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Orleães Aplaude ,a' Caravana Pessedisla
,

'

SAUDANDO O: POVO AFIRMA NEREU RAMOS; É PARA MIM UM CONFORTO E UM ESJtMULO O VERIFICAR QUE A MINHA GENTE TEM ACOMPANHADO A
MiNHA ATlVIDADE PÚBLICA PARA PODER JULGkLA COM A CQNSCIÊNCIA'E A EMOÇÃO QUE põE EMTODOS OS SEUS ATOS.

ABORDANDO O PROBLEMA DO CARVÃO ASSINALA UDO DEEKE: É MISTER QUE AFASTEMOS A SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE INSTABILIDADE QUE',
PESA SOBRE TODO ESTE VASTO SEWR DA NOSSA ATIVIDADE, FAZENDO COM QUE A EXTRAÇÃO DOPRECIOSO' MINERAL PROSSIGA EM NIVEL �E
ASCENSÃO, SEJA PARA PROTEGER o TRABALHADO R DAS MINAS SEJA PARA GARANTIR OS INVESTIMENTOS, SEJA, ENFIM, PARA ASSEGURAR AO PAIS,
NO EVENTO DE UMA NOVA GUERRA, AS RESERVA S DE COMBUSTIVEL DE QUE ELE CARECE PARA AC tONAR AS SUAS FABRICAS E MANTER EM TRAFEGO

� OS SEUS TRENS E OS SEUS NAVIOS. '

Nerêu Ramos,

Chefiada por Nerêu Ramos, te
ve, recepção magnifica na estação
de Estrada de Ferro recebendo o

senhor Vjee-presidente os cumpri,
rnentos do honrado Juiz de Direi
to, dr. Belisário Nogueira Ramos;
do promotor público, dr. José An
tõnio Santiago; do sr, Prefeito Va
lentim Luiz Ceolin; do deputado
Dib Mussi; do presidente da Câ
mara de Vereadores Benjamim
Bittencourt Barreto ; 'e do diretor
da Companhia Barro, Branco, dr.
Waldir Coimbra Bittencourt Co'
lrilu.
Da estação a comitiva se dirigiu

3,0 centro da cidade, onde era

aguardada por, enorme multidão,
vendo ,se senhoras da alta socieda
de local, escolares. homens 40 tra

balho Lodos ali vindos para exler
nar o' seu aplauso ao maior dos
tlatarinenses.
Em frente ao edíf'icio da muni

cipalidade, o dr. José António San

tiago, .em nome do Govêrno Mu

nicipal e da população de Orleães,
saudou a segunda autoridade da

República. No seu discurso salien
tau a honra e a importancia da vi

sita, pelo estímulo que traz aos ho
mens do interior, analisando a

obra governativa ,do senhor Nerêu
Ramos salientando o inCl"�mento. Inicialmente diz ,o seu agradeci
que, na sua gestão, tiveram a edu- menta 'em ter merecido a honra

cação, a assistência social, os de repr,esentar na Câmara, o povo

transportes e as finanças públicas. desta rica comu�'a. Prossegue a

E, assim, meio ã int,ensa, vibra· sua oração analisãrido, o Govêl'no

ção e ao espoucar de fogos, ter- pessedisla do ,emi�ente �en?�r
minava a parte oficial da recepção Aderbal Ramos da SIlva e, sIgmÍl

que o Município prepara,ra para 0.1 c'ando que a. es?olha de, Udo De'eke,

Vice presidente da República. ,para sUbshtm-lD, repnesenta a

O COMíCIO "preocupa!)ão do nosso Partido em

Segue-Soe, em palanque armado continuar servindo a Santa Gata

na praça ,da Matriz, Ô colossal co- rirua 'e a sua g.ente. Dá, a segtúr, o

mício que, faria vibrar a alma pes- seu testemunho quanto aos bene

sedista de Orleães vilbrante no seu fícios, que a bancada federal do

entusiasmo e segura nos homens nosso Estado chefiada por Nerêu

que a orientam para os 'altos des· Ramos, fez vIl' à nossa terna, para

linos de uma vitória inelutável. engrandece-la. Conclui reafirman-

OS ORADORES do os nossos propósitos de a eh
darmos mais uma etapla d,e pro-O primeiro orador da 'empol-

g'arute "'parlada ,d'emoc'l'lá!tic\a foi o gresso e de crescimento.

cidad'ã� 'Inácio Barzan, ,que sauda' O DISCURSO DO CANDIDATO
o presidente do Partido Social De- UDO DEEKE

_ mocrátioo de Santa Catarina, re· Começa o futuro governador de
ferindo os at,os da sua vida públi- SanGa Catarina por assiIlJalar a im
ea e apontando as aspirações de portancia d,e se desenvolverem as

OrIeães dentre, que salientou ,a es- 'comunicacões para que s,e 'assegu
trada para o planalto. Terminou, re dinamismo a nossa economia e

, ,

agradecendo os benefícios que o afirma a sua intenção de atiVlar a

prestigio e !;! vigilancia de Nerêu construção da estrada Ol'leã�s-

CHEGADA A ORLEÃES
A caravana do Partido Social

Democrático, cumprindo a sua

determina'ção de visitar tôdas as

cidades e }Jovoações de Santa Ca
tarína esteve, no dia 26 último,
na cidade de Orleães.

definitivamente consagrados
sulina --'�ÍiIIIIIlrila iiiiiiiiõiiiiiiiiiiiíiii

Riamos carreara para o nosso Es- Brusque-Lavatudo. que ligará o , queza que costumava por em todos
tado e para o município sulino. sul catarinense com o planalto os seus atos. Salienta que é da so-

Com a palavra o senhor Ivo Jq- serrano. Diz, ainda que, no setor lidariedade dos .concidadãos que
mentol. candidato também Ià ve- das estradas. assistirá o municí- os homens públicos cobram animo
reança: íocaliza os principais pro- pio na construção ,e melhoria do para servir ao povo e servir ao

blemas da comuna, destacando seu sisteI1'la rodoviário em espe- pais. Reportando-se aos nossos

mais uma vez a estrada do planal- cial no que se refere à' construção candidatos -aos postos eletivos da
to, o abastecimento de água, a in- cita ,estrada Orleães-Grãor -Pará. União do Estado e do município,
clusão de estradas municipais no Prossegue dizendo da sua intenção dtemor'ou-se traçando o perfil, de
plano rodoviário do Estado e ter- em proprcrar permanente assis- cada um. Cristitano Machado tem
mina conclamando o eleitorado da tência � agricultura, fornecendo o seu conceito firmado no seio da
sua terra a cerrar fileira em torno sementês e equipamentos, [unta- nação, pelo que representa e, in-
do Partido Social Democrático pa- carna de brasilidade e de civismo.
ra que 0,8 anseios da laboriosa po- Udo Deeke, engenheiro, é D ho,
pulação orleanense se concretize. mem de que Santa Oatarina pre-

e> deputado Dib Mussi assornan- cisa nesta hora em que o seu pra-
do à tribuna, relembra' fastos do gresso e o seu crescimento pedem
Govêrno Nerêu Ramos e faz a um governante 'que, pela sua pro
apresentação dos candidatos do fissão e atividade esteja em con-

PSD aos postos eletivos munící- dições de dir-igir os seus destino.
pais. Prossegue analisando ,a obra Joaquim Ramos deputado que vol-
do .Govêrno Aderbal Ramos da Sil- ta a pleitear a' renovação do seu

va e rememora as atividades do mandato, serviu na Capital Fede
prefeito Valentlm Luiz Ceolin. Di- ral 'com proficIência e zelo, os

rigindo ao deputado Joaquim Ra-

I
no;sos interesses. Invectiva, a se·

mos, agradece o seu empenho em guir os que exploram com men-

sempre servir a Orleães, no desem- tira; e com perf'Idias, a boa fé do
penho do seu mandato na, Câmara nosso povo e repele o comunísmc
Feder-al e conclui afirmando que a os seus adeptos. Analisa as ne

o nosso Chefe Neréu Ramos fez cessidades de Or]teãe�. T,erminan·
com que o sul cataríuense viesse do diz que volta a' Santa Catarína
a existir para Santa Catarina. para tesLemunhar-lh� o seu agra
Segue-se o aoadêmico Alcides decímento pela posição que lhe

Abreu que, em breves palavras" conferiu e conclui que o seu de-
sauda a mocidade orleanense in-

,

centív ando a seguir, na [ornad I � -.-.-.-.-••••----.--••--.-••••--•••••_._-•••- --••-•••---- -.-.-.- --......,.._

que se avizinha, o partido que vem m�nte com técnicos que venham a

dando a Santa Catarina estradas,
orientar os homens do trabalho. do Igradecl·m

'

t G d d 11 t descolas, hospitais, assistência à la- campo. No que pertine à educa- eu o ao overou or o nS a o'
ção afirma que ampliará, à medi- I

• -

d C I t
·

d C IVv���À c�lrr;É:��lD�a�6�g���e. da 'das necessidades, o aparelha- pe a crlaçao a o 'e orl8 e' ampos ovos:
RAMOS

menta escolar ,e, quanto à assis-

têlJ:cia social, fará por ser digno Pel!a r,ecenbe criação da Coletoria d,e' Campos Novos, recebeu o

continuaclor da oíbra de Nerêu Ra- sr. dr. Aderbal Ramos da .silva,! dig'nô Governador do Estado o seguin- II
mos e Aderbal Ramos dia ,Silva, te tel,egrama:

_ '"

dando a ,ela a expansão necessá- Campos Novos, 29 - Vimos pelo presente manifestar a VOssêllcia
ria. Reafirma a seguir a sUJa, in- os nossos melhores IHgrad,ec'imentos pela criação da Coletoria Est(ldual.
dormida vigiÚncia contra os pre.

nesta vila, instalada hoje com a presença do deputado estadual Gas·,
g-oeiros de doutrinas exóticas, ,es: parino

_

Zorzi,Prefeito Municj,�al e demais ,autoridades. Atenciosas, III
tranhas lao nosso ambienle e às 8audaçoes Pedro V'asem So'bnnho, Alfredo Bernardi, João Antônio Bal- '

nossas tradições. E conclui. ,tex- v,edi, Waldemiro Bitt,encourt, Ar,cângeJo Vitori,_ Diol)isio Daloglio' ,H
tua\mente: REPIL,Ó O

COMUN.IS'
H

...
Toniar

_Eu�.
erich, �lpídio Lim.

a, Luiz. B�.Lista. Pl.·nto. Bilib,
iano Cor·,

11.1MO A'I'EU, A SUA PREGAÇÃO MA- reIa da SIlVeIra, DaVId de Andrade, LUlzBlavah P. Glrardi, L. Zon- ,

TERIALISTA E A SUA CONCE-P- dOl�, T:anqu�l�o. �alzgaro, Alexandre Bernat, Vitoria Manoel Maier, I'çÃO DE VIDA PORQUE PREZO
- Jose MUI,er, FlhplllI ZaneIla Dadalt, A. GeIak, Amantino Vitori,

E AMO A MINHA LIBERDADE, O 'Atílio Vitori Solbo, Hen�ique Flek; João TelLes Henrique, T. de Ma- I I

MEU LAR, OS MEUS FILHOS, E, cedo, Palmira Brocardo, Filêncio Antunes Santo, Vitorio Griz e João II'A MINHA FÉ EM DEUS TODO Mare,en. ' !
PODEROSO.

