
rDestaques �,%\.carav�aI pessedisla"tlijl, Tubarao
08 senhores Nereu Ramo§i ,:Udo lli'i{i,cam, com a sua coragem, o ·es-

Deek.e,. Joaquim H31110S ��- pirito de empresa. da gente de

mais membros da comitiva, júrr-' S'linta Catarina, ,(>'.!'
tamente com as autoridades locais Na Caixa qMí�q
e cor-religtunáríos, tiveram, na Ninguém desconhece a preocu-

tarde de domingo, a oportunidade pação cios Governos de 'santa 'Ca
de visitarem diversas obras que tarína de servir as coletividades

honram Tubarão e o esftlrço do urbanas com os modernos requisí-
seu povo. los pela civilização.

I
No 'Ginásio Sa{Jl'ado õoração de

M. 10.940 Jesus

=__=====-:.....=.=====-=-====-====.;=====-===========�==__=;._= Este estabelecimento, ainda não
• totalmente concluído, mas, já. ém

Lauro Müller -repele a acolhida magnifica - de Orleães' ����i::t:m�����'i!a��i:i��d:a����:
o problema do carvão - Comicio monstro - Visita ii Buatá i:'��lrS�s�}�r�g,;al�a��Ode �;;:ã�ilh�,;

4 I·d· d d d
de alunos propiciando, até o mo,

--_ SO I 8rle a e o povo me�to, .educação secundária, pri-

Afirma Nerêu Ramos: Uma In- maram lugar, além dos srs. Neréu ciado a Santa Catarina um ambíen- melro CIclo.

dustria que alimentou o nosso es- Ramos, Udo Deeke. Joaquim Ra- te de prggresso calmo e de tranquí- Recebidos pelo Bevdo. Pe. Di-

forço de guerra e que nos servia mos, mais as seguintes pessoas: lidade feliz. retor, e Irmão de hábito os senso-

nos momentos cruciantes da nossa revdo. Monsenhor Bernardo Peters, A palavra do dr. Joaquim Ramos res Nereu Ramos e Udo Deeke o

história, não pode ser descurada vigário de Lauro Müller; drs. Wal- 'O deputado Joaquim Ramos in i- percorreram demoradamente, a

por �.uem lten11a as responsabili- dir Cotrim, Jorge' de Menezes Mo- ciou a sua oração expondo o pro- companhados de sua comitiva .

dades do govêrno, Lauro .Müllt:r reíra, Dib Mnssi; srs. Valentim Ceo- blema dá carvão.
-

Teve a: oporturu- Ao terminar a visita foi of'ere

f, um dos esteios da estruturação Ii, prefeito de Orleães, Benjamin de dade de frizar o', interêsse da ban- cído um lanche aos visitantes.

�,onômica da nossa Pátria> Bittencourt Barreto e outras, cujos cada de Santa Catariila no trato Na Escola Normal São José

I nomes nos escaparam. .

do assunto e salientou o fato de Dirigido pelas Irmãs da Divina
,

Os oradores que o sr. /Nerêu Ramos, por duas Providência, este COlégio se dedi-

Abriu o magistral comicio o dr.. vêzes, quando no exercicio da pre- ca à formação da juventude femí-

Jorge de Menezes Moreira, para sidência da Repuhlica. não conCOJ7- nina do sul catarínense. Estão ma-

,saudar o eminente senhor Nerêu dou' com a aquisição, no exterior, trículadas 500 alunas.

Ramos, dizendo das suas qualidades de carvão dali procedente. -E, isto O senhor Nerêu Ramos foi, à SlJ:}

e do seu caráter, da sua energia e porque, adiantou, a consciência dos chegada, homenageado pela Dir-e

combatividade em servir ao Brasil homens de nosso Estado não pode ção da Escola e pelo corpo diseen

e a Santa Catarina. Concluiu ape- concordar o abandono de combus- te. Sua Excelência, saudado por

lando no sentido de que os homens tível lIue serviu )por ocasião da uma aluna, teve palavras elogío-
r" Na sede do Partido

de govêrno traçassem uma orien- guerra e, na paz, poderá também, sas ao estabelecimento, salientan- .
•

-

• 1" .
'I'erminada as visitas, os senho-

tação legal e imprimissem à politica ser utilizado. Arrematou, signif'i- do. a va la e o VIgor da obra das
I

-

d D
. x res Nereu Ramos e Udo De,eke,' S8

'carbonifera um rumo tal que abo- cando qUI!) os esforços do .nosso rmas a iVII1a Providencia que, dirigiram, com a sua comitiva e

