mesmo númeru.de can- mo suplentes dos eleitos; os outros

drdatos eleitos. A última cadeira partidos também elegeram os seus

Pobres coube, portanto, ao Partido A, candidatos mais votados de acor

porque a sua média - )l.Q.883 - do com os' respectivos quociente,1I
passou a ser a maior. partidários ,e mais o que por aca
,

Em reS-1..1mo o Partido A elegeu so hajam alcançado em virtude
6 oandidatos: 5 pela áplicação do da operação para 'aproveitan1ento
quociente partidário e m.5s um das sobras. Havendo ,empale na

pejo aproveitamento das sobras; votação dos candidatos de um

o Partido B,4, sendo 3 pelo seu mesmo partido, prevalecerá LI

quociente partidário e mais um mais idoso lanto no .caso de can·

pelo aproveitamento das sobra,s; didato eleito, como para es'tabe�
o Piartido C, 3, sendo 2 p�lo apro· lec,er a ordem dos suplentes'.' A's
veitamento das obra&. e o Partido vagas que se derem na'
D e a aliança de partidos E.F.G. representação partidária irão se-n�

elegeram 2 cada um, somente pe- do supridas pelos suplentes da
la 'a,plicação ,das res'Pedivos quo" meSmo partido, recorrendo,se a

cientes partidários, Se algum eles- nova elei'ião se não houver mai�
ses partidos não tives,se obtido suplentes e não falta:r_ menos de

vq,tos pelo menos em númerO igy.aI nove meses para o término
_

do:
" mandato. :

Cine-Diário

-e

R U S T y,

Inesqllecivel .

Sublime .

..

No Programa:
1) - Jornal da Téla - Nac.

2) - A Voz do Mundo -

Atualid'adrs ,

-

"LIVRE" - Crianças maiores de
5 anos ,poderão entrar na sessão
de 5 horas.

-ROXY-
As" 7,45 horas

--_ Ultima Exibição
-, li: -O MUNDQ,� DrvERTE

com
- Variedades e,m Oscarito,

Grande Othelo,
Catal'ano.

em gravaçõ'es.
� _,_

.

Sra. Clito Dias ) As 15,00 horas Encerra-
RegIsla a data de hOJe o aniver· menta _ 10 periodo.

:Bário natalicio da exma. sra. d. Ju· .As 1730 horas - Alma Po'rte,
v-entina Vieira Dias, esposa do nos' lha.' .

;s'o distinto conterraneo, sr. CUlo
I

As 1800 horas - 'O instante da
Dlas, do alto comércio locaL I prece.

'

!,--s hOl11enag�ns que .lhe forem As 18,05 horas - Um "progra,
trrbutadas, nos nos associamos, ma para você _ (A Elétro-Tecni-
4.'espeitosamente. ca).

Sr: Hélio Teive - As 18,30 hpras
Transcorre ,nesta i:Tàta o aniver radio.

':!l'ário 'nalalício do noss� prezado, As 18,45 horas _ Solo de .piano.
'cecstaduano sr. Hélio Tcive opero, A.s 19,00 horas - Momento es.
liO Coletor Federal no muni'cípio l� porlivo Brahma.
'CatÍlpos 1\ovos, ondé' goza d,e mere, As 19.30 horas - Noticiário, da
,cido conceito e geral simpatia da

- popLlI'aC50 por sua lhaneza no traL0
e invulgar distinçã,o. Ao valoroso
'correligioná.rio os nossos cúmpri
'Cl)entos pela auspiciosa data qUi!
\Comemora.

Fazem anos hoje'"
A sra. l\1ari; Souza Vieira;
- a sr. Anália Ventura;

- o sr. Nicolau--Es{ef'ano Savas�
'sócio da firma Savas & Ciá.;

A tela pelo

Agencia Nacional.
As 20,00 horas - Teatro roman,

tico - Radio-teatro J 7 (Cas1a Os'
cal' Lima).
As 20,30 hOI'as - Ritmos, 'dos

Esí.ados Unidos.
As 21,00' horas - Canta Brasil.

,As 21,30 horas' - Mllsicas selecio·
nadas.

As 22,00_ horas: - Encerramen·
to.

r Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N 0,
EL,ECTR'OLA�N,DIA,

Edificío Ipase�Terreoliw1. Arcinreste PAiva
'--..., ...

Eliana.

Alvarenga e 'Ranchinho

(Os Milionario,s do Riso)
Ruy Rey

As sobras em' lace 'do
Eleitoiàl

Codigo

B muitos ou.tros .

No Programa:
ES1)ort,e e.m Marcha -Nac�

� Preitos: -

Cr$ 5,QQ - 3,20.
"Imp. 14 anos, -_

- IMPERIQ -

(Estreito)
As 7,30 horas\

LABIRINT-DS, DO CRIME
'com

Philip REED

O ESPIRITO ESCARLATE
9/10° Eps.

Amanhã RITZ
- O FILME enoantamento com

todas as côres do Arco-íris!
ALE'M- DO HORTZONTE AZUL
(Mágico Techni-color)

com

DoroLhy LAMOUR e Richard Den
ning.

1 e�crevaninha qnasi nova com

5 gayetas à Rua Anita Garibaldi,
58.

Campanhaifo Ae'ro'C. de Blumenau
BLUMENAU, 24 (Do I COl'l'espon' i Itoupavazi'nha. Essa, campanha vem

dente) - O Aéro Cluhe de Blumenau sendo muito bem recebida, já sendl)
iniciou uma campanha no sentido I numerosas as assinaturas de contri.

,de melhorar o campo de l?�t�SO de
I buiçóes

de várias firmas blumenau.,
,

, ells(ls. "

t MARIA B. SELVA
MIs'5a de /7· dia

SADY !:;UIZ SILVA
�

,sENHORA

participam aos parentes e pes
soas d� suas relações o nascimen·
to de .seu fiihinho ocorrido no dia.
19 de corl'ente na lVfalernidade

'\ '

Dr. Carlos Co,rrê'a, que na pia ba·
tismal rcc,pherá o nome d,e Sér
g-io Luiz.

...

j

,

Bruno Selva e Familia agradecem a todos os seus ami·

gos � parentes, as expressões de pesar enviados pelo faleci
mento de sua e�osa, bem como o comparecimento aos seus

funerais convidando o todos para a missa de 70 dia, que será

celebrada, em intenção á sua alma, no dia 28 do corrente, ás
7 horas, na Catedral Metropolitana.

Oficina J'EEP
Serviço Especializado

"MPLD ESTOQUE DE PEÇAS 6ENUIN IS
Consêrtos em" geràl

FIGUERAS & HOMS, LTDA.