-0- ,'I/
A PALAVRA DE NERÊU ,RAMOS Luiz Carlos Prestes está no R

j'

Inicialmente, agradeoe a recep· "-, io: I
ção - e as palavras do- intérpr'ete

'Ido povo que o saudou..Como pre- Disfarça-se c;)m longas barbas e um par de muletas IIsidente do PSD rememora as epas RIO, 30 (V.A.) - A Di�isão da c�rr·ente, quando a pOliCia varejou a. Iatividades desde a sua investidura Policia do DESP confirmou os rumo' s_Bde da celula Noel Rosa, á rua Barão i
no SeIlJado da Re.pública até a pos- res segundo os' quais Luis Carlos de Cotegipe 990, prendendO LUi� I's,e como segundo mandalári6 da Prestes estaria no Rio usando longas França Lima, Odete Tenorio Lima"

barbas e apoiando-se em muletas. G t I' 'M "1'República fig'urando que alí esta e u 10
' uniz Freitas, AgostinhQ

, Noticias da presença de Prestes Oliveira 'e Leuro Diogenes da silva;.1va para eonver,sar com os amigos surgiram em consequencl'a da pI'j'sa-o os quais foram ontem denunoiado''e os correligionários, com ti fI:an- I de comunistas efetuada no dia 17 do pelo promotor dá lla Vara Crimina' I.

Udo
. -�

Ramos
,

pros'pera comuna

pelo

sejo maior é poder, novamente na

Capital da Repúbliea falar em' no,
me das reívindícações, dos anseios,
das aspirações e sobretudo, dos
direitos citá nossa terra.

O seu discurso, e os dos orado.
res que o antecederam fizeram

"

Deeke e Joaquim
ardoroso eleitorado da

•••••••••••••••••••••••_......._•••••••••••;"•••••••••••••_••_._••_...._••••__••••_.__.......__....._._•••••_....._...- ......J ._.....-.w_·..._-.-.·w-......·.·_·............

delirar o povo, numa demonstra
ção de fé e de confiança na pala-

'

vna dos seus chefes homens que
nunca prometem, porque preferem
ao prometimento a' realização.
Encerrado o comicio, é servido

um almoço na residência do sr,

Ivo Pímentel..

Antes de seguir para Lauro'
Müller. ta comitiva juntamente
com as autoridades locais visitou
a Igreja-matriz ,e percorr-eu o tre

cho já construido da rodovia 01"

leães-Brusque-Lavatudo.
Á tarde dêste mesmo dila, a

Q IlAIS .ANTIGO DLUUO DE 8.ANTA CATARINA

fHJl'IeIirIo • D. ger••tea SIDNEJ NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. RUO!

Ano XXXV I
_ ,_ Florl.n6polls- ..QulRt�.felra, ,31 de Agosto de 1950 I M. 10.939

ca

ravana rumou ao próspero distrito,
de Lauro Müller região carboní
fera que também'quis ouvir a voz

dos nossos candidatos, na sadia
expressão dos hinos da vitória que
já ,entoamos, mercê do apoio e dilo.
solidariedade do nosso povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOTORES I.

MERCEDES
DIESEL
BENZ•

\ Estacionários e Maritímos
G�UPOS ELETROGEl'iEOS

'Diesel Maritim� - 50 a 90 HP
-.

�.
, i
! I

550 - 1.000 lotações por minuto

Inversões:
Sem redução
Redução 2:1
Redtlção 3:1

'ECONOMICOS I
e

EFICAZES
/

'1'
;. Diesel - Estacionario 25 a 800 H?

550 a 1.000 rotações por minuto

r Refrigeração por agua fresca, por
i tanto sem radiador, ventilador e

_I, bomba centrífuga

" Grupo Elefrogeneo - Dies�
li\.

60 KVA._ 1.000 rotações por minuto

120/220 - 500 V - Trifasicos

-it

Pronta Entrega
Pe�as e Acessorios

I Assistencia Técnica

j:

J -

. _

DISTRIBUIDORES PARA OS ESTADOS
DO '''RIO GRANDE DO SÜL E SANTA

CATARINA
_

.•t(__.....-_ .. _- --- �.-
-'---� ._--�_...�._..,...

•

/

Iníormações
l� .�;;; i HO::�iOto�:�i:�::e-

EJQtJNI)Â·:rmRA
Iledaçio • Ofieinu t r••

Joio Pinto a"
Diretor: RUBENS A. RAM..S
Proprietário e Dir.-GereD.te

SIDNEI NOCETI

1lXpr._, lJIo a.t6T1o - LAntI!Ia ......
7 horN.
A.uto-VllF.f'Io ['tIIjId _ lQ&jef - 11 .....ruo

, !� J!Ir1Iq.- - 1IIrâi1w--'II liIoJu.
J:xpreuo !tnI*i� - Jlcma rr-_'

- 18,210 boru.
Autl>-VIa"o Ca.tcr...... _ I�

- • horu.
Auto-VI&. Oft.._tlum.. _ �

- • horu.
RodOYlÉ'ie JllI.BruU - ..... �

- 8 boru.
Rápido 8ul-BrlUlileJra - JolD?1lI-

18 horas.
Ripldo 8ul-BraB1leJra - CuJ'1UlIIt _

8 horas.

I TlIIRÇ4.rJlIlL\
A1HO-"� Ofttum... - ...... AJe,-

Im - ti boru.
.

Auto-Vl&9Io Ca� - 0IIIJ'1�,
- 8 boru
Auto-VJaoIo ca.tu'lMMI - '_YDo'

- t hor...
ÃUto-V'� ca� � f'RU1Iocr

- 8 hor...
Ilxpreuo lUo 0rIIII6.... - � __

'1 hora. '

Ilmprta GYI1a - � - ,..
• t% horu.
III'I:pre.o ............ - .,.... _

II horu.
..-.to-VlqIo hIJtiI - ltaJIS - II ....

ral.

Rápido 8ul·BrUllelra - JolDYD.,-
13 horas.
Rápido Sul-BrulleJra - Cu1t1_ _'o

I hora-.
-

.

QUARTA·.......
Au»l"laoIo �

- • boru.
Auto-Vlaelo �

- • bo�.

, -4-uto-V1aCIo 0........ - �

f
- 3.30 hora. �

P.ápldo Sul-BrulleJra - Q,1riUba _
8 horas.

.

Rápido Sul-BrUlle1ra - JolD't2Je-
13 horas.
Ilxprueo lia� - loq.e _

7 horM..
� Bruqueue - 1IruIl. -

le hOf'U.
Auto-VIaoIo a&jU - RajII - 11 ...

ruo

Ilxpftuo BnDIqu_ - .... 'I'nIM4I
- 18,30 horu.

.

. RodOYttrl.a Sul BruU - ....�
- • boru.

.

. Q1JINTA-I'IIlllA
Áuto-Vlaçlo Cata.rJ.J.leJule

AI... - II boru.
Auto-VIaçAo Ca� - Coa'l1aII"

- " hora.
Auto-V1açIo C&tu'1JI.eDIMI, - ,J�.

- • hor...
"u�Vla4lIo Cat..m... - ,...,..."

- 6 hO'tla.., '

A.uto-Viaçfto ettarm_ - .........
I - e,se nor....
,

�81l1O Sio QI� - a.eca,a. -
. , haras.

J:Dipr.taa Gl6r1a -, LaariIU - • 111)··
fi '7 l/li har....
kpreuo aru.Qu_ - .,...... _,

.....

'1' horu. (JA.uto-Vla.Ç&o ltajaJ - Itaja& - 11 _�
lru. .

f'.rça-,_ .......,s Rápido Sul-Brulletra - J�_.

iI
- 18 horas.-TAL- - 8," - Jolny. I. �Ido Sul-Brasileira _ CurtUba _ ..

C.ritib. - P.r.aapá •=-_ Sul o.t. Ltda _ XIIpecC _ 10>'
. - Santos e Rio.

_ li horas.
PANAIR - 0,25 - Norte

. "r..!ZEmO DO SUL _,. II,. -
rort.
VARIG - 12,30 - eu!
PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-f.tf'O
"TAL- - 13,00 - 'Lajes e parto

�legre
PANAIR - 9,25 - Norte
ORUZEmO DO !!IUL - fi.1I
fme

VARIG - B,lO - N�I
PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-f.ira .

"TAL- - 8," - Jol_...Ill. -

, Carl.... - Para..pi
- ..to•• RI••

PANAm - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
VARIG - U,30 - Sul
ORUZEmo 00,8UL

, ,.rti!
ffi\UZEmO DO 5UL

OUl

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LARA

Roa Senador Dantas, 40 ..;.. .
andar

'

TeL: 22-5924 - Rio �e Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

SO andar
TeL: 2-V873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

�o .•..•••...... CrI
Semestre ••••••.• Cr'
Trimestre •.••••• Cr'
II� Cl-'
Número avulso .. Cr'

No Interior
Ano .,' •••••..•• Cr' 100,00
Semeatre ••••...• CrI 80,00
Trimestre Cr' 35,00
Número avulso •• CrI 0,80
Anúncio. -.diante contrito.
•• origluie, mesmo Dlo
publicados, não serio

dno}Yldos.
A dir.... alo se respón.

II'
aabm.. pelos

con,
ceito. .

emitido. nos arti.ot'I
-':1*'" uÍlinado..

� ..
- .......-_�w.c

tJViação Aéreá
, Horário

I
Sequnda-feCro

-TAL'" - 13,00 - Lajea e pene

10,00
45,00
25,00
',00'
0,60

oéiedade de MOTO .. REPRESENTACÔES,:W�
',. Av., Farrapos. 1645 - ex. P�st�I,,�2"�,�?i(�Y��End. Telegl"aflco. CI MOA' t. ; -,_". ��;\}.;�}:):,:tr"

Fone 2-2008 -: PORTO AlEGRE_ R. Gr. elo Sütj:�:.

Artística· Mini:stério· da Marinha
Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VABIG - íO,tO - Nom
PANAIR - U,35 - Sul
ORUZ&IRO DO 8UL - t8,51

No interesse do ,suo próprio saúde,
exiia o r�médio cons,agrado:

REGUl,ADOR XAVIER
I

I
N� 1 a EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ IIII REGULADOR XAVIER o 'remédio de confian�a da mulher li l

,� �.

18.11

-Assim comê um cometa carrega Capitania dos Portos do Estado de ,Santa Catarina
li sua cauda, -o cinema arrasta COD- 'Exércicio de 1950sigo o extravagante . Encontrou o

meio de víver mais depressa, ,do
. EDIT�Lque um homem. Êle nasceu num 1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos dêste Estado, faço sa,sábado a 28 de dezembro de 1895. ber a quem inter�ssar .possa, que se acham abertas �,esta Rep,artição,

no s'ul])'.s010 do "Grande Café" . .

da presente data ao dia trinta 'e um (31) de agôsto corr,ente, as' IllSCrI;.Boulevard des Capucines,. 41, em
ções pal'a os exames a se realizarem na primeira (ia) quinzena de

Paris. Naque1e dia, Loui's Lumie· setembro próxiráo vindouro, pa,ra MESTRE DE PEQUE,NA CABO'!'A_re proje,tou o seu espetáculo no
GEM, :PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA; PRIMEIRO

S,alão Indu de dentro de um com- E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MES':(RE, PRATLpartimento' com cortinas- de velu·
CO, PRATICANTE DE PRATICO, A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_

do. Ignoramos tudo dos tempos h6'
LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTOIRISTA AMADOR.

róicos dessa arte, que deu as suas 2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco
primeiras' obras primas, as mais do Sul e' Itaj'aí, e prestar o respectivo exame, e,xcetuando_se o de MES'
singelas. as maiorres antes do nos, TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.
no nasciment.o. P.a�a curar ,e'ssa 3. Para melhores t)sclarecimentos sôbre 'o assunto em 'aprêço, os
no·ssá ignorâ:ncia não temos mu- inLel'e,ssados deverão procurar a Capitania dos Portos e. suas Del�ga'
seus como aconte'ce com a pin, 'das.