Iisse os precalços e a ínstabílldade Govêrno e da nossa bancada se neste Colégio, iniciaram as suas
correligionários, à sede dó Parti,

deste,' mineral necessárío à sobre- endereçarão no sentido. de dar ca- at-ividades em Santa Catarina.
-

do Social Democrático, onde eram

vivência e à segurança nacional. bal solucionamento ao problema Frisou quanto o. Estado deve às
aguardados por diversas delega,

O sr. Benjamin' de Bittencourt que. interessa vitalmente ao nosso generosas Irmãs, que tão bem e

t t
.

h ções do ínteríor do município, por
Barreto, com a palavra.; expõe, Estado e ao Brasil. com an o carm o contribuem pa-

1 amigos e por pessoas que os dese-
também, o problema do carvão. c Fala o senhor Udo Deeke ra o a evantamento do nivel cul-

javam cumprimentar,
salienta as necessidades de Lauro Inicialmente afirmou a

/

sua sa- tural das novas gerações catarí- .

Suas Excelêno
..
ias se mantiveram.

Assevera Udo Deeke: Já tenho Müller, no setor educacional e as- tisfação em rever o povo e a terra nenses.

dito e devo repetir que li minha sistencial, frisando a seguir, o alt.. onde tantos brasileiros emprestam Demoradamente Sua Excelência

formação num lar cristão e as espirito de compreensão do di'. a sua atividade ao progresso 10 e comitiva percorreram o Colégio
minhas convicções de homem que Waldir Cotrim, amigo de Lauro Brasil. Dizendo da sua condição. de iriclusíve em suas obras em cons-i Dr. Edmundo da
ama a sua liberdade e preza a sua Müller e da sua gente. engenheiro, afirmou que o proble- trução. li

familia me fazem repelir com toda Na tribuna o dr.. Waldir cOim-lma do carvão precisa ser atacado No aeroporto MI·i.'unda Jorda-o
a veemência, o comunismo ateu, bra de Bitencourt Cotrím, gerente com objetividade, para que a' 8U3- Ainda no decorrer do próximo I

1.' h Em avião da carreíra, chegará
causa da discórdia, dó desconforto "da Cia. Carbonifer-a Barro Branco, rápida solução' permita 'a expansão mês Tubarão estará ligada pelo ar

, hoje a esta Capital, O. sr, dr, Edmun·
e da insegurança que vai pelo analisa a obra- do' sr, Nerêu Ramos, das -nossas minas, a sua exploração. com todo o Brasil. � que ali se es- do. de Miranda Jordão, emérito [urfa-
mundo. nos setores educacional, de trans- racional e o seu integral aproveita- tá construindo um modelar e mo- ta e ·Diretor do. Conselho Superio.r
Lauro MUller,' o próspero di�:-I porte e assistencial, bem como a mente. A seguir, salientou, o. exem- clerno aeroporto, onde descerão as das Caixas Econômicas Federais.

trito carbonifero co�t�ibuiu COlllj sua ativ.idade politica nos anos ,que pl,� de vigilancia e patriotismo que aeronaves comerciai-s, de div,ersas S. Exia., como. representante da

a parcela do seu C1Vlsmo e ri01 se segUIram a 1945. Como os ora- os mineiros deram à nação na uI. companhias que já servem ao nos· quele Egrégio Co.nselho. e na oportu-

i
nidade de uma visita o.ficial à Caixa

s'eu entusiasmo, para agrandar a dores que o antecederam, situou o tima guerra, atendendo em setent? so Estado. As pistas, em vias de Eeo.nômica Federal em nosso Esta-

jornada que o Partido Social De- problema do carvão,1 nos termos Clit por cento as nec·essidades do noss:J conclusão, terão quando termina' do, co.mparecerá às solenidades co.me_

mocrático está empreendendo por que o país lhe espera a soluçã'o e constuno interno. E arrematou'sig- das a 0xtensã'o de mil e duzentos morativas do centenário do Mu:qici'
terras de Santa Çatarina. concluiu num elogio ao saUdar nificando que' o pai.s não par�u metros. A continuidade da obra pio de BJumenau, o.casiãGl em que,es·

. Enorme multidão recebeu e Henrique Lage, o',homem que acre- porqtje nã'O pararam os homens que está ass-e_gurada pela criação de sa nossa Instituição. de crédito popu-

I d·
. lar, prestará signifi.l:ativa homena-

ap au lU os caravaneiros; ao mes- ditou no futuro do sul catarinensc extraem o .carvão. Prosseguiu, di- uma taxa, votada pela Câmara de -

� - gem ao. pro.gressista Município, com'

mo tempo em que os céus se Cl)· e nele inverteu {) seu esforço e a zendo do seu intento em manter o Vereaclores, lei esta que Já está em a co.missão. de 5000 cadernetas da

briam da fwnaça' de centenas de sua atividade. alto nivel das nossas escolas; ém execução. mo.dalidade Po.Pular, .co.memorativas

l'jojões que espoucavam contÍiI1ua- O acadêmico Alcides' Abreu CO,1- melhorar o re,:,estimentü oe os tra- No ci'nema VitÓ1'Ü:� à grande e entusiastica data da fun'

mente. ' cita o operariado de Lauro Müller a çados das nossas rodovias', de modo É outra obra de' alta signifi�a. dação çlaquela importante Comuna.