Digtribuid�es exclusivos neste Estado
í dos afamados ,el,.108

J,EEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Oficinas:
Rua Tiradootes, 5
Padre Roma,' 53

"LORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A infiltração da propaganda co

munista é um dos maiores proble
ruas que o mundo livre deve enfren-

Á hora regulamentar, iniciaram- tal', ,neste' .momanto .'

se os trabalhos "legíslatívos, sob a' Em comparação com a propaganda
presidência do sr. dr, José Boa- nazista dos tempos de Hitler, a atu

al 'pl'opaganda de Moscou é muito'baid..
J

' mais' difícil de combater.Lida a ata da reunião anterior, Os nazistas 'nunca 'se intitularam
foi admitida sem restrfções . de den-í"ocratas, Ao contPário,' , não

Pr-ocedeu-se, 'a 'seguir, á leitu- perdiam ocasião de bradar contra a

ra do expediente. democracia," que diziam ser um sís,

Nãg_,__Jlouve inscr-ição ,de orado' te�;�� fa��dO�omunistas adotam uma
il'e,S na hor� do expediente, sendo! técnica de ídentírícaçãc=com os' prtn-.
declarada livre a palavr-a. I cípíos democráticos, a fim de poder
,Solicit:ou-a O deputado Pinto de destr,u�los, de maneira n:ais segura,

Arruda, tendc<B. Excia. lido mais Alem dISSO, OS comun istas sa!?em
.' . ' como servir-se dêssss beatíficos ca'

'Um capitulo de seu.magnífico .tra-
Ih' d tí lá I'o

, ' .',
va eIros' o IpO mu. '

,balho em

torno, da,
' Municipalismo

I'
A mula, como vocês sabem, ,é um

,no Brasil. ç.' \
' '" auímal híbrido, que' resulta

-

da cru;

ORDEM DO DIA za de um asno e uma égua, Mas i!

Foi aprovada a votação da 1'e-; mula não é nem uma cojsa, nem ou-

d: cão final dada ao projeto de' tra; não é cavalo, nem é asno,
" �" o

. . �," � I Os indivíduos' do tipo mula . são

lc� n._ 10�/50 que a�ltollza a
< aquêles que, sem serem comunistas"

alienação de áreas de terra1\,' no

li
-, a.-às vezes são até anti-eomunis

município de Blumeuau ,

; tas, - fazem o jôgo dos vermelhos,
" Em regime de urgência foi, a, Geral,m�nf�: 'os inc1iv�duos. elo típo

;provado, também, o projeto de
o �lula I��rtul�,m'se a SI meS�ll?S_ de

.' o 110/50 d I d '1
esquerdistas''. --�

,

r

aer n , ,que ec ara e uh
Moscou tem uma extráorüíuãría

Udade pu'hlica a Associação Co habilidade para servir_se' dos "es
mercíal e

=:
de

Blume-I que,
rdistas" como veículos de, propa-

nau 'de autoria do deputado AI· ganda. .

rfredo Campos. ,

"

'Como um toureiro, que mostra ao

• , " touro uma capinha' vsrmetha paraLivre a.palavra mnguem a usou, 1 fazê':Ío ínvesttr, Moscou sussurra ao
encerrando-se a sessão: ouvido dos "esqucrd lstas" as pala'

vras Wall Street.
Wall Street 'Cé a capinha vermelha

do toureador José Stalin.
Falando em Wall Street, Mosêou

consegue que os papalvos de todos
os quadrantes- ponham-se a hij'llrlar
os' Estados Unidos, '

.

I
Tais ataques contra os Estado�

Untdos constituem a melhor arma

de' Moscou para a propaganda do co

muníamo,
De vez em quanto, a tiro sai pela

culatra, ' c'

'. Foi 'o caso de Henry Wallaca, um

dos tais cujas palavras, durante mui
to tempo, podiam ser identificadas
com as do, c�munismo moscovita.
Míls ,Henry Wallace caiu em si

quando viu os' tanques .cornun ístas
Iança-em-se a· uma' guerra de c�alT
quieta na Coréa.
E .repudíou ao pretenso pacifismc

" ..•••••• � ....-. • ••••
, •••••••••••'!. de Moscou com energia.

Br!LsIP,I. 'cand·lda'to ','a',o Entretanto, em que-p..esem os casos

U como o de Henry Wallace, o proble

�oDselbo Seourança �:�e�a infiltração ,co;nunistá perrna-

.

LAKE SDCCESS, 23", (D.P.) _
Nos ,Estados U,mdos, por exemplo,

U lt f t d
.

h' I o part ido 'comunista é uma minoria
ma a a on e os me108 c ega- negligenciáveL '

�ps á ON� inform,?u q�e o Bn�,sill O perigo está nos comunistas- dis'
apresentará sua .candidaturarao Iarçados e "nos que fazem a propa
Oonselho'i de Segurança das Nações' ganda comunísta 'sem serem comu Avisamos a todos os associados'e interessados em geral, que, (te
UnidaSi, por ensejo das- eleições , ni�as. " '>-. "

", atardo
f

com o que noticiamos neste jornal, no mês de julho ultimo, foi

r
- ..' i prImeIrO l1l111Istro mglês - ele riomead� para cO,br,adór "nesta, capital oe losalidades circunvizinhas, a

que -s�, rea Izarao, fila prOXIma as, i m€llt Attlee - identifica o problema Snr. NELSON ALMEIDA _ residente à Rua Conselheiro Mafra, 77.s-embleIa geral da ONU, em seDem-' nas seguintes palavras textuais'
'

" '

.

A Cia.' 'não se responsabiliza por qualquel: pagamento. efetuadobro vindouro. O Brasil conta prá. � "Eles fal�m de liberdade enquap.{c
,·ticamente com o voto de todas ,as matam, a lIberdade, 'a ciLÍttem a',partir d'e Julho do. corren(e ano.

\... ' "Eles falam de t

'

Os portadores de" nossos titulos e os interessados em ,adquirir
... " ..............•....••

rlelegaçõe,s latino amerioãnas ,8 t
' "12az enquan o exe. '

' /' I

,

'I
cu am a agr'essao, ou conhecer nossos planos, devem procurar o nosso :;lgentoe nesta Se ficas quereis fitaipOSSIvelmente tambem com os ela "Eles sa"o h'p' 't

.. ....' De �mu-,do tacl'l, el,.gal.,'. I oerr as crU�lS e me3', capital _

LIga Ara'be. O mesmo Illformante I crupulosos que apregoam as virt,_;_,
� .

/ Fazei ho e uma; inscrição
adial1t�u que o Brasil oertal11e�1__te I del? �ue a filosofia que adotam i'e'- Credito Mutuo Predia !,contara tambem com o yoto dos

I'
m,ga .

C
'

d"I MI'; P d
lO

IEstados Unidos. Se ,sair eleito o
'

:0 '...... ',re! O U' U'O re, IaBrasil êsse país ,substituirá a

Cti'l'
. I

,

Cuba, �ujo biênio termina êst-e 'ano

de modo que seu mandato irá até
'

1951.

4

Assembléia
Legislativa

Mulas de
--I

Moscou
Por AI Neto

SESSÃO DE 23i:8-950,

DR.1. LOBITO FILH'O
Doenças do aparêúu) respíratôrio

TUBERCULOSE
Cirurgia do Tora-x

Formado pela Faculdade- Nacio
ruü de Medicina. Tisiologista e:

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: 'Felipe -S-chmidt, :38
Consultas, 'díaríamente,

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

..
'

'. � � .,. .

j Malta. 'felleldadM, ,el. UllIel••, "

ItUA VOl.UNTARJOS DA PÁTRIA N.- 68 • t." AHDM

, fllhlah. J ' ""."""...... '."""" ..."."'......._.......