.

fura: 11em bibliotécas, como com Capitania dos Portos do Estado de Banta Catarina, em Florianó�
a �iltel!t.a'tura. JFqt ,!para isso, j\e11i' polis, iOde agôsto de, 1950.,

.

tão, que se fundaram os clubes NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
de cinema. -São

_

êl,es agrupamentas
, .. Escriturário da classe "G" _ Sec1'etário

cheios de fé dos mais incriveis-
.

' '. -

, AT lSMO Edêstes aIlós guerra. E dificil. a Muto felleldaclee .... ...1

...
'"

I
FERI�t:CA:E��ILITICASlém disso encontrar um outro III d.... f11I1I.II. I '.

EI-· d N
-

mais abso�vente' desejo de apren· lia.. ai ue • ••11••, IIlr e ('guelrader. São' jovens que Soe reunem_ IthlleDte '.r '"PIIIPOLIIO'
M.d1caQQo CluziUmr DO tJ'qtam.Dt

piara �brir os olhos. Mostram-lhes , ••• caderaeta ... CUD� .

�dQ .um.
a' "Saida das Usinas ]1umiere," KUTUO PItllDUL. .. , . - . , •• '1' _ .. _ ..

os filmes de Mélies ,etc. Revelam-
CASAS -_ TilRBlliólt---

lhes os ·nOllles ·e ;'S audácioo de
1'0........................

Posarue V. 8. CaJlBI OU tene:D.0II .....
Ger'niai1il'e lD�ac, iLouis DeHuc, Linder ,em' Charlot. O cinema vender'"
Abel Gance e iniciam-nos nas achou assim, a sua cultura dis,

I
Não encontra comprac1or'

.!..
, • .' Entregue ao ·EIIcr1tório �fililações, nas famílias 'eiSpirituais sel'taçoes, eXeroC-lClOS de smtese

... L. Alves.
da !película, nas. passagens de Max análises lógicas. _(Paul Guth). I Ru.. Deodoro ...

S�.ta-,d'(J
"'TAL" - 13,00 - Laje. • PI".
Alegre
ORUGmO DO �'OL - ',.1

fone
PANAIR - 9,25 - Norte \.

VABIG - U,'O - Nono
PANAIR - U,35 - Sul

StJbado
-TAL- - 8,88 - loiadU. -

, C1Iritiba - P.ra••p'
- S.ntot! e :1.10. r

VA.1UG - t2,30 - �ul
CRUZEmO 00 !UL - UI.II --

Irene
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14.35 - Sul

�.o
PANAIR-- 9,25 - Nocte

�pZltIRQ PQ SUL - ;[f"JQ :-

-'

((
,

,
'

,
'

utets

f6l!1XTA-.J'IlIIU.
ItOr1oT1ArJa .ul BruIl - P6Tto �

.... I hora..
Auto-Vl.açAo C&tu1nen..

- li�horlU.
Auto-Vlaç40 CataolD_

- 1,1 horu.

Âuto-ViaçAo ca� - .......
- 11,:50 .I1orll.JI.
Ex;lres&o 8110 �� - � _

7 horu.
.Auro-V1q6o ltaJaj - l1aja1 - 11 ...

ruo I
Expreuo Bl"usqu_ BrtuIQv., --

16 horaa.
Rápido Sul·Braa1letra - .TolDTll.-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - CuJ'1Uba _.

«I horas.
LUU.DO
C&tann_ - CVi�Auro-Vl&çlo

- 5 horas.
Rápido Sul·Braa1letra

l3,hoi81!·
'IUiPldo Sul-BraaUelra - CU!'1UlMI' _.

ti horas.
.- I horD.

Auto-Vlaclo c.tarme_ - .léIm.'fIle;
- 15 hora..
Auto-Vlaçao o.,tarlineDIM - TIrI'IiIM'I&.

- e hor&a.
IlxPr..uo ao CI'brtorio - LecutlI& -,

7 hora.
bpreao Brwrca

U horU.
Autc--'Ç'1&çao l'tiIJú -

ruo

� Bru.Ira
- 5;�O horu.
lIlxpre!lllO Glórt'1 - Lapa - I, ll1J�

• ')' 1/:1 hor..., ,

, DOMINGO
Rápido" Sul·BrasUe1r. - curtt1ba __

I horu.

,Jofn?fie.. -

o TA.L11 " nU.lJ
1'roeIIH... ..&,.t••

Pro�
LIVRARIA n. LlVJU..JDJ.«

BOM
. . . . . .. . ...

IIlSCRIT6BIO IlIi()BILIABJO 4. Lo
,

,.

ALftS

Encarrega-se, mediante aomf88lo, ..
compra e vends de 1móTIlIa.
Rua Deodoro 88.

... .. .. .. .. �
..

•
.....•

SENHORITA!
A ultima creação" em reI ri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GR.ANDES'

P�eferindo-oº está,

t[acompanhando; afmode

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial
'Diário da Mefropole
h

'

1

o SONHO INOCENTE DO CA.RIOCA

. (Atvarus de Oliveira)
Amanhecera um daqueles dias bem cariocas: - Bélo com

. sol a pino Iluminando as' montanhas e o mar, com seus 'raios
bri lhantes ,

EJ" o Zé Carioca levantou da cama, satisfeito pela' alegria
.do dia. alegre. De muito bom- humor espregUiço'u-s,e sentindo
-dentro do seu coração gorgeios de pàssarinhos.

Abriu a ja'helá do...'quarto, respirou ar puro sem poeira.
Foi à porta da rua: - Lá estava o pão frequinho torradinho

, a carne Ma, um ótimo filet, fresco çorno a brisa' rfiatutína. _�
gárrafa de leite mostrava uma bebida purissíma cheia de na

/
ta, sem o natural batismo de '50% de agua ... E havia mais:
- Lá estava também o seu jornal predileto ainda cheirando a

.tínta recém-usada...
'

---...._

Sorrindo o carioca feliz, enfrentou o chuveiro e havia
água abundante até o fim, não ficando, como tantas vêzes 001u
o sabão ao corpo tendo que retirá lo com-a toalha ... De tão
contente o carioca cantou no banheiro uma ária da Carmem
de Bizet ... E a sua voz fez-se ouvir porque não havia rádio
alto do vizinho transmitindo um programa qualquer, baru

lhento, ligado a toda força, como de costume.
Quando desceu á mesa lá estavam o café COm leite puro,

o pão ainda estalàndo, "Com bôltmanteiga. E enquanto servia o

delicioso café no seu "breaktast" lia o jornal, pondo-se', em
dia com a noticiário do Brasil e do Mundo e já iria para o es

critório informado com as cotações da b'olsa, com' o câmbid
etc. (E que coisa O dolar estava a par). A mulher solicita ao seu

lado, não tinha pJ'oblemas para o almoço, já a carne .estava no

fogo a preparar- se o filet com fritas ..•
Sim senhor, que felicidade! - Mas tanta era a esmola que

o carioca começ.ou a desconfiar. . •

'

E foi desconfiando que acordou ... com buzinar estrid,ente
da buzina da vaca leiteira, e o grito nervoso da esposa para a

empregada: - Corre à esquina e compra o leite no caminhão!
- Não temos pão para o café e nem carne para o almoço es-

, hravejava 'II patrõa, nervosa irritada! "

,

E ai - só aí, o cariocá voltoii à sua triste realidade -

Fôra um sonho, inocente sonho, retlexo de filme americano

qUIe .

vira na .noite anterior, e onde notara, com inveja o pão,
o elte, a cárne e o jornal posto a porta de tão feliz mortal! -=-

Por que, srs. o que é comum nos Estados Unidos para o

carioca como para o brasileiro em grande parte constítui-se
um puro sonho um doce e inocente sonho de Ul11� noite de in.
verno?..

'

.{ (Crônica-lida ao microfone da Rádio Guarujá) ,

--0-

ANIVERSARIO;; :
-X- •

Sr. Raimundo 'Vieira'
Ocorre, hoje, o aniversário na-

,:'talicio do nosso prezado amigo
Raimundo Vleína, R:�ubilam .se,

./pois, seus incontestáveis amigos,
admiradores do- seu espirrto jovial

·.e da sua cativante afabilidade,
Quer na direção do Servíço de

.,:Registro de Estrangeiros, quer em

. .nossos meios sociais, por força d,

....Lima sinceridade amiga e atetuo

.ssa, Mundinho que é como lhe cha
.. ,.rnam na intimidade - se impôs à
,estima de todos os que prrvam

· .consigo.
O ilustr,e nataliciante sôbre "er

A distinta senhora que, na nos

sa sociedade desfruta de selecio
nadas amizades será por certo

hoje, cumulada de homenagens. A
essas homenagens nós, respeitosa
mente, 'nos assoclamos.

,-X-

Caixa Econômica F. de SIa. Catarina
'EDI'I'AL

Leilão-de Penhores
A Secretaria Geral da Caix-a Econômica Federal de Santa Cata

.

rina, de ordem superior, torna publico que, em data de 2 de s,eterf
bro de 1950, sahado, às 15 horas (3 horas da tarde),' à rua Conselhei
ro Mafra, 60 - 62, terreo. nesta cidade de Floriáiiópolis; Capital do

Estado; será efetuado "LEILÃO DE OBJETOS APENHADOS" à Cai

xa Econômica Federal de Sa,Ílta 'Catarína, vencidos até 31 (trinta e

um) de agosto do corrente ano.

2. - Os portadores das Cautelas respectivas, poderão, até a da

ba do leilão, proceder à - reforma ou ao resgate dos empréstimos a

elas correspondentes .

3. - Os objetos a serem leiloados, dístr.íbuídos por lotes e devi

damente relacionados, acham-se em exposição. na. Matri.Z da Ca-ixa

Econômica Federal de, Santa Catarina, em Florianópolis, à rua Con

selheiro Mafra, 60-62, térreo, em mostruário especial onde poderão
ser oxamínados pelos interessados, a partir desta data.

4'• rr: O arrematante ficará sujeito ao pagamento imediato e mí

nimo de 20% do valor da arrematação, devendo, dentro em 48 horas

seguintes, procurar o objeto e completar o pagamento corresponden
te ao lance oferecido, sob pena de perda total do "sinal" depositàdó.

5. - O arrematante ficará sujeito ao ímpõsto federal respectivo
'bem como à taxa de arremabação de l)% (cinco \por cento) -

6. - Quaisquer outras informações serão prestadas diar-iamente
na Caixa Econõmíca Federal, tactos os dias uteís, das 9 ás 12.00 e

das 14.00 às 16,30 horas ,

III
Secretaria Geral da Oaixa Econômica Federal de Santa Catarina

em F'lorianópolis, 28 de agôsto de 1950 •

. ARl MAFRA - Secretário Geral

Cine-Diário
- RITZ-

- A's 5 e 7� heras.
Sessões Ohícs

- um comovente e sentimental
romance de amôr entre um ho

mem Egoísta. .. Estroina... Irres

ponsavel. .. e uma muleh Fria .••
Audaciosa e sem côraeão I

E,GOISTA
com

Sonn, TUFTS,
Ann BLY1lH,
Ruth WARRICR,
Mary NASH.