I O Comicio cerrar fileiras em torno dos can° a que deem tráfego perene e escoa- ção. Os Irmãos Althoff que fi
Formulamo.s ao. ilustr,e visitante,

qúe será ho.spede o.ficial da
-

Caixa
Em palanque oficial, arinado cm didatos pessedistas, para se asse- mentt) oportuno' oe imediato ás nos- consLruiram, honram, com a 1m· Econômica Federal, Vo.to.S de Mas

frente ao dube Cruz de Malta" to- gurarem a politica que tem prop�- Continua na 8a. pagina, dativa o povo de Tubarão e digo vindas e feliz permanencia entre nós.

o lIAI8 ANTIGO DURIQ D:t:J SANTA CATARINA

''''�*ICI e D. Ge:n.tea SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE 'ARRUDA RA.J[OS

Ano XXXVI florlan6polls- ,Sexta -feira, 1 de Setembro de 1950

DO Povo emana todo o poder atravé.s da vontade ex

pressa nas urnas. O partido político não J mais -que a reu·

nião -de elementos par:a a defesa dos interêsses da coleti- '

vidade. De seu programa de ação, resultam as aspirações,
'da massa. ü voto, 'que é a 'mais notável conquista' do po·

vo, mercê .do r,egime em que vivemos, além de ser arma

é, antes de tudo, a livre manifestação da essência da De

Illlocrada. Com êle, o povo constrói uma Nação, pelos in

dividuas que elege, Com êle, tàmbém P?de . aniquilar o

próJ.\rio regi�e democrático.
� ,

A ,escolha dos candidatos que representarão a sua

soberana vontade depende dos partidos P9líticos. As ra·

zões que determinam a ação das agremiaç!'ies parti-dárias
devem ser as de ordem moral. Candida.tos que não 're·

pr,eseutam' a massa, ,em nenhum dos seus -sentimentos, es-

rtão fadados, mais cedo ou mais tarae, à derrota. A der·

1I'.0ta .de m;n candida�o .pode ser após a, eleição para de

sempenho '-de mandato, pODque é, a sua derrota moral. E'

preciso considerar é,sse aspecto do problema, porque imo

portantissimo. Não devemos permitir que sejamos' trai

rias pelos própi'íos candidatos que apresentan;lOs à prefe·

rência eleitoral, Convém que atentamos meUior para ês

se lado da questão. Então, -teremos sôbre os ombros a res

ponsabilidade da 'derrota do eleito, o que significa o ani

quilamento do regime.
X X X

A seleção de candidatos é, dentro dos próprios parti·
dos, \lma questão de honra. De honra - repelimos - por

que n'e1e está a segurança do \egime. Não ,tem sido �mtra
linha de conduta do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO,

porquanto têm os seus orientadores a preocupaçãll de

'apresentar ao poyo �omens que sejam, de 'fatos, os s'eus

mandatários pelo conhecimento que tenham dàS sua� nR'

cessidade,s, das suas aspirações, dos seus elevados senti

meulos patriótiocos. Os candidatai' que o' PSD mandará às

urnas, para sagração do eleitorado, são, nós o afirma�os;

justamente aquêles que, antes de mais nada, tiveram na

vida pública serviços prestad_os à coletivid�de. Dai por·

que o Povo sempre prestigiOU o Partido Social D8Ulocri·

tico, elegendo os seus candidatos. Dai porque, a sua legen-

/

I

As obras de abastecimento ,de
agua de Tubarão ali estão, testifi
cando este empenho, que agrada
um povo e eleva uma administra

ção..

Continua na 8a. pagina

da, três vêzes já vitoriosa, será, 'mais esta, a preferida 'do'

eleitorado livre e consciente da gente catarinensl'.

X X X

UDO DEEKE.- homem simples e coraçii,i) nobre - é

um dêsses ·candidatos do P:ar'tido Social Democratico. A

sua candidatura nas'ceu' de um imperativo ,- o de desejar
o Partido servir a