M do eaqueea. ,•• I! ••IIu., AgenciaGeral'para S. Catario,a
,truente ,ara., ...

"'PIMPOLHO', RÍla Felipe Schmídt �. 22-Sob'j� ama eaderaeta •• CRlIDm C.:Postal, 69. Te1. «Protetora»
"'u:rnO PRBD�L. ,. .'

__
� FLORIANOPOLI$

I
;

,Rádios
.(
''.

\

ONDAS/LONGAS
AUântida - O sucesso da técnica electrÔnlca

Grande alcance

Atlântida

Comptela oficina para consertos de jOias e relógiOS, dirigidas
_

/ pu>r proficJonais competentes
-

/

'Beloloarla -.Sol.aba
,

-� de'-.
'

Oswaldo ) Schwabe,

-

A mais nov., da cidade
Ot-rece o -rnais completo sortimento de:

Jóias - Relogios - Artigos .para presentes - Porcelanas - Ccistais -

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

,

Conserta-se relógios e jóias com garanti a:.

(OF�CINA PROPRIA)
RUA 15 DE NOVEMBRO,828
ao -Iado da Casa das Tintas Heríns
Telefone, 1032 - Caixa postal, 391

Alianças de todos
em geral- Relógios
marcas.

BLUMENAU
-Santa Catarina'

.

AVIS'Q ca SA
Aluga-se uma,il--""Rua Major Costa.,

n, 32, t\
Tratar no Banco Agricola.

Cia. �ider
FERIDAS. I\It:l'lATISlv.O E

PLACAS SIFILITICAS

:Elixir de,. Npoueira
MladkQ�ao Cluxiliar nó tl'qtarn_t:

.
" .

da aiflli.

'''.

i

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nosso� sorteios que são basea
dos nos resultados da extra'ção da refer-ida loteria, não eSftão
sendo realizados� -

Entretanto,! log() que volte, a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que as mesmos fi-

queln
I�
em dia.' r' \_

J. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONARIOS

" " .

DEFENDA OS SEUS
PULMõES

Não deixe que a Gripe 01.

Resfriado, Bronquites e rouqui
dões' ameacem sua saude! A

primeirQ acesso de tósse, tome "
"SATOSIN" o poderoso antisé
tico das vias respiratórias
tonifica os pulmões, .dá, npva
forças � vigor. Procure as tal"

"SATOSI� elimin'a a tosse
Tosses e Bronquite..§.'"

I

a
"

- Super.--Construção p,ara. durar -:in1lis - Atit n1ida -' Ecm ratural - Alta sensibilidade
� J

•

VENDAS A VISTA E A LONGO PRA;lO

Rádios

'AtiA ·d'

" _anti a
Diretor tecnico WALTER LANGE

Otimà seletividade

Electroié.,
.. Rádio
t ,

Am plifícadore s

Limitada-

\ '

Jr.
,

I

r

i

1/

Transmissores

Telefone n. 14;59

; ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IT

o OL'IO
para uma lubrificação
perfeita do motor.

para limpar as pertes
vitais do motor•.

NA PROPORCÃO . .

::_-_:

:::_-_::

'''-__....

Ao trocar ou adicionar o' óleo
no carter,. insista no

ATLANTIC MOTOR OIL
de "Ação Dupla", que limpa

. .

e lubrifica

"J

-,_ ..... ...,;-�, , ... - ...-" ........ -r c- .... 1':;':'"',�Jl': _

::-:.: '.'

*: Tem uma película lubrificante altamente

�� aderente.
,
r

, ,

*: Mantém seu corpo sob temperaturas elevadas,
.5 C)

*: Evita oxidação, corrosão/e formação de "bôrra".
.,.-,

* Mantém livres o�
,. de segmento.anets

��
< '-.

-; *: Isenta de entupimento os canais do sistema
;<

" de circulação do lubrificante.
�

.... "

..

(

r

Associe-o nome ATLANTIC às necessidades de- seu carro
/1

Motor Oil *_ Gasolina * Lubrifica�ão * Pneus * Baterias
\\

f
-

Z

(
-

.. 1

./

-,
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o ESTADO-Sexta-feira: 25 de Agosto de lJ5J
_.

hã.a estréia do Agua Verde
esquadrão de. Agua Verde.. que hoje chegará a esta 'Capital, fará a sua estréia
tarde de amanhã, enfrentando o Becaíuva.; Domingo o grêmio �paránáense íára a

partida de 'despedida,' frente ao forte onze do Figueirense..
.

Antan
O
na

-

í

I

1
, "'-

Panelas de Pressão ARNO
, �

,a Cr$ 5tO,00
Grelhadores

-

Elétricos
a Cr$ 300,00

na Elerroãendíe

j'"

D,ireção de PEDRO PAULO MACHADO

----------------------------'----------------�\------

.:'N'uInerós do Call1peo.nalo,tUma rev.anVbe Brasil
\� P f!l

.»

• •

d C·d d. x Uruona;, em N. York <:'Ue 1'0 ISS10nalS a, 1· a e gr:v�v�st-J���do 2�s ���s��) neces��� ApôiO moral e financeiro do 8ov-êroo
Avaí e Figueirense continuam na Iiderança.s--Ftlipínho dos para a realização dà "Semana do E!'tado' ao,� IJ·nl·.ver�l·tárl·OS�','e Saul os artüheíros.c-Hello, O mais vasadó.-Na lide-. Latino·Americana", em Nova York Jl " i\

d d d
. , de 18 a 25 de novembro, tendo anun, O Exmo Sr. Dr. Aderbal Ramos'

rança ° certame e ama ores OS aspiran
tes do Paula Ramos.

ciado que se processam negociações dã Silva chefe do 'executivo ca-
para, trazer por êsse 'motivo os qua tarinense o maior incentivador
dros d,e football do Uruguai e do ,

Brasil que disputaram o Campeona- do nosso esporte, tescternunhou o

to Mundial do Rio' de Janeiro. seu sempre decidido apôio aos

O grupo indicou <ííle" a empresa moços, tomando providências no

de anuncios "Wortrnan, , Wilcox & sentido de que Santa Catarlna par
Company" realiza gestões para ven-

ticipe dos X Jôgos Universitá
der os direit.os de transmissão _ de
partida de footbàJI por televisão Q !ios, facilitando o trans�orhe da

que, possívelmente, fi�rão- obtidos embaixada catar-inense aLe à ca

por êsse meio .nada menos de ,Çem
-----------�-------

dólares.
'

Saul na 'dl-rec·a-o' I,e'cniC'a,'·-De acordo com o anuncio feito
pelo grupo; o programa "Semana La O scralch universitário cala. conhecimentos naquela modalf..
ítno Americana" c6nsistirá em desfi.
Ie.exíbíção de modas, festival despor ,

riu,ense de futebol que particl- dade de esporte, 'o improvisada-
tivo, festival musical, conferência pará no Campeonato Brasileiro coacli orientará Com credenciais
comercial, baile de' gala, concurso Universitário de 1950, . .está sen- o esquadrão catarínerise. à altura.
de beleza, "Dia da Municipalidade" do orientado tecnicamente pelo de se sobressair na exibição que
e banquete d� encenramento. popular ponteiro canhoto Saul- fará 'Da Vet�eza Brasileira,

\
ond�

-..._

zinho, integrante da equipe de entearão em .Iuta representações:
profiss�oÍ1aill Avaí. advindas de todos' os recantos i�ra-
�_�da a._.__efi.�ência' ct:'f sHeiro:; .......; _,_

Prelímínor sensacionaI
Como preliminar do interestadual de Desportos.