- Em tróca de furtivos momen

tos de amôr, ele proporcionava ás
mulheres, horas amargas"de desilu
são e sofrimentos!
ESPETACULAR ..•

GIGANTESCO ..•
No Programa-

1) - Noticias da Semana - Nac.

2) 2 Metro Jornal - Atualída
des --

- Preços:
CR$ 5.00 e 3;20.
'''IMP. 14 anos".

- ODEON
A's' 7% horas. .

Co11ossal Programa Duplo
1) - A Marcha da Vida - NaC.
MmUA- PARA SEMPRE

com

Sorria DRESDÉL, Clifford E,VANoS.
ULTIMA 'e DEFINITIVA EXIBI

çÃO
O MILAGRE DOS SINOS

com

Frank SINA'I'RA, Alida VALLI e

Fred Mc MURRAY.
-.Preços:

Cr$ '6.20 e 3.20.
"IMP. 14 anos".

-ROXY-
- A's 5 'e 7% horas.

CEDIDO A ,UM PARTICULAR,' PA
RA EXIBIÇõES DE UM FILME

'oRIENTAL, intitulado:
.. A FILHA DO- l\ULI0NARIO "

- IMPERIO - (Estreito)
- 7% horas --,-----.

.... O MILAGRE DOS SINOS

14�_ B- C.
EDITAL

•.0 Sr. Major Agente Diretor do
14° Batalhão de Coçado11es, nesta

cidade, comumi�a que, .no próXli.
mo dia 9 ãe Setembro." as 9,30
horas, será realisada a ve�da em

haste pública de 9 muares e 1 ca

valo. Os interessados deoerão
comparecer

Óü séde do Batalhão
nos dias e horas mencionadas •

A graciosa senhorinha, os nos- As) Jack de Mello Lopes
sos cumprimentos efusivos. '20 Tenente Tesoureiro

-X-

"educado e lhano é ainda um con· Natalicia-se, hoje, a exma. sra. Soland,e Regina Pegado Navart-o
.tornador de asperezas dos que lhe d. Donatilia Silveira de Souza, dig- Fez anos hoj,e a graci�s<a jovem'

· '1>ão intimos, animando-os com () na espúsa do nósso distinto amigo Solang'e Regina Pegado Navarro,
seu sorriso franco e bom à luta Lúcio de Souza, 'dedicado e com- dileta filha do nosso prezado con

· ,de cada dia, motivo porque, pelo petenle chefe das oficinas da Im- errâneo sr. Domingos Alherto
II :feliz evento, será cumprimentadu prensa Oficial do Estado. PereiI\a Navarro, do alto comércio
,<c abraço por muitos, inGlusivc A senhora laniversariante' os local, -e de sua exma. consorte d.
,IPor nós, que fazemos côro com os cumprimentos de "O Estado". Lia Ramos Navarro.
'que lhe enaltecem os méritos e lhe - X - Às muitas felicitações que rece-

.querem bem. berá 'Sola�ge Regina 'de suas nu·
-

- X - Nilson GOlldin merosas amiguinhas e familiares
D. B1'CIllCa de Oliveira Berreta A data de, hoje assinala o ani. pelo transcurso de tão grata efe·

'Franscorre, nesta data, a Me- versário natalício do jov,em con· méride, juntamos III'S no.ssas com
. 'lll1eride natalicia da mana. sra_ d. t,erraneo Nilson· Gondin filho do os melhores votos de felicitações.

Branca de Oliveirà Berreta, dig-I sr. Vasco Gondin, d·estacado );'e. n. Inês Krepsk'll
..na e,spôsa do nosso preZlado coes· pl'esenIJa,nte comercial e nosso

I
Faz anos, hoj,e, <a ·exma. sra. d.

1aduano sr., .Luiz Berreta adminis· prezado amigo. Inês Krepsky, digna consorte do
:trador das. ,obras da firma Carlo� As homenage.n�· que s�rão pres- .s1': �rno Krepsky, operoso gerente --..

Hoepcke S'., ,A'. - Comércio e ln· tadas ao natahcwnte nos nos as.' da Importante Casa 43, a quem
. .dustria.

.

sociamos cQm prazer. felicitamos.
.

-X
FAZEM ANOS HOJE:

Srta. Olga, Machado
Faz anos, hoje, a (jjstinta e gen

til senhorita Olga Machado, apli
cada aluna da Escola Profissional
Ferninina , difêfa filha do benquis
to casal Antônio Vieira Machado
e d. Alvina Schroeder Machado.

D. DonatWà Silveim de Souza

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma encéradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

,

lwa Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo senhorinhas
âoch, orna·

de Brllsquc.

O sr. João Roberto Sanford', aI·
to funcionário aposentado do Mi·
nistério da Flaz,enda;

- o sr. Altamiro Frag'a, i ° saro

gento do Ex,ercito; servindo no
Par�ná;
- a srtfl. Sidney O. Bastos, di·

lig�nte balconista do Empório Ro-.
sa;

as gnacipsas
Edeltrudes e Gisela
mel1tos da socicc7de

Eleita e empossada a do Circulo
Oper�rio de �loriaD6polis

I

Subscrito pelo sr. Gumer- PRESIDENTE: José Sobiera:lscki.
cindo Ca- .

VICE-PRESIDENTE: Leon Emi'

minha, secretário do "CírcUlo Opa- LIo Portela
_ .

rário de Florianópolis", recebemos �o SECRET�RIO: Gumercmdo Ca.·

e agradecemos o seguinte ofício: mínha (re-eleito)

"Florianópolis, 26. de agosto de 20 SECRETÁRIO: João da Lu.
19fiO. Ferreira
Ilmo. Sr. Diretor d"'O Estado"'- 10 TESOUREIRO: Francisco

Nesta - Saudações Circulistas. reíra (re-eleito)
De ordem do Sr. Presidente, levo 20 TESOUREIRO: Waldemiro Ber .

ao conhecimento de V. S., que em' ka
sessão de Assembléia Geral realiza
da aos vinte e dois dias do mês em, DELEGADO GERAL: João Líno
cúrso, foi eleita e empossada a se Basto.
guinte .Díretorta, que terãde gerir Valendo-me da oportuídade, apre-
os destinos deste Circulo no' período, sento IDel}s protestos' de estima (Í>'
d,e 1950 a 1952: / I consíderação."

panelas de' Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Erétrícos
a "Cr$ 300,00

na Elefrolandía
Rua At-cipreste - Paiva Edt. Ipase - 'I'erreo

Novas diretorias

FLORIANOPOLIS

Oficina. . dEIP
: Serviço Especializado\

AMPLO ESTOQUE' OH PEÇAS 6ENUINIS
Consêrtos em geral

FIGUERAS & HOMS, LrDA_
Distribuidores exclusivos Deste Is-tado

dos afamados veículos

JEEP DA ·WIL·LYS.OVERLA.ND·
Escritórios:' Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Roma, 53

. "

Fer·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADV.OGAPO
Crime e c,i.,.l

OQDlltituiçdo dlil SoclAdClàoll'
NATURALIZAÇÕES
Titula. D<Ot!larat6l'io.

E.grlt6l'lo • Ra.id.no�
Rua Tbad,uite. n.

.

IFONE �. 1'68

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TU.SERCULÓ·SE .

Cirurgia do Torax:
Formado pela Faculdade Nacio-'
nal de Medicina. Tisiologista e

TisioCiru:rgião do Hospital.Nerêu
Ra11l-0s. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Sehmidt, i:l8
Consultas, 'diariamente,

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

Agora,

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
'Edificio IPASE - 2.' andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

-_._._._ . ..:....._--_. -----

,
,.

DRA. WLADYSLAWA WOL()WSKA MUSSI .

e I
DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

, ,

Serviço compjeto e especialisado das DOENÇAS DE

�ENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento, .

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPIN60GRAFIA - ME-
TÀBOLISMO BASAL RADIOTERAPIA

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Atellde. diàriamente. DO Hospital de Caridad.

.

Dr.' Lins "Neves
,

·Or. Poly.doro E� S. Thiago
""ter d. M.ternidade e médioeo 40 Hédico e ••rte....

Hospital de Caridade
.

O. Boapital de Caridade dei fI'lo-

CLINICA DE SENHORAS - CI- rianópolia. -Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

jialnóltico, controle- 'e tratamento ()oençu 'doI órgãos 1ntern�l, .M
lIP8C'Jalizado � gravidêa. Dhtur· cialmente do coração e vuoa

doe da adolescência e da menopau- Ocençu da tiroide e demaia ·Ii....

.a. Pertubações menstruais, Ã'1��' dulas lnterrtaa

oaçõe. e tumores do aparelho I�ni- ::Jlnlca e cirurgia' de aenho,... '""'"

al feminino. .partos

)peraçõea do útero, ovirioa, tramo �IOTERAPIA - ELECTROCAR-
�

_, apendice, h'rniu, 'varizes, ete. DlOGRAFlA - METABOUS'alO

::frergia pliatiea do períneq (rn- BAeAL·

vu) fORARIO DE CONSULTAS: - '

issISTENCIA :AO 'PARTO B QPJ!.. Dlàriamente das 15 às- ui Jlo-
RACOES OBSTETRICAS ruo - ..;,... .. "'.

�cençu glancta1area, t1roide, ovi- CONSULTORIO:
105, blpopise; etc.) RDa Vitor Meireles a. II ,""� "

;;'blmrblÔl nervo.os - Esterilidade Fone manual 1.702 ",�lJ�-

.,:,!::�� R. Joio Pintoz ,- Is!.. oi"·'i�enl:S�:��-;f��
_�fll �\"-�".'�' ':'l" r,;j.. ; �;� �� ,�:.'�r- (. FODê ,l!la��al.... '?� ,,"."'�:;" -l'.
ReIM. R. 7 de Setemhi'ó .-=! adit.

'I

----

I Dr.Milton Simo�e Pe�eir�'
, Clinica Cirurgica

. liolestiu de Senhora. ,

'CIRURGIA GERAL D:��:!°d���d��u.!!n
IQII Serviços do� Professores Bene. OolUllltl)rio - Rua JoAo PInto. 1.

licto Montenegro e Piragibe No- Telef. lIL' 169
C::Oasulta daa 4 'a 6 .....

gueira (São Paulo) I 'I._ot'ad.: "eU,. ISelum4t IL ....
TeJet. 11.

Oonaultas: DaB U ás il bar... -------"'----_

Rn. Fernando Machado, 10 L. Dr. Paulo Fonte�'
�._- _._

O
' I:" C I

CIlDlco � ·operadar •

r M<:'l' AV" cant,' l.:Iosau�t6rio,: �ua Vitor M.........
,. ,�, • .. '"

,
Telefoue: 1.405

..:u...1.. """lu.iTaDlcllte' d. � CaIo..lIlt.. dJu lU •• 12 • 411t I. "
_

Rua Saldanha Mariul"•• 1. ,j. ÍlrL Jt.mdbCÚl:' llaa .81_.....
:--------,,---, .. -�-- �----------------------- Telefoae M. 1S1 12. - ;TelefOlle.: 1.6M

r�� ��������������������

\t�

Tl'an.porte. regulares carga I, de J'Ot:rto de

SÃO FRANCISCO DO SOL, p;i'ra 'NO14 1011
InformagõeI como. Agente.'

.

P'lorilllU6polill - C.rIoa HoepckeS/A - 01- Teletone 1.'212 ( ·Eni. f ele,.
São Fcanei.co do SUl-Carlos Hoepcke �/A -cr__: Telelone 6 1\1:10 ��lYJACg

Radiote�apia por ondas eurtaa-Eletrocoagulação-
Raios Ultra Violeta e Infra' Vermelho.

'

Consultório: Rua Trajano, nO i, ia andar - Edificio
do' Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 horas - Dr. MnHI.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

. .

Resídêncía - Rua Santos Dumont, 8, Apto .. 2.

•

','M "�,cóMPÁNmA'_w"mÃNçr&DI"liAiÍIA"�'Wn_
." :'P{i,�..:�.!8�OT����LA"'" I

Cifra. do Balallço •• ' 1'44 ....tJ �

CAPITAL B RESERVAS :- 'C�. '80.900 CI08,IJ0
RellpoDaabildade. ..•.•• .. . • • • •• . • • • • CrI 1.978.401:755,97
Receita ••.••• ..:... • _ • . ••• • • CrI 87.053,246,30
Ativo •••.•.•• .••.•• ...•••. ••••••••• Cri 142.176.603.80
Sinistros pagos DOS óltlmOI 10 anoa ••.• Cc� 88i1f7.818,10
Responsabilidadea •••• ',' _... ••••.•••• Cri, 78.7StU01.l0G,20

Diretore.: ,

Dr. PamphUo d·Utr. Freire�.e Cunlho, Dr. ""lUte.e••� 86,
AIII8io Malll!lOrr•• Dr. Jo.quim Barreto de Ar.6jo • JOH 'Abre••

OO�ANIFD� �E��<c��OS COU\lJT�
� ACCIOENTES 0'0 TRABALHO A

5 � oe SOCIAL;

PO�10 ALEGRE

RUA VOLON .'ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA posrAlo. 583 • TEl.t;FONE 6640 - TEi.EGRAMAS: .PROtECTORA.

.1lgencia Geral para 8ta: Catarina
Rua Fa}ípe 8chmidt, 22-80b.

CaRa Postal. 69 - Tel "Prutectara" - FJ.OI\IANOPOLIS

fU e Sousa - Tel, 843.

Dr. Newton d'Avila
:lnrcla geral,... Doenças de _S..lIo

raa - .Proetologi.
FJetricid.de Médic.

,Àn.nltório: 'Rua Vitor Meirelec n,

':I - Telefone 1.3.07
Consultas: ÁS 11,30 horas e • lar,

t. dali 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

, ti - Telefone 1.4Z2.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

\tédleo - Efetivo do Hospital ...
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Re�idência: Felipe· Schrnidt, V9

Telefolle: 1.560
-:;oDsultas: Pela manhã no HosvtW
\. tarde: Rua Visconde de Ouro
I>reto n. 2.

"

"Horário: Das 14' ás 17 horaa.

------------------------- ---..;_�__,_.-""... -

1.1

•

,o 8lblo-'
(

, I

\

....../1

\

"

'�'VI'R(iEM ESPECIALIDADE" ,dá
TORN A. A ROUPA 'BRANQUíSSIMA

elA,WETZEL :IN D usraIAL ..JOINVlLL �

;:Or. Roldão Cón,oni
CIRURGIA GERAL - ALTA a

_URGA - MOL!STIA8 n. s...
iIIHORAS - PARTOS .

:rtifiiado ,ela l'�aJdad.8 â M....

... .. UIIi.enldade de 810 Pa1lk.
aude foi assistente por .irio. __ cio

Seniço Cirúrgico do Prof. ..u.t.
Carrilá K...

Ontt8fa •
do estômago • 't'Iat 1IIrtuJe-

1ft, inte.tillOll delpdo • ..-. UNI
de. riu.. prõatata, be1dP, utero.

.""riOl e trompaa, V"triC9Cele• ...._
ceie, ..,.izea e hental.

Cau.llltao: r... J 'a 5 horu, • ru
:J'eU,. Schmidt. 21 (altoa da Cue

, ParailO). Telef. 1.591
Iluidhlcla : Ru. Estev.,. 1uIIiAIr. 17.:

Telef. ll. 764
\
\.

Dr. A. Santaela
CPormadl) pela paculdade Ka,�

aal de Hedicina da Un.lvel'S14adot<
do Brasil)

K6d1co PQr concurso da ABs1Bt&l1>
ela a Ps-!copatas do D1strito

Ped&ral
IIX-tnterno de Hospital PslqW.
trico e Manicômio 'Judiciário

da Oapltal Pede;al
lIx-tntemo da Santa OaS8 de MI
oerl.córdia do ruo de Janeiro
OLINIOA Pl:!:DIOA - DOIINQü

NERVOSAS
OoDBUlt15r1o': Edifício Am6lJ.a

lJI'eto - Sala J.
Resld&ncla: ,

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 to. 11 .bor..

TeH!lone:
Oonsultório - 1.1ú ....
Besidllnc16l - I.JOI.

,�J>.\?,����ROtAt
EspEC!AlIO.ADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por AlNeto
colocação estratégica das

fôrças norte-amci-ícauas �a Asia,
m face das fôrças comuntstas :

A linha de defêsa dos Estados
Unidos mede cêrca de seis mil

quilômetros de erxtensão.
Esta linha vai desde <5 Japão

até as F'ilipinas ,
e a Indo-China,

passando por Formosa.
Postadas frente às fôrças; norte

americanas, ao longo de tôda a

ir,ente asiática, estão as fôrças co-

nlllnis-tas. - "

As bases dos comunistas conlG
,iç.am 'Das' ilhas Kuri les e continu
.arn até a extremidade sul da Chi

'na, passando 'por Vladívostok e

a Coréa.
A invasão da república coreana

pelas tropas c�munistas provocou
',;a reaç!o' im�Qíata das tropas nor

te-americanas, a se)''Yiço das Nações
�Un.idas.

Ao mesmo tempo, aumenlou a

'tensão ao longo de tôda a frente
_.:lsiáltica.

No, momento em que se deu a

invasão comunista. os norte-ame
ricanos possuíam 124 mil soldados

:JllO Japão.
Agora o número ,de soldados

'ianques'em tel'rit�rio japonês é
.bem maior. ,,-

Além de enviar tropas para lu
-tal' na Coréa, os' Estados Unidos
-estão aumentando as guarnições

,

no Japão.
Em Okinawa, .as bases norte-a

mericanas estão sendo ampliadas
.com grande rapidez.

Okinawa deverá converter-Sé
,tii6.1 um dos maiores 'baluartes
,:4as Nações' Upidas na Asia,
./, .Conquístatía ,pe�os noríte-amerí.
-canos dur�nte a ultima' guerra,

,

<Okinawa é importante para prote
,. gel' o' flanco meridional do Japão.

Nas bases norte-americanas nas,

Fi\itinas a atividade é intensa.
Tris bases estão sendo' reforça

das < em alguns casos, reequipa
,I'toiS para fazer frente a qualquer
, emergõncía.

Na Indo China as fôrças dó go
-vêrno legal de Bao Dai contam
"agora com apôio direto dos Esta
<dos Unidós.

Bao Dai não só está recebendo
"armamento ianque como também
110speda uma grande missão mili
zar norte-americana.
'Por sua vez, os comunistas in

'tensificam seus preparativos do
�Ollt1'O lado do mar do Japão e do
�tnar da China.

.Os 1t',USSOS estão tratando de me

'1ho1'ar as b�, nas ilhas Kuriles.
Estas ilhas fO�'aíl1 entregues a

M08'COH como parte do prêço pago
vara que a Russia - entrasse na

,guerra contra o Japão.
O mesmo pode-se dizer elas

ílhas,. Sakalinas.
_ I

Na frente comunista na Asia, ." -..__

Vladivostok ocupa lugar de des- Outros dois portos' com que a de parada plantado ante os narí-
,taque /

11' tA'
- ,

ti' d f'
.

l
'

.

-
-� HSSla con a na sra sao por o zcs as orças cornums as.

Vladivostok é o principal pôrtol
Arthur e Dairen. Frenté à possível linha de ata-

-da Rus�ia asiática, e controla o Aml;os são portos' livres dos gê- que, está formada a lü;ha de de-
111aI' do Japão. los írivernaís.; fêsa.
É nesl a base que estão muitos Fin'Ulment� o último bastião Si os comunistas quiserem a-

-do� lnelh.orc� submarinos'

rUSSOS'1 vermelho na Asia é a China comu- vançar em qualquer ponto da
,

A-
Segundo 'lllforma(:ões fídedíg- nista. ', sia, além da Cor éa, ver-se-ão for-

/

nas, há em Vladivostok cêrca de A Intervenção das Nações,Uni- çados a conquistar terreno pela
100 submarinos. das na Coréa significou um sinal fôrça das armas.

leria na Asia

,\'i ".

5
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/
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,AtIântida - O sucesso da técnica electrônica ---.,,_
1

alcance

Marfim
�.ti(i.

orientá.

da' famosa 4 novas côrcs lírídas. . ,

maravilhosas, para atender às

aspirações de beleza das ,doIlas de. casa

,

I

brasileiras � Côres que vêm enriquecer,
a linha de tonalidades d,e Kern-Tone!

Os novos tons possuem as mesmas
caractertstícasque tornaram Kern-Tone

famoso: uma demão é suficiente, seca

em uma hora -e é 'altamente econômica I

"

VERNIZESTINTAS E '.

•

$HERWIN °0
liR'A S\�

"": Wt�LI!,-"'S,
Revendedore$ em todo

1

o país

14- Batalhão' de . Caçadores
Serviço Militar (Classe dfl 1931)

Edital.

VESTlR�SE COM. CONFORTIQUER E ELEGAtKlA 1
PROCURB A

Alfaiataria Mello
Rua l�'elippe Scbmitlt 4A

o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, lem
bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianó

polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
servirem no 140 Batalhão de Caçadores na 2a turma de 1950,
que os mesmos devem se apresentar naquela Unidade, no -Es
treito, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas.

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

Guarnição Militar de Fpólis. � NOfl . ·PR,ESENTA"-ÇÁ.Õ EM CAIXAS ESTAMPADAS

l.ic.D.N.'PI.'!"ro LASS. PRIMA Cx.R 134-4--RIO
,

VENDÊ-SE
,'<1••

C,'A.S 1\
1 escrevaninha quasi nova, com Aluga-se uma, à Rua Major Costa.

5 gavetas à Rua Anita. Garihaldí; 11. 32.

58.
Tratar no Banco Agrícola.

,FRAQUEZAs EM GERAL
VINHO CREOSOTAOO
"SILVEIRA"

•••• •• e,e.. • • .. .. .. .. .. .. .. .