Figueirense Agua Verde,. teremos - Ao que ,apuramos, as duas equipes:
domingo t1m prélto sensacional ew jogarão assim constituidas:
tre dúas grandes forças do esporte E. C. MACHADO - �erno, Ari e'.._"
menõr da Capital. HeItor; Nivaldo Laudares e ,Nelinho,

'

E. � Machado é Polli F. C., duas Humberto, João, José, Nilo e Fer

agr{lmiações fundadas erp principios nandinho.
dêste �no, hater-se-ão domingo, - em POLLI F. C. - Aliata-r, João II E:l'

disputa de um artístico ·troféu, ofe_ Paulico; Arturzinho, João I e Ed
recido pelo professor FlávIo Ferrari,

I
son; Lliiz, Lula, 'Jobes, Leo e Arlin.,

presidente da Federação Catarinense do.
,_, � ,

lho,es referencias' ao c.raque, em •
.

questão, sentindo se mel:>Ú10 ar· Esper�da um::ll, renda monst.rogulhoso, Bm poder cede-lo ,a� clu U la

beJ::�:�;���'que já foi 'transf.erid0 DO prélio Vasco x Bangú
, Segunda a imprensa carioca, é

I'
mingo entre os dois �íderes do Cam-

'pela repartiçã� em que �rabalha esperada uma arrecadação su�eriol' peonato Carioca de Futebol, Vasco _

para esta CapJ.('al, devera chegar. ii 800 mil cruz,eiros no jogo de do- Bangú.
.

hoje ou amanhã, mas difi.cilmenl!'
jogará domingo: Interessado 'em vir 'Chegou ao Rio Ó
Campeonato

�

ao 'Brasil, o Dlna- Duque d'Alba
M d Z bRIO, 24 (V. A.) - Além do elÍ1.-

I-ft-Ol·ro mo, e agre baixad0r Gilherto Amado, for;ul1i

•

I.I�
I RIO, 23. (V.A.) - Como é do passageiros' do transatlãnfícO "An-

BELO HORIZONTE, 24 (V. A.) .-

conhecimento /publico, o Dinamo des" para esta capital. o duque D'AI

Com os resultados dos jogo� de do· a, da nobreza es:panhola que aqui
mingo ultimo, ficou selldo a seguin_ de Zagreb está interessado em viI"

vem fazer algumas ' confer'encias 3

te a classificação dos concorrentes ao Brasil' e para tanto delegou convite do ministro de -� Educação::
ao certame ,mineiro de futebol, por ;poderes ao' seu r,epresentante nes· Hamilcar Bevilaqua, quê"chefiou jun-
pontos perdidos: iJa capital que 'entrõu em �ntendi, to com o falecido engenheil'o Pi\es·

1° P AtletI'co e SI'del'urgl'ca 2 '.-.::'
'

do Rl'O a missão fin.anceir.a do Bra:-
° _

. ','.
. . . .

I mentQs com o Botafogo fica{ldo o
2 CI UZ,el! o 3 . 81'1 encarre2:ada de resgatar os titu-
30 - Americ� : :: :: 4 i dirigBnte do. alvi:negro de consul, los da noss';;, divida, emitidos em ta-

40 - Sete de Setembro 6 i l-ar os seus co i,nuãos sobre o as, vor da França;" e À.fonso� Bandeira.
/ 5° - Metalusina .. .. .. 71 sunto. d.�-Melo, delegado do Brasil � Confe:..

6° - Vila Nova .. .. .. .. S / Ag:ora vem de chegar da lu· rencia" Internacional do Trabalho. '

.

A proxima roda?� constará d� dois goesfavia, uma comunic'ação do

C.onlel.re4o·c·la' nae.loo.al,':Jo.gos: S�te x Atletlco, na Capital, e. I b 'j",erido informando sÓmen ...1 Sld'erurglca ;X Matalusina, em Saba.! e u e I e .

.' .

I rã. / le
.

,Ser possIVel emba.r"Ga,r em �� Pela Legião Brasileira d� Assi�
,

.• nelro; porque a��es tera de dlS tencia, _está sendo prePtra�a a do�U-

0/ PRECIJITO DO DII putar a "Copa TIlo". Es,cl<arece to, mentaçao para o conSQrclO de C1r01

,lli II davia poder e!slrear ,no Brasil no. Antonio da Silva, nasbid? a 21 �e
,
,. ,-. .' abril de 1870, com F-r!{nclsca Marial

PRESENTE DOS TOSSIDORES "dra 15 do mesmo mes._
C h "74 d"d dI "

. ,da un a, LVe anos 'e 1 a e.

Quando o tuberculoso tosse sem �,N_�, mesmo despa,clTo conf.u:mOl1
Ciro Antonio da Silva, qüe é sar_

proteg'er a bõca, fo.rma-ie até à que'---a, ,equipe VUN\ reforçada. dq, gento r,eformado do' Exército, assen'·

I dislância de U111 metro, l{ma nu· 'lVIitic Boheck e Cajkwsky, inte· "tou praça'll:-3 de/fevereiro ele 1&91.

vem invi.sivel de particulas cheias gra,l1tes da seleção iugoeslava, vin quando prirfieiro presidente� (.ta/ Re

d·e bacilos da doença que traz con· elo tambem os jogadores do seu publica °dMal�edchal_fDeodO;0 da2�o:e:
E t t d Frutas V't

.

C
.

.

rI"
.

')'
"

d ' C'k li t' seca, ten· o SI o re orma o ,a .

.JX ra O e, I aWlna S'l.go. ars mlcro )I.OS, atlllg'lll o plantel Howarv e 'aJ 'S 7.; par 1,
a osto de 1918. _

Hidratos de Ca�bono etc" pessoas que estejam próximas, PO'I cipantes também.da "Copa .do I
g
O casa;nento d_Os dois 'velhinhos

•••• • • •. •• •• •• "',,............ dem contaminálas., . Mundo" . / será obieto de grande solenidade.

, 'Com a efetivação do embate Paula I 3° lugar - F'lguelrense, com 3 jo ,

Ramos x Atlético, realizado domingo gOB, 1 vitória, 1 derrota e 1 empate,
último, a classificação dos eoncorren. 3 pontos ganhos e 3 perc1í2Íos, 5 tentos
:tes ao título mãxírnê da cidade ficou pró e 8 contra
sendo a seguínte: 4° lugar - Bocaíuva, com 1 ·vitó.