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

\

ONDAS E
\

LONGAS

Grande

Atlântida - Super construção para durar mais

Otima seletividade IVENDAS Á VISTA E.� A
,

Electro\&.,

AtlânUda - Som natural - Alta sensibilidade
LONGO PRAZO

. Rádios

tlântida·
Transmissores

Rádio
Amplifícadóres

(,atarinense Limita,da, ;

\
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'o equílihrle da: ,Balança,.co"mercial
.I

com o, Exterior
WASHINGTON - (S,I.J,) - Segundo um recente artigo divul

gado pela "Foreign "Commence WeekJy, 'Conhecida publicação . do
Governo. milhares de famílias dos Estados Unidos não só desejam CO'

a. , mo também possuem os recursos necessârios para viajar no estran-

o ESTAnO-Qulnta-faira, 31 de Agosto de 19fO

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

�

Cuidemos do nos.so futebol :��:���D:::c�fõ'�:, JOSE BRIGIDO Como preliminares.da temporadaA atuação 'dos brasileiros' nos jo- Cuidemos do nosso futebol. Procu- do Água Verde, sábado o Fluminensegos contra a Iugoslavia, a Suécia e remos, pelo menos desta vez, compre, d'errotou o Prefeitura pelo largo esa Espanha favoreceu a expansão das ender o significado da amarga lição core de 10x1, conquistando a taçaqpiniões exageradamente otimís- da. 'I'aça �o Mundo. �manhã ou d�' "Irajá Comide", e domingo, em dístas. Ora, não há esporte que iluda POIS, P9ssIv�lmente, nmgu�m .

mais
puta da taça "Flávio Ferrari", o E.mais do que o futebol. Estamos aguar" se recordara da extraordinar ía de' I C, Machado levou de vencida o Pollidando os prcxímos jogos íuternacío- cepção sofrida pelo nosso povo, nu�a F. C" pela contagem de 5�2.nais da Inglaterra p'JI,ra confirmar partida em que tudo estava para nos,

o nosso ponto de vista a, respeito do Precisamos fazer novos "cracks",
seu jogo, Julga-se aníquílado o "as-] mas "cracks" legttimos. Parece in·
.sociation" brttaníeo por_que sua eIlU�·1 crível que, no Brasil, com tantos
pe foi derrotada surnreendentemen-. jovens praticando futebol, haja difi·
te pelos novatos dos Est�dos Unidos, I culdada ou. duas seleções satisfato·
é um erro de observação, ,rias Essa dificuldade não é oriunda
A derrota ante a Espanha tambem do excesso de bons jogadores, mas da

não pode' reforçar tão precipitado i escassez de futebolistas de mérito,
j�lgame�to. �ons�deram�s, sem du- I Não Se deve avaliar a excel�ncia/' VIda, o Jogo brttaníco mais lento, po- tecnica de um jogo pela capacidade
rem, fora de jqualqn!ér contestação que seus jogadores demonstrem de
fundamentada, bem mais científico

I realizar um espetaculo belo para a
do que o nosso. A razão do nosso êxi· vista. Necessitamos' de preparar ho
to está na rapidez, nos deslocamen·, mens que possuam capacidade tecnica
tos, na liberdade de iniciativa dos' e que demonstrem maior sentídc de

j�g�dores, .na ausencia �e um sistema I reSponsabilidade profi�ional, de
rrgtdo de Jogo, embora Joguemos com maneira a se empregarem a fundo
'um plano predeterminado. buscando quando se lhes oferecer uma situação
,de preferoencia a ofensiva e jámais decisiva como a que defrontaram os
� anquílosando na defesa.. jogadores do Brasil no encontro com

o Uruguai. Nessa 'peleja, os nossos'
Si uma equipe brasileira de cate· bomens deveriam ,"m,.atar,"e" em

.govía fôr ii Europa, afim de se bater: campo, si preciso, mas ttmtar romper
'com outros_ d� primeira ?�em, en·l! a defesa maciça dos adversari�. Nãocontrará não pequ��s dIfIcul�ades, vamos voltar a comentar o jogo, mas
'desde que as condíções ambíentes ! ele deve servir sempre como uma
não lh� sej�.m muito favoraveis. Po' I dolorosa fld"er'tçncia �ara todos,
d'emos íntertr; dai, que o nosso tute afim de não nos deixarmos colher
boI esteja aníquílado, si nem sempre por situações identicas no futuro,
,os reSUlta.dos _correspoilderam ao seu ,: Embora um pouco descrente de que'Valor? Ponhamos de lado a vaidade e se saiba aproveitar bem os frutos
pensemes no que necessita o "asso·l de mais essa experiencia desconcer.
ciation" brasUeiro pjll'a consolidar o: tailte, esperamolil que alguma coisa
>seu pretigio, abalado pela descolorida' se faça de util.
vitoria dos uruguaios na ultima Taça
<lo Mundo, Dizemos descoloridã, não· O Vasco na(lor desejarmos desmerecer o triunfo
licito dos ll,-Ossos adver.sari'Oll, mas

I-dporque, na realidade, o jogo carec,eu I erançade brilho, vendo·se, de um l�do, um . .

"'team" que se defendia de todos os . Co� os Jogos de dommgo, a classi·

d"t Ih' I ftcaçao dos concorrentes ao Campeo'mo os, mUi as vezes, semo ar, meIOS, I nato Carioca de Futebol passou a ser

�u�e ����v�m�e:��;':ta�e:::���lad� I
a s:gUinte, por ponf(f� perdidos:

f d'd d N- t' '1 1 lugar - Vasco, Osem pro un I a e. ao lvemos on
20 I A

.. ..
1entação tecnica adequada à situação

I 30 lugar
-

Bmenca, '

e perdemos 'bisonhamente, como qual· B t f ugar2 onsucesso, Bangu e
, .. , o a ogo, .

'

quer e�UlP�' provm�Iana Q)le Jogasse I 40 lugar _ Olaria Madureira epela pnmelra vez dIante de um grano . C t d R' _..,
,

d bl' d 'd d
,an o o lO, i), I

e pu ICO, numa gran e CI a e, .. , 50 I FI' 4'M f' I d' t' d" ugar - ummense, .'

iPar:\r�s:�� , eIxemos u o ISSO

6� lugar - Flamengo e São Cris'
tovao, 5.

Suc-Frufi'
O complement9 alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

.

1:!CÓposlPara \�
• LIMÃO

• ABACAXI'
• I.ARANJA

". MORANGO
- FRAMBOESA

(flrftio (fim tienvelopes
,tlej fruloJ '''ererrleSl'l'lI,1IJ,IJD

geiro.

RefieniIldtse-a() p"ro�to que ,:,sa oCil"iaw a Comissão IQteflamer�
cana de- Viagens, 'cuja sede seria ria União Panamer-icana, nesta capi
tal. O' artigo salienta que a atual situação do orçamento nacional não
poderia ser mehor e que grande número de pessoas foram -contem-.'
pladas. este ano, com, algumas semanas de térias remuneradas, mos

trandose 'pa,rticularmente desejosas de viajar além das fronteiras do
seu próprio pais. Entretanto, as facilidades de transporte e acomo

dações nos países europeus estão prátbsamente exgotadas.
Em vista dêsses fatores e ainda tendo presente a situação na.

Cor-éda, a o.portunidade de incrementar o turismo ,para a América
Latina parece melhor elo que nunca.

_

Em primeiro lugar;- o turista norte-americano pode alcançar a-

VI-tO" ri-a do Olimpioo tualmente qualquer c�pital da �n:érica do �ul ou regressa� á sue

'>9' (E') P
,! casa em 24 horas graças aos ef'icientes serviços das modernas �om-

.

Blumenau.ã .
- ross�gulU, '

, 'd' t te,' fante-ontem, o Campeonato do Cente panhias de aviação - consíderção sem dúvi a, Impor an e, em ace.

nâr io, tendo o OITmllicQ
.

derrotado d'a tensa situação infernacíonal,
a dura penas o Guarani, pela conta' Por outro lado, a sua natural curiosidade em conhecer novos.
gem mínima. '

cenários, nova cultura e novos divertimentos, ser-á plenamente satís-
feita, A par dessas atrações, qualquer país latino amer-icano pode
oferecer ao turista à sua família todo o conrõrto a que estão acos

tumados: amplos e =modernos hotéis, restaurantes famosos, e em

, muitos casos, excelentes estradas de rodagem, A única exceção, no que
diz respeito aos meios de transporte, é o deficiente serviço ferrovi-
ário de alguns países.

"

Pondo de lado a' Estrada de Ferr� Central do Brasl, cujas com':

posições aerodinâmicas de aço inoxidável estão trafegando com lota

ções exgotadas e que acaba de por em serviço trens diurnos de mesme

tipo para São Paulo -e. Belo Horizonte, o material rodante da maioria
das ferrovias latino-americanas é dos mais antiquado Entretanto, os

carros de passageiros utilizados pela Central do Brasil. e fabricados.
peja Budd Company of Phíladelphla, são exatamente do mesmo tipa
a que o viajante norte-americano está acostumado a viajar em seu

país.
Naturalmente, 'as autoridades governamentais norte americanas

que estão procurando aumentar o 'fluxo, �e turistas paro
_

a Amé.ricllfJ\Latina ou estão fazendo c?m. um propósito �xpresso, Estao -el:� l�te--t:�...

re,ssadaoS em ajudar as republIcas latmú-ameI'lcanas a obter maIS dola- '-'

I'es. Por,�seu turno, os Gov�rnos -dessas republieas estão igualment�
alertas â: importância dos dólar·es dos tudstas americanos no equili-

de suas balanças comerciais com o exterior.

SÁO PAp-LO, 30' (V.A,) Díver-
tido inciden,te ocorrelL num ônibus
da linha circular, na capital bandeio
rante. Um passageiI;o encontrou um

embrulho num dos bancos, e, movi·
do pela curiosidade, rasgou um cano

tinho, só para espiar. Deparou então
com um corpo cabeludo e pôs a' bôca, co

no mundo, gritando que era uma cri· ,;_-------------------------------"anca morta, Houve reboliço todos ,))Jqu�riam fugir, mas o motorista. pêlo ,V A., L V., U � A S'contrário, resolveu fechar a portoa e
..

rumar para a Delegacia, levanado to,
dos os passageiros como testemunhas

•b
IA

I
cIII

p' $'
Lá chegando, o delegado procedeu

"à abertura do embrulho com todas '

as formalidades da lei. E surgiu de

��tou!mg::o��ver, TOd��a�a�ra'!dáv:�
,

,"
gargalhada, menos o passageiro "bis· MAIOR ESTOQU'Ebilhoteiro" que tratou de. sumir·se.

Novo embaixador
po-rtDgnê�
LISBôA, 30 (O.P.) A bordo do

"Serpa Pinto", partiu hoje,. para f)

Rio de JaneiI:o o novo embaixador
de Portugal no Brasil, sr. Antonio
Faria, que se fez acompanhar da es·

posa e filha. ' Interessante desco.
Desastre :ftrrOViário berta arqueologica:eELO HORIZONTE, 3.0 (U,P,) -

CIDADE DO MEXICO, 30 (V.A,)
Descarrilhou entre as estações de

_ Acaba de ser descoberta na Baixa
Càpuerama e Drumond um trem . .da California uma -serie de pinturas so'
estrada de ferro Vitória'Minas. Ar· bre rochas que dataljI de há cerca de
rastados p�la locomotiva, diversos 1.500 anos., A descoberta fpi feita
vagões carregados de minerio rola' pelo antropologo Fernando Jordan
ram por um barranco de 40 metros, e é o unico caso do mundo de pintu'"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO' e em seguida a cal,deira da locomotiva

l'as lacustres conservadas em (exce,
RO QUEIMADO" explodiU. Os dois ajudantes do

maqui'llente
estado e com 'cinéo cores dife'

"', nista morreram, ficando êle em es· rentes. .

'
•

"VIRI���E" - Exp?ent� m�xi- tado desesperador. O acidente é atri· Em geral, essas pinturas conser'mo da vInhdade, combmaçao Clen- buido a um bloco de .pedra que teria, vam apenllS o preto e o vérmelho e,.tifiea de vitamina, "E", hormônios I r?la<l,q para as �nhas, em consequên' I às Vezes, o brãnco, Esta serie se ��'totais e sais fosforados. Regenera-' ClaS das escav1l;çoes fel:as para assen' tende sobre 250, metros de compl'l'
dor racional dias glanduJaS' em am- tamento de I�OVOS tl'llhos, mento e três de altura e os peritos
bos 'os sexO's. Es.gotamento nervoso acre�itam_ que s: �rata não só de ).:e'

. , . 'Escassez de agua na 'Presentaçoes relIgIosas e cenas defa.Jta de,m�morIa. Moderno re'vI�o- caça, mas tambem de uma especierador do SIstema nervoso e tômco

·t I
· - . de hieroglifo sagrado que vão tentar

geral. VIRILASE, �m produto do raDI a mineira I decifrar" Caso �uele� caracteres se'
Laboratorio, JESA é vendido em BELO HORIZONTE, 30 (V.A,) _ jam deCIfrados e posslvel que se obte
todas as Parmá.ci'as el Drogarias. Está sendo planejada' a abertura de nha� revelação sobre cert�s �specto,sP ]'d 1 R bôl C,· peças artezianos na capital mineira da VIda 'e das crenças dos mdlos de�ec l' os pe O eem so alxa ,

'
,

.

. h 'd
. 1

a fim de assegurar o abastp.cimento sa zona e do nOI te, descon eCI osPost,a.I, 3383 - RIO.'
_

de água cada vez, mais precário, Tam até agora, uina vez que os antigos
bém o racionamento da eletricidade habitantes da Baixa ,California eram

,aparentados com os das planicies do
oeste norte·americano.

Hoje o apronto
do ',.'vai
Tendo por local o gramado do está,

dio da rua Bocaíuva, o esquadrão
avaiano deverá realizar hoje, sob a

.díreção do competente "coach" Ma·
noel Tourinho, o seu "apronto" para
a sensacional peleja de domingo com

o conjunto do Figueirense. O ensaio
está marcado para ás 15,30 'horas.

Incidente
divertido

Nesta capital . o ar
!

queiro Nivaldo
Em visita aos seus progenitores,

encontra·se nesta Capital, tendo
chegadO domingo, procedente de Curi·
tiba, o excelente player conterrâneo
Nivaldo, arqueiro titular do Coritiba
F. C" vice·lider do Campeonato' Para,
naense de Futebol,

Ao antigo guardião do F'aula'
Ramos os nossos votos de feliz estada
em sua terra ntal.

. ,

Atlântida Rádio Cat. Lda.
Rua Trajano, 31-

«

Diplomatas
promovidos
RIO, 30 (V,A,) - por decretos

do preSidente da' Republida foram
;'emovidos ex·oficio, no interesse da
administração os diplomatas Artur
Pimenta Valente do Consulado Gerãl
do Brasil em Zurich, para a legação
da Nicarágua, e Lu' l Gonzaga 'Barros.
do Consullido de Calcutá para a Se.
cretaria de Estado,

• ••••••••••••• � • • • • • • • • • • • .-6

CASA MISCELANEA dlotri
buidor. dOI Rádio," R.,,:C.' A

l('tor. V'lvulal eí'DilcOI.
Rua Conselheiro' Mlltr•

............. '" ..

JUJtic� do Trabalho
'Di; 31, ás 13,30 horas

PROCESSO N° JCJ -- 121/50
RECLAMANTE: Diomar Pires
RÉCL.o\MADO: Bastos & FonteS',.
Llda.

IPara colocar SOLA
t,ud, a "J' .g<avac

.
,I .

em �:!u��pa'to 11100 ��'��!J�;;���,�!,�
II Oswaldo . ������sed�lOql��U�,?c��{��U�l��\��I��I��'pode trazer ll1col110dos e ate canse'

I telefon eS153ô e 1324 quencias nocivas à ,soúde do rabelo,
, ,

V't' C' P 15' d N 6)2 2' d
Procure· manter' o cabelo _sempreExtrato de Frutas 1 amm� . e OVo n. - -

. an ar limpo, 'lavandq-o frequentemente
IHidratos de Çarbono etc

,com ág,ua e sabão. - SN�S.

rtCfMBOLSO POSTAL.
PARA TODO P41Z

"

Produtos S')(;-FRUTI
;pAIXA POSTAL 1{)08
CURITIB� - ,P.lH�,ANA·

Mf�S DE SETEMBRO
pia 1°, ás 13,30 hor.as:
PROCESOS Nas. JCJ - 122 127..
124, 129 e 130/50.

'

RECLAMANTES: Paulo Ma-noeI da
Silv� \,

e outros.
OBJETO: SaJário.
Florianópolis, 26

� 1950.

�
de

.

ag'osto de

"'"A'MOldo Adolfo Lisboa.
Che�e da Seoc1'elHI'ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAflO__:Quinta:-feira 31 de Agosto de. lJ50 7

..�•......................................................++. � +ft. � ;.. '

� .t. .J..,.
II -���-�._�-�-�._�-�._�:.�-�-�-�-� � .. �-�-�-�-�-�-� �.�-� �.� .. � �-� � � � � � � � � � ,. � �-�. �-�,� �-� .. � I�� .

-

. �.-.
..�. .

".
.. .....

� .
� �
� .

,��J ! .. ..�.
i%1 :
�t T A'C '" �:-.� .. . .
�..� .:.'%1 �

j Transportes -I,ereos Calarinenses S.I. i;!� Agora, sob 8 orientação técnica -da Cruzeiro do Sul �t·� .
�!�

. . /

ESCALAS: . �i·......'

.

As �.-.%1 SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: { ��:� Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba :�:.., Florianópolie -Lajes e Porto Alegre. �
�� ....� �
�r AS TERÇAS, QUINTAS :e SABA'DOS: I�.� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba I �:��...� Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. .....��. '

.

� ,Tárifas reduzidas i
i Modernos e possantes aviões Douglas *� �tlf A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da ......TI, conelusãe das obras do aeroporto local.' f:. �, j

�i·,
! TRI\FEGO MUTUO COM:

,�.-..

Cruzeiro do Sul�Rio �i·
'� Sdvag-Porto Alegre . :�:
�i·: Plunâ-Monteviqéo :l:
� L
(:-.! PAS�AGENS E CARGA ,: ..�.

� I Florianópolis: 'Fiuza Lima & Irmãos =i:
dSl�

.

'1 �!la Conselheiro Mafra, �5-Telefone 1.565
. (�

:!� Agência (�UZEI�O DO' SUL �i:I � I
Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ':�••�i�' ,11AjAI:

"
"

!�i·
:! Lariz _Noceti�Rua Petlro Ferreira (Bd. Baner S. 4.) :�i:�l�J � Outras cidades com 'os sub-agentes da Crueeiro do Sul

. ,,' �;:
�:� "'.' ��.�.-. \ fI,�I 'I�.-'�.-. �

�.....� (:-.�:. '. .

. ". I�:-'I�! l ��

(:� �
-

•. �
-
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TI LOGRA FIA, 'Servico Eleitoral
,

Do Cartorio Eleitoral da 13a.' Zona, pede-nos seja publicado que •

de acôrdo com o art. 5° do Regimento
�
dos Juizos e Cartorios Eleito.

rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN'
TE NO HORARIO DAS 14 AS 16 HORAS dlàríamente.

.

••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••I

D
. Confere
Diploma

FlorianópoHa - Sanla C.larla

Correspondenel I
CoMerciei

DIRECAO I METODO I .

Amélia M Pigozzl ,Moderno e Efleienta
.

7

Ru ti General Blttencourt, 48
,

(Esquina Albergue Noturno)

·DR. .�
\

"

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Colégio Catarinense Praça 16 de Novembro. 22 - ze ....

(Edificio Pérola)'ESTUDO DO EXTERNATO
,

Pára fomentar o aproveitamento intelectual dos seus aluo

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·horas.

• Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas .. '

Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa'
zer logo a matrícula na Secretária.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser .pago integralmente.

Fenea: 1.124 e 1�88

CURITIBA

FONÉS;.1ol.2$ii tf218 Caixa.:PoIIClI •. :S4S _%..
rc.u:CRAlIA.: PROSEBRAS

.

IPAftANA f.-

1.'

'} ,

.,
)'

. V/'IMO/)(lTO /J.t KI1OTI.A./IfD. CM. rSNIIROI
'-

o

_IT....,...í .
.

. Bom bioócnlo'
Brunde· visão

Visão maior e. maia perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança' quem tem sólida
ínstrucão.

BODII livros, sobre todo. ou

, assun toa :

LIVRARIA ROSAl
Rua Deodoro. �3 • Florianópons

,
.

••. reune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito! >

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu .hoje
mesmo, através do plano às."
pagamento a longo prazo �J

SubwartzmaOD;; :

RE PRESENTANTE�
para Santa Catarina!

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Praçaj15 de Novembro n.20..

2°. andar
Florianópolis

f ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o . dever do vota e os hansenianos Dia 3 a 'inauguração d. I ExpOsição Regiooaf���nc����U���C:�d: �e:b�il��,OS SO�:� Gado Lel·le·lro Equ·lnos 'SU·IDOS e AvesAraujo e Silva e Ramos, tendo este "

., Aultimo, após amIlJas considerações,
'concluido favoravelmente ao exerci'

cio do voto 1)elos leprosos, Os doia
primeiros medicas, .especíal ízados,

.,�_'foram contrarias, alegando os ricos
do contagio.

I"'

\

RIO, 30 (V.A.) - Dentro de pau'
eos dias o Tribunal Superior Eleito'
-ral se pronuncíará sobre se devem
ou não alístar-ss as pessoas portado'
ras do mal de Hansen.

O relator da materia, desembar
gador Oliveira Sobv, questionou Uma
serie de fatos para serem esclareci'
dos por. medicos especializados. F'o-

Grande expectativa em torno desse acontecimento de
para os pecuaristas catarinenses

relevante importaneía]
Estamos 'a três dias da realização

do irnpor íante certame de Blume
nau, onde se procurará estudar e

solucionar os problemas atinentes
às atividades dos nossos criado
res, e,stirriulando, por todos os
modos e meios que, batalhando
por sua economia particular, não
deixam de concorrer para que a

l"i(lU eza pública seja umà iPoten·
.cialidade no concêrto da cornuní
dade e em consequênc1a sobrele
var o valor econômico do Esta
do.
Sob o alto patrocínio do gover

nador dr. Aderbal Ramos da Silo
va que continuando a ingente o-

Estão os partidos políticos empe'l derama-se ao mister de arraancar e 'nhados na propaganda eleitoral dos queimar todos os cartazes do candí bra do dr. Nerêu Ramos, não des-seus candidatos, papa o pleito de 3 dato pessedista. A facanha foi o pon- curou um instante sequer dêssede outubro próximo. Essa propagan- to de provocar um principio de íncén- setor da grandeza do Estado a 1(la, no geral, é feita por meio de caro dio em unia residéncia local. Entre Exposição Regional de Gado' Leitazes de apresentação de candidatos. 03 que executaram essa contravenção teíro, Equinos, Suinos e Aves con-
Manda a verdade observar que' penal foram identificados Garlos Ma. OC"1I:c;. ii '"'-correrá, sem duvida eficiente- U· b E um s d belb'
esses cartazes, aqui na Capital, têm tias da' Silva e Lourenço Fortes, os , m novo �nco DI e Ll a
'sido respeitados. Umas ou outras eX' quais, segundo sabemos, vão ser pro' mente' para o melhoramento dos U, (j
ceções não podem ser Ievadas à con- cessados na forma da lei. Para êsse nossos rebanhos.

par� Blumenau parall·S·am O trafeg
ta de propósito de destruí-los

• fim, ainda ao que apuramos, o can- Dentro dêsse objetivo, intenso'" .