10 lugar - Ava], com 3. jogos, 3 vi ria 'e 2 denotas, 2 pontos ganhos e

'tõrias, 6 pontos ganhos, 'li tentos a 4 perdidos, 4 tentos a favor e 10
favor e 2. tentos contra. Saldo de contra.
tentos: 9. 5° lugar - Atlético, com 3 jogos, 3

1° lugar - Figu.eirel1se, com 3 jo'
I derrotas, 6 pontos perdidos, 1 tento

'gos, 3. vitórias, 6 pontos gatihos, 7 a favor e 2 contra.
'tentos a favor e nenhum contra. Sal'

�020d�u�:�toS:7Guaraní, com 3 jogos, SitDac�ao do certame
1 vitória e 2 derrotas, 2 pontos ga-
nhbs e 4 perdidos, 3 tentos a favor e paranaense
favor e 5 tentos contra. Saldo tle CURITIBA, 24 (V-;, A,) _ Com os
te.ntos: 1. resultados da 12a rodada do campeo.,2° lugar - Atlético, com 3 .íogos, nato paranaense, a classifica cão das
·1 vitória e 2 derrotas, 2 qontos gano equipes, por pontos perdidos,�-a se.
'lhos e 4 perdidos, 3 tentos a favor I' guinte: 10 C. A. F'errovíarto, 1 pon ..

:l tentos contra.
•

, dr
, , tp Pr dido, invicto; 2° Coritiba F. C .

•

. 3° lugar - Paula Ramos, com 3 2 p, p; 30 Atlético, 4 p.p.; 4" ESPOl':
Jogos, 2 �errota�.,e 1 �Il!�ª"te 1 pont(l. tíva Jacarezíuho, 5 P. p.; 50 Juvsn
-ga9nh? et,·_.;) PDerf�l�to�, 8-�' tentO t� a fav�r ,tus, seguido pelo Agua, Verde) 8 pon
e con la. e IC! '. 'c'ell, os. tos' 70 Palestra Italía o- '9

.

t .'

30 I' ,_ B'
-

'. <) •-,
' I, C nl pon os,

,uga! ocamva, com ... ,10g:?S), e 'em ultimo na "lanterninha" com
1 empate e 2 d'errotas, 1 p.o_nt� ga,ll. '12 p. p"

"
' , ,

tIo �, 5 perdid9s, ª tentos a 'favor 'e -__,,_.. __

12 con�ra. Deficit: 9-,fentos.
. 'i'

. ARTILHEIROS
'

Foram "assinalados 3,1 tento, assim
t1is-tribuidos,
Felipinho (Avai) .. . .. .. .. 4
Saul (Ávai ',' 4
Helinho (Bocaiuva( . . . . . . .. :3';
.Jaime-' (Guarani) '1

BráuÚo (Figueirens�)"""" .�: : (' ;
Osman (,Figueirense) ��
Nede (Fi.gueir,ense) ' 2
Nizeta (Avai) .. 1
Tião (Avai) .. 1
Ibió (Gtlaralli) . . .. . . . . . . . . .. 1
Toinho (Guarani) . . . . . . . . .. 1
Victor (Guarani) , 1
Itamar (P. Ramos) .

l\1O'acir (Guarani) :
( I,

Bentivi (,Avai) \1
Baiano (Bocaiuva) .. _ . . . . . .. 1
Caréca (Atlético)

'

...
"

. . . . .. 1

-Motorzinl1;o. (Atlético). o _o • • •• 1
Arfilheiro Negativo:, Botelhc'

(Guarani) � 1

ARQUEIROS VASADOS
'

forant 11 ·.às arqueiros que até,

agora ,atúúam, estando invidtos;
D01ly e Mafi'à, do Figueit,ense, E

Santana, do Atlético. Damiani e Ma'
fra, do Bocaii,n:-a, atuaram cada um

ll,penas 45 mhmto·s.' Ei.s a relação dos
arqueiros vasàd'cís:
/Hélio (Bocaiuva) i'

7
Santiago (P. Ramos)." o ••••••• 5
lsaias (G't1iarani)

,

. . . . . . . . .. ·5
_'.

Ari (P. Ramos) .... . . .. .... 4
Luiz (Atlético) .. o o o • • • • • •• 3
:Damiani (Bocaiuva) 3

..........
.Mafra (Bocaiuva) ._' . . . .. . . .. 2
Ádolfinho {Avai) .: . . ... . .. 2

� ,

ASPIRAJrES I

/'"
No certame de aspirautes, a clas'

sificação é a seguinte:
1° lugar - Paula Ramos ,com ;:

Qogos, 3 vitórias, 6 pontos ganhos,
5 te�ltos 'pró é'2 'contra:. '

2°\lll'gal" - Guarani, com 3" jogos,
:I. vitória' e,2 empates 4 poontos ga·;

_

'11hos -é 2. perdidos 13 gõals- pró' e 6
,contr� \

3° lugar -, ,Avai, com 3 jogOS 1
;vitória, 1 derrota e 1 'empate, ,3 p�n.
tos ganhos e 3 perdidos, 4 tentos p1'5
,,e 4 contra

Ipara colocar SOLA
I -em seu ,Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefon eS1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. a]ldar

,.-r-"

/

Paiva Edf. Ipase - Terreo

. ...

Rua Arcipreste -

, .' ,! 05!OflJl:J. COp i(J
P • LIMÃO

·,ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOE5A

((JrltifJ com I/envelopes
de5 fruloJ dllerenfesc!ib Idoo

pilai da Repu'bllca. Angaria as'..
.

d di l:c.- . d· d'SUl! 'o e icac o annnar 01' o -es-

parle ilhéu 'a' simpatia" dos unf

v'er�it:�r�os catarinenses, por Iâo

IOll1vár�e� e generoso gesto que
mais ainda o conceitua na admi

ração elos catarínenses,
Ao dr. Aderbal Ramos da SH

va. os aplausos ,e agt-adecímentcs
.dos acadêmicos de Sta Catarina,

RCEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos sue -fRfJTI

CAIXA POSTAL 1QOB
.
CUR}TlBJ, - PARANA'

Jackson ja- pertenee
ao Corint18o S

S",O PAULO,' 23 (V.A.) - Se,
gundo uma comunicação enviaclll
à diretoria do Corinthians pelo�,
C.,.,.-A. Paniwaense Jackson, o fa
moso meia' Iparan�ens,e já está li·
vre, 'poderrdo seguir ,para esta Ca
pital para se ,apresentar à direção
do _clube que o contratou: Corill
thians. No oficio di,rigido ao cam.

p8'ão do cen�enário, o,S mentore9
do clube de Curiti-ba fazem a"s me,

DE 1951, DO CAMPEONA
PARA A CONSTRUÇÃO DE

; }

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.1' Dr. CLARNO G.
'1 GALLETTI
ADVOGADO

Crlm•• e[,..l

I OOlUtltulgáo li. Boel.dodu

I
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dlolarat6rlo.

-------'-:t=Ji=:'Sêêsêêêr#lr#lrélêêêéiGI!l j' EIJ���6���ta�.n�::ld:;Pi3 1',','FONE -- IC68

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
I f ...

e
--------------------------

DR. AN'FóNIO Dili MUSSI

Médicos

Girurgia-Cl1nica Geral-Partos. Snn!Agora,
I .

Serviço compteto e especíalisado das DOENÇAS .DE
SENIWRAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME�

TABOLISMO BASAL \.

RADIOTERAPIA
• -i-: 'RAIOS X -

,/
Radioterapia por, ondas curtas-Eletrocolll'ulaçAo

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua .Trajanc, nO 1, iO andar - Edificio�

do Montepio.
' ..

-

Horário: Pas 9 ás 12 horas.,... Dr. M�Ii.
Das 15 lis 18 horas - Dra. Mussi.

Residên{Üa - Rua Santos Dumont, 8. Apto. !.

t'
. DR. ANTôNIO MODESTO

.

-

·�t4"
.

r

Ateade. diUiameDte. DO Hospital de Cuida.. �/:'l .

tfIlV..__......,........_.�..' ...T&..&'<&_..'....,•...__w......""'_.........&....�_�

\

J
k�..�.i't}_".t .....
ia./*

.

Dr. Lin� ,Neves ,-" Dr. Polydoro E� S. Thiago
......1' da Maternidade e DtHtc. •• lIH1co e ••rte...

.

����S· - cr-
..�:=� ....

-1'"·'·· "·có1iPANiIA"'-"l1lANÇl�"ÔA1ilHír"-'-"-·
IJIaIDÓltiCO, eontroteoe tratamento JoeDÇU do. órgãos intemOl, ..... Fadada em 1870 - Séde: JAIIIA�
�zado da gravidês. 'mltar· cialmente do coraçio e vaca

INCANDIOS E TRANSPOR'1'.

MOI da adolescência e da menopau- I)�çu da tiroide e demaJ. 110'
Cifra do Bala_ee d. 'I'"

.. Pertúbaçõea menatruáIa. 1"l�'" dulaá ínternae
CAPITAL E RESERVAS CrI 80.100.808,10

..çha e tamores do aparelho a�n1- aIJalea e cjrurgi. de .enho.... _ Responsabildade.. . • . • • . ••• � • •••• • . • CrI '.978.401.76&.11'1

til feminino. PartOIl .Receita ..•.•. •..•.• • :, .••••••• 1······ Ctt '7.Ó53,,245,so

.
Operações do utero, odrtoa, trem- 'ISIOTERAPIA _ ELECTROCAR. Ativo....................... .•. .... Crf 142.176;601.l!o

.... apendice, h6rniu, vmsea, de. DIOGRAFIA _ METABOLIS:aaO Sinistros pago. nOIl óltim� to 001 .••• Cc. 88.887811.10

t::Irarlia pl"tiea' do perineo (ru· BM!AL Responsabilidade. .•.... •••• •••••..•• Crf 7••7SI.40Ú06�
aaru) tORARIO DE CONSULTAS: _ Diretores:

tsSISTENCIA�AO PARTO :B opp;.. DiAriamente dás 1.5 u19 ho-. Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. I'rallclH. eI. lU,

RACOES OBSTETRICAS -ruo __

Anisio M...rra, Dr. Joaquim Barreto de Ara610 • Jos' Abre••

==o:���· tíroíde, 0,.6·

RIM �?t:'S�ir��;IO�. II _

""'"T&T...\
..'_.&"'&T'..- ..,.Ja'.&T&............T..w:.....�T..,.''':...&T.T..........&'<&T......._....... ""'wo.,...&"'&--..-. &.....--..--.......

-

....

"tatnrbio. nervoaOl - Eaterilidad. Fone,manual 1/162
_. Regimes. .RESID'!NCIA:
�ultórió R. Joio Pinto, , - hJ.
tm

Ruid. R. 7 de Setembro - EdU.
'C�..J

-

� Sonsa - Tel. '84ft. -

I. -

Pedidas com Representante
Para Santa Catarina '

DORIVAL S. LlNO.
'

I
Edificio IPASE - 2. andar

I'Caixa Postal 260

.

Florianópolis - S. Catarina

,....
.'

..To
' �

..

.-": '
-

".:.-
.

:: "�')�"'(Y.
.'

..•. ',. ·':-';·'·e�fI""'-"· .'

"lt+f'> .

tNOT....� I

&.venída Trompowski n
Fone manual 7..

lO,. R-oldgo Con,oni
•

CIRURGIA GERAL - AItTA a·
tURGA - MOL:&STIAS D. 8..

NHORAS - PAltTOa
J'onudo pela Faculdade d. K,dI·

lIiIs da Uai...crcidade de SIo Pa1ll., í
onde foi a•• istente por ...irioa a_ do
SerYiço Cirúrgica do Prof. .u.t.

c.rrtIi 1(_ ..

Cirurlia do estômago • YIu .unJa.

rei, Inte.tinos delgado e fr'OIlIO. tini·
de,. rio•• · pró.tata. bexiga. utera.

oritl,," e trompaa. Varicocelto, lIl4fto
ceie, T&rizel e hernaa.

CoooultaÍt: 1':•• J i, 5 hora&, I'V
J'eJi� Schmidt, :11 (aloo. da CI8a

ParaillO). Telef. 1,598
il••idf:ncla: Rua l!;ateTee ]UIlÜr. 17';

Telr.f. M. 764

Dr. Newton d'Avila
Dnrr:ia, geral - Doenças de Sealt..

ral! - ProdoJogia /'

Flt!trieidacle Médica
Consultório: Rua Vitor Meirelel n.

• ..;_ Telefohe 1.307 ---

Consultas: ÁS 11,30 horas e l tar

.. das 15 horas em diante
Residência":- Rua Vidal Ramol a,

• - Telefone 1.422.

. '. . ._ �.

SEDE Soe'A" TINTAS PARA IMPRESSÃO:
PO�TO ALEGRE

.

RUA VOLON.'ÁRIOS DA PÂTRIA·N •• 68 • 1.° ANDAR I , .. : .� ..

O �.T..�. �..� .� ..... :
CAIXA POSJAI,. 58� • TELIiIl-ONE 6640 • TEl.E<ilRAMAS: .PROTECTORA>

CA8A.8 • TlCBBlIlNo.

Agencia Geral 'para 8t8. Catarina Ive����:c:�:' :m:r:uor�
..,.

. Rua Felipe Scbmidt 22-Sob' En;regue ao EIIcr1t6rto lmolllUllM

C· P 169
r' ... UAlves.

�_!�!a I
- ,Te} "Plotectorarr FLOHIANOPOLIS Rua� II.

f

Dr. A. Santaeta
(pomado pela l'aculdade' 1118.::10-
D&l' de Medicina da Un1't'eraldade

do BraaR)
IUdtco ,,ºr concurso da Aeetst6n,
c1A a Psicopatas do D:lstrtto

pederal
IIX-lntemo de Hospital PatqufA.
trtco e HantcOmio JudIc1l.rto

da Oapltal Pedêtal
IIX-tntemo da &anta Oasa de 1IiI1.
nrlcórdia do EUo de Janeiro
OLtNIOA :umIOA - DODQA8
.» NERVOSAS
001l81ilt15r10: ":Ed1fic1o Am6l1a_

.eto - Bala J.
Resldancta :

- Avenida Rio Branco, 144

D M·1t S· p Das U u li hora
, r. I on Imone eleira Telefone:

Cliniea CirUraiC8
Oonsultório - UI1>.:\.