,

•

_
�

Em Oanasvíeíra, entretanto, houve didato prejudicado apresentou queí- tem sido o trabalho desenvolvido BLUMENAU, 30 (DO CORRE� ROMA, 30 (V.A.) - A circula
empenho deliberado e criminoso de xa à autoridade competente,',

PONDENTE - É com satisfação que 'esteve paralisada durante uma ho
pela Diretoria da Produção Ani-

, '

os cartazes de propaganda do candi- É o jeito de educar os que não têm
. L podemos informar a breve instalação na estrada que conduz a Bolonha,

'dato FlAvio Ferrari serem destruidos,

I
educação civica. mal ,.-- orren adora do certame

em Blumenau da filial do Banco do consequencia da fuga de enxa

Alguns individuos sem educação Á ..Justica Eleitoral aí está para blumenauense - que em 1949, Comércio e Indústria de São Paulo. de abelhas transportadas por um

eívíca e, .por cer�o, �eScolJ,heCedores garantia das franquias demoerattcas.ã adquiriu reprodutores bovinos, Esse banco' que já conta com 37 mínhão.
da lei eleítoral, ha dOIS ou três dias, Corretivo neles! suinos e avicolas, .não só para re- filiais espalhadas por todo o Brasil Várias pessoas, entre as quais p\ forço dos pastores que servem o!' inaugurará e!h breve suas instalações sageíros do caminhão, 'foram at.... '

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

plantéis do Estado; como tambem em Blumenau, no edifício Rodolfo das pe10s Insetos ·enfurecidos.M '

d P d D Konder, ii rua 15 n? 717. bombeiros compareceram ao loensagem . O resí ente utra para empréstimo, observando neste Foi o Banco do Comércio e Indús- desembaraçando a estrada com
ultimo caso o rodízio, com o, in- trta de São Paulo fundado em 1889, emprêgo de poderosos jactas de ád BI' tuito de evitar a consaguínídade e- contando ho� com � capital de 150 -.'-

ao povo e umenau permitir que todos os criadores milhões. A Jlua reserva atinge a ele' TINTAS PARA IMPRESS,lOU
sejam beneficiados de um modo vada soma de 120 milhões.

C O T TOM A R

« ma comemoração. cívica a que todos os brasileiros .

Está pois, Blumenau de parabéns.
devem dar sua colaboracão entusiástica» geral com os melhores reproduto- O novo estabelecimento de crédito,res. AO finalizar o ano de 1949, �

uma das maiores organizações doDiretoria da Produção Animal cou- Pais, muito contribuirá para o' maiorlava distribuídos pelos postos de de�en�olv�mento do nosso comércio na-o pUderam ,/

(\"
monta e estações de monta provi- e índústrfa.

•

sória; 233 bovinos
.. _. _ '. qualificar-seCom a I Exposição Regional 1108100 gratuito' DOS RIO, 30 (V.A.) - O ministro dprest� o Governo do Estado ex- D .

_. Marinha oficiou ao Tribunal Supedopressrva homenagem aquele pros- "ursos socuDd.arlO Eleitoral, comunicando que inumpera municipio do Vale do Itajai ti 1J' 'ros servidores civis e militares dasempre tão i�teressado no f'omen- de 0X· tensa-o B quela secretaria de Estado, em virtlo da produção e que" por certo, V (I de da escasses do tempo qU%i.medioIlá-de, . recolh.er com o' certame, 5UplAtl· 'O entre a aplicação do Código'.i�itor,
e a data do encerramento do alis:�1�S����:1l�:h:l�10sro�:r:1aiSorsi::�;� RIO, 30 (V,A.) Foi aprovado mento deixaram de se qualificar elei·

na Comissão de Educação e Cultura tores, não podendo, assim comparece
daqui por diante.

da Camara dos Deputados o parecer no pleito de 3 de outubro próxiI11.4.:favoravel de Gilberto Freyre ao pro- TjI:atandq·se de matéria u�gje,nte,jéto que institui o ensino' gratuito fo processo foi distribuido ao minlt
para cursos secundarios de extensã') tro Sá Filho, para rela·álo na prre secundarios' supletivos. me ira sessão.

Novo tratado' entra O WASHINGTON, 30 (U.P.) A, .:I Comissão Especial do Ca� do Conse·'Bras,-I ° a Austrál·la Il�O Econômico e Soc�ar Inter·Ame·1J
rwano acaba de fazer uma' graveRIO,

..

30 (V.A.) - Chegou a esta acusação ao Comité de Agriculturacapital o sr. C. J. Carne, alto comis· do Senado dos Estados' Unidos. Asario australiano que vem participar Comissão aprovou uma resolução emdas negociações em torno do novo que diz que o citado comité, em seutratado em estudos no Ministerio do relatório modificado, sobre os preçosExterior, entre o Brasil e a Austra· do café "persistiu em alterar os fa·lia. '

tos".'

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

\

o numero de concorrentes ex

positor,es ao conclave bem diz do
ilHa interesse que êl,e vem des.per'
tando no setoT pecuário.
A Dir1etoria da' Produçã,o Ani

mal e os postos de Monta e Pecuu'
rio de Lajes e lndaial estarão re·

(lr,esenbados com especimes das ra

ças holandesa e j.ersey, prestando
tambem todo o apoio material pa
ra que a I Ex.posição apresente
maximó e utilissimo resultado.

Lendas de Todo
o' Mundo

Escute hoje - e tôdas às
quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
'DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guaru
já.
Uma oferta da LOJ1\. REN_

NER - A Casa dos artigos de
qualidade!

/

FlORIANOPOLlS - 31 de Agosto de 1950

Corretivo neles'

-

BLUMENAV, 3D (Do Correspondente) - O presi-dente Eurico Gaspar Dutra enviou uma verdadeira
mensagem ao �ovo de Blumenau, com o telegrama se
guinte, endereçado ao sr. Hercítío Deeke, presidente da
Comissão de Festejos:
- "Hercilio Deeke - Comissão dos Festejos do 1°Centenario dfj Blumenau - 'l1enho especial satisfação

em associar-me como cidadão e como presidente aos

COURA caSPA.
QUEDA lOS CA·
BELOS f DEMAIS

"
t

Assuntos relacionados especial- A Exposição que será inaugumente com a pecuária serão foca, da pelo dr..Aderbal Ramos daIizados por técnicos da Diretoria 'la digno Governador do Estda Produção Animal, empenhados no dia 3 de setembro, dom]em trocar idéias com os criadores próximo ficará franqueda
e lhes auscultar os interesses. tacão publica até o dia '6,.��;:;v..a<,_"- '/; ;.

,

-"'- -

....osee
.

o provimento,
cátedras dn

concurso,
•

superiorção analisa a questão sob todos
seus aspectos, procurando mos
sua inconstitucionalidade e exter

sem
•

ensino

festejos eorrsemoretivos do 1° Centenarío da {fundaçãoda cidade de Blumenau, Já tive ocasião de exprimir
meu pensamento a respeito do alto Significado dessa
comemoração cívica, a qual todos os brasileiros devem
dar sua colaboração 'entusiástína. E' u'a merecida ho-
menagem aos pioneiros que 'ajuntaram ao nosso terri
tório esse precioso rincão e uma demonstração de afe-

AFECCOES DO
COURO CABELUDO.
rONICO CÀPt�ÀR
POR EXé'UÊNc{A

RIO, 30 (V,A.) A Associação dos
Docentes da Faculdade Nacional de
Medicina acaba de dirigir ao Senado
Federal extenso memorial, contrario do seu pensamento contrario a

projeto, que constituiria, confo
assegura, fonte de desestimulo à
cencia, com as mais lamentáveis
sequencias para a execução do en
superior no Brasil.

to aos bon,s brasileiros que aqui realizam os asp.ectos
Sauda-

ao projeto n? 35, que propõe uma for,
mula para o provimento, sem concur
so, das catedras de ensino superior
do país, Nesse documento, a associa.'

modelares de uma, civilização
ções - Eurico Gaspar Dutra".

que nos ufana.

FUDcionários que

Bera fechado o
Palace Dotei
RIO, 30 (V.A.) - Será fe�hado no

proximo dia 15 o P.alace Hotel, que
Juntamente como Tearto Fenix desa,
parecerá para dar lugar a um arran·
ha'céu -de' 36 andares. O Palace Hotel
foi inaugurado em 1905, sendo na
épocla considerado grande I demais
para o Rio de Janeiro. Através dos
anos, hospedou muitas das persona'
lidades mais ilustres que visitaram
o Brasil.

Racionamento
de energiaRIO, 30 (V:A,) - Informa·se queo Conselho Nacional de Aguas e
Energia Eletrica vai extender o raêio,
namento de luz e força a outras cida.des brasileiras. Entre estas, citam· se
as cidades do Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Joinville e Blumenau.

Alterou os fatos----_. ,,----------

'Ü sr. dr, P,edrinho Gallotti levou de Tijucas para o Rio ulll
'recadinho do sr. Irineu Bornhausen: "Diga aos nossas

_ que já estou elei,to govem,adol' de Santa Catarina".
Isso é o que O jarnal de ante-ontem contá,
O provérbio, 'entretanto, mostra a inseg'urança dos que con·'

tam com o ovo no interior das galinhas!
• * *

PeslAedista: - Então o Governador de Santa Catarina será
/um homem de poucas letras!?

Udenista: - Já vem você com isso! O Irineu não é nenhum:
doutor, mas esses ataques são injustos .. .'

Pessedista: - Alto lá! Você montou em porco! Quando dis�
se que o Gov-erna-do_r seria um homem de poucas l,e'tras, Ia refe
�'ência erá ao Vdo! V - D - O três letras.

• * *

Na Assembléia, um senhor deputado julgou milagre um di
retor dirigir sua r,epartição prelo tel,efone.

Muito mais milllagre é passar pela ,frente' de um hospital e
sair com. o curso eomplet0 da terapêutico da paralisia infantil.

* * •

() deputado Saulo Ramos trabalhava uma eleitora, cabalilln·'
do-lhe o voto,

A ,e]:eitora, letrada 'e voltJaireana, foi avisando:
- Não voto em baixinho!
- Não voto em careca!
- Não voto em solteirão! '

E o Sraulo, que não sobe a mais de um. metro e sessenta e"
cinco que não (pI'ecisa de pente e que ainda não ouviu conjugo"VObis,�ntendeu q�le a eleitora estava negando seu voto ao Getulio.
ao Cristiano e ao Brigadeiro!

•

,1t * *

- Meus senhores - g'rilava aquele Ol'ador udeno·petebista,la na serra-p...ecisamos acabar com os oligal'quias. Basta de Ra- c

mos. Votai com a nossa chapa, ,em Al'istiliano Ramos, em Celsif
RalY\os Branco c em Saulo Ramos ..•
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