... Re8ldanc1a
_

- UOI.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista !

.'tllco - Efetivo do---Hoapital ti.
, Caridade "

OUVIDOS - NARIZ e' GAB·
. GANTA /'
Tratamento e Operaçõe.

Residência: Felipe Schmídt, "
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no HOllltW
-' tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das t4 ás 17 horal.

Moi_ti.. tle Senborae

CIRURGIA GERAL Dr. Mário Wendhluse'n
......6dlca d. ádultoe • .ri.....

.... Serviços dOI Professores Bene4 �t6r10 - Rua Joio PInto. 1.

1Iteto Montenegro e Pirsaibe No- Telef. M. 16'
... �tadu4'.6"'"

peira (São PauJo) I a-d'aeia: J'eU" lWIIdM .....

(louultaa: nas_U." t7 hol'U (1'1_.........._111 _

Ru Fernando Mac�ado, 10
.

Dr. M. S. Cavalcanti
CIIalca exclaai_ta ct. ..-tutu
a.. Salduha lf&cri.... 1.

-Talef_ lf. 7'.

Tran.porte. tegulare� d. carga t de r hto de

sio FBANCISeO DO SUL para, NO'4 lORI
.

[nfoi'mogó•• Gomo. Agent••_.
.

FJor'aoópoli. .
- Carloa HoepckeS/A - C[- l'eletQoe 1;212 ( Eo�. telel.

São P'raoci.co do Sul- C.rlO! Hoepcke SIA -cr - Te\etone_6 \!O:lR tMAC 3:

Dr. Paulo Fontes
CHaioo • operador

Cnnlt6rio: Rua Vitor M.rnlel, li.
Telefolle: 1.405

Canltu da 10 ii 11 • tii 14 U
I' ln. bel4he1a: alie •._..

n. - rr.,..: l.611

/ '

o Sahio
I'

"VI'RGEM ESPECIALlDADP' da
elA,WETZEL IN o rrSTRI1L .. rOI S" V[ 'LL tU {lVf5r la f H. ar

/' ,

TOaN,� A 'RqUPA BRANQUISS1MA
J
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Aniversariou-se, ontem, o sr. Eugênio Matoso, Superin
\ tendente Geral 'de Agêncías �aquela orgjtnização

ue seguros ,I..... "

Festejos para o Dia do Soldado no Rio Tte., A.DER84L DE Um auspicioso, acontecimenfo pari
Rio, 24 (V.A.) - ° encerramento Ordem do Mérito Militar, cuja entre, ALMEIDA COEtOU E -I t- do EsI dos" Un·ldo�, da semana .de Caxias culminará com ga se' proc�ssará junto ao .n:onumen. Realiza-se, amanhã em Curitiba, a qUi alva s a -"os testejos do D�a do Soldado, a .ce- t� de Caxias. Noventa militares �e. , I nidad e de declaração de As-

'

..' -

Iebrar-se amanha. Dentro as muitas rao condecorados, sedo 7 gonerais,
a so e

d 8 misolenidades programadas está a 11 coroneis 40 tenentes coroneís e pírantes a Oficiais da Reserva -ei'a n ra S Idistribuição! de condecoração da 20 majores. I turma de 1950, destacando-se den- U

Às 20 horas - Terceira apresentação do ópera "Anita Garibaldí", Na-o h-aferà escassozTeatro. "Carlos Gomes". -

li
Dia 7 de setembro d 'IAs "6 horas - Alvorada pela banda de olarins do 23 R. r.

.

e SD ("

As 9 horas - Desfile .civico-militar do 23 R. 1.', Estabelecimentos RIO, 24 (V. A.) - O presidente
do Instituto do Safo dr. Antunes Ma,
cíel prestou-nos os seguintes escla
recimentos .sobre as noticias segun
do, as quais 'estavamos na irnmen

cia da falta daquele produto de tão
granGe consumo nó Rio Grande do

\.� Sul:
'

----"-----------

"

FLORIANOPOLlS - .2.5 de Agosto de-l-950

Centenário de Blumenau
-"

Às 15 horas - Encontro amistoso de foot-ball entre o Guarani H.
:C. de Blumenau e F. C. Santa Cruz, da cidade de Sal'Íta Cruz, RíõGran
de do Sul.

Às 20 horas - Confetência pelo, enconomista dr. Valentim Bouças,
110 Teatro "Carlos Gomes", patrocinada pelo govêrno d<?rEstado.

Dia 6 de setembro

110
I

de Ensino, Associações de Classe 'e Soco Esportivas e Reérealivas.
Campeonato de Atletismo. Festejo em conjunto com o 23 R. L
Às 15 horas - Partida de íoot-hall entre o CIUlbe visitante e G. E.

Olímpíco, de Blumenau, campeão Estadual.
Às 20,30 horas - Festa Pirotécnioa-c-; Fogos de artlrícío,.

Dia 8 de setembro .

À tarde e à noite, campeonatos de hascket e vclley-ball enlre "as
seleções de Florianópolis, Joinvíle, Tubarão, Brusqúe Itajaí e Blume-

, ,

nau, promovidas !ll'ela Liga Blurnenauense de Desportos. t
Às 20,30 lioras - Concerto Sinfônico pela Orquestra do C.I11be

Concól'd(a de Curitiba:
Dia 9 de setembro

Continuação dos campeonatos de bascket e volley-hall.
Torneio de Tênis entre o Tabajara T. C. e E. C. Pinheiros

Paulo.
'

Às 20 horas - Conferência do magnifico reitor da Universidade
do Brasil, e atual ministro de Educação e saude, doutor Pedro Ca
mon, no '1'.eatro "Carlos Gomes" sob o alto patrocinío do govêrrio ao

,

Estado,
,

Dia 10 de setembro.
Às 10 horas - Lançamento da pedra fundamental da

Blurnenau".
-

I
Às 13,30 horas - Concentraçao de atletas na praça dr.

Konder, seguida de desfile até ao edificio da Prefeitura.

Encerramento

B. D. em disputa
ia Divisãor:"

Às ,20 horas - Concerto sinfônico e bailados.' no Teatro "Carlos

Gomes", com a pr-esença do eX01g. sr, governador do Estado e outras

al!as autoridades.

Exposições - Filatélica _ Numismática - Museu da Colonização
do Yªlc do Itajaí - Artes.

Diyersões -;;- Boítes - Parque - Bailes etc.
Livro Comemorativo do Centenário - Selo Comemorativo - Me

dalha Comemorativa - Concursos - Distintivos - Lembranças, -.

do campeonato do centenário, 'Promovido pela L.

da "Taça do Centenário" entre os clubes locais da
/ '

Edições Comemorativas de revistas, jornais etc.
Venda de artigos especiais alusivos ao. C-entenário.
Trens 'especiais da E. F. S. C.: Chegada em Blumenau:

Partida de Blumenau: à meia noite.
de manhã, (

Tio
.

Sam inpaclenta-se
CLEVELAND, .23 (U.P.) - Está chêgando rápida-

mente, o dia em que os EE. UU., fartos de tantos aborre
cimentos, lanç�rão yerdadeiro dilúvio de bombas �tômi·
cas sôbre a Rússia", - Esta declaração foi formulada pe
lo representante d�mo.crata John Walsh, membro da Co
missâo. de, Fôrças Armadas da Câmara. O sr. John Walsh
acrescentou: "Os EE. UU. tem mais de 250 bombas ãtó
micas. Que o novo e brutal inimigo deixe de tentar encur-
ralar-nos".

.

\.

Um Ginásio para São Francisco
S. FRANCISCO, 24. - Do Cores- realizar, dentro <em -bI'eve, "numa das

l>ondente - Cogita�se nesta cidade

I
salas do Forum loca"!, uma reunião

da fundação de um Ginásio, inicia-

tiva que virá beneficiar bastante os sôbre êsse oportuno empreqaime'il_
estudantes desta cidade. Deverá se t-o,

/

NUNCR EXISTIU IGURL

de São

Victor

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
'Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERicKA � portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

_«SE_CURI_T» . tlmbrOSina Vieira Simões
4' prodocão national Missa de 3· aniversário
de ferro guza
RIO, 24 (V. A.) '- A produção na_

cional do ferro do prill1eiro semes

tl'8 deste ano atingiu 439 ..000 tone
ladas, o que faz prever a produção
de 63p.OOO toneladas peler menos em

-todo ano corrente. Estamos. produ
zindo mais ferro guia' que a Itália.
segundo inform'a--o Mlnistério 'da
Agricultura.

Ire os novos oficiais do Exército

Nacional o nosso disl into conter

ran o Acierbal de Almeida Coelho,
elemento de projeção nos meios so-

ciais daquela capital e muito rela

cionado em nossa cidade filho do

nOS<3O prezado amigo Cel;o Almei

da, digno Inspetor de Fazenda e

de sua exma, consorte d, Maria

de Almeida.
A tocante cerimônia cívica que

terá lugar no estádio Durival de
Brito afluirá considerável núme
1'0 ele pessoas para aplaudir os

jovens aspirantes do CPORC, hri
rhantes esperanças da 'Pátria.

O "O Estado" cumprimenta o

jovem oficial conterrâneo Tte .

Aderbal de Almeida Coelho ,pelo
auspicsoso acontecimento" bem

como felicita seus' genitores.

- "O Instituto N;acional do Sal
está vivamente emprenhado em con.
ciliar a expansão acelerada do con

sumo, do sal nos ultimas meses com
.

a 'escassez dos transportes. Para isso
tenho estado em contacto com o

ministro da Viação e ainda hoj.e con.

ferenciei com o presidente da Repu'
blica, ° vapor "Petrus" partru. dI>
A.reia Branca a 19 do corrente com

um carregamento de 1605 toneladas
para Porto Al�gre e 1995 para Pelo
tas" .

Campanha contra
a febre amarela
RIO, 24 (V. A,) - O Ministro da

Fazenda solicitou pronunciamento a

respeito, transmitiu ao admíntstra,
dor do Plano Salte o processo rete
rente a entrega de Cr$ 1:750.000,00
para atender as despesas com a

Campanha Contra a Febre Amare;
la.
---------------------------

OSNY DAMA & CIA."

Dentro da "cruzada de' simpa- que desfruta em seu seio de i-n

tia," movimento realizado anual- vejavel prestigio ao ensejo de seu-:

mente nos meses de agôsto e se- aniversárlo natalício.
tembro destinado à produção e Durante longos anos de profí
à arrecadação da "Equitativa", cua existência, sempre procuran

'fez anos ontem, o sr. Eugênia, Lia beneficiar seus mutuários, ga-
,

Matoso, digno super-intendente ranl inrlc-lhcs os direitos "A Equi-
'!.

geral das agências' daquela organi- tatlva" firmou se na opinião pú
zação de ,seguros e 'Pessoa mui blioa como uma sólida e - poderosa,
conceituada na alLa sociedade da ernprôsa seguradora devendo, em ';

Capital da República a quem é grande parte, essa ',aceitação ge-'
dedicada a campanhavdo corren- ral, à eficiente dire,ção do sr. Eu-

te ano.
_

gêniu Matoso, que, ontem de todos

Em ambiente de grande entusi-- os .rccantos do país, recebeu múl- ..

asmo ,e alegria foi lançada a, "cru- Iiplas manifestações de aprêço ,-t;-_.

zada de simpatia". êste ano, no estima ele seus auxí líeres, amigos '

escritório da "A Equitativa" de e admiradores' que lhe testemu

Belo Horizonte pelo sr, Sebastião nharam, dessa' forma, o quanto é

da 'Siltra Lobão dinâmico Inspe- benquisto .

tor Geral no E�tado

montanhês'l
O "O Eslado" �e congratula

visando como já é 'tradicional, com "A Equitativa" pelo êxito'

atingir 'o máximo de produção em. da "campanha de produção", re-

loJa o Brasil.
'

i licitando o sr. Eugênio Matoso pe-

Com a "cruzada de simpatia" lo feliz evento e-o sr. Otávio' Le-

presta a "Equitativa" significa-: bal'bencholl, operoso Inspetor !te
tiv·a homenagem à extraordinária gional em Santa Catarina, a'

operosidade e à desvelada dedica- quem "A Equitativa" muito deve'

ção do sr. Eugênio' j\'Iatosü, um dos pelo muilo que 'há feito entre nós,'�'

direlores da vitoriosa 'entidade pelo seu crescente des·envolvimentor

Suc-Fruti
O complemeÍlt0. alimen
tar por excelencia. Ex
trato d'e fruta's,vitamina C
'Hidratos de carbono ..

SEVERO SIMõES E FAMILIA convida�, aos seus paren-r
tes e pessõas amigas para a�sistirem A MISSA de 30 aniversá- "

rieldo falecimento"de s�a inesquecid�_ mãe'; sógra e a�1y.I-·
BROSINA VIEIRA SIMOES, que sera celebrada no altar de-

, Nossa Senhora, na Catedral Metropolitana, às. SETE ,F:",
MEIA horas do (Üa 28 do corrente mês."

Antecipadamente, agradecem.,

F 11 e �G 11 a_n a o'
o Diário., há poucos Gta--S;,fÔ"i convidà9.-0 a examinar a.

prova de que mentíra ao afirmar que o sr. Nerêu Ramos:

e compan.hei{os :viaj�l.'a� para Araranguá . com passagens
pag'as pelos cofres publlc'os. _ '

Ninguém'quís ver a prova da mentira� do orgão ude
nista. Ontem, o jornal voltou com.afirma�õês mentirosas·.,

Se quiser resposta, desminta, primeiro.a h�ória das
-........

passagens! '

Tão logo o faça, entraremos nos' outros casos.

Antes dissó; não! � mentira merecê
_

ser condenadar.

Qual a pena, no seu gráu miníma? (5 desmehtido!
Re.tratem-se e voltein, Qllerendo[

GUI:tH�RME TAlJ •

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS.
INfLAMAÇOES.
C O C E l R AS,.
r R I "E I R A S I

ESPINHAS, ETC.

\,

• _"", •. ;!':''::'"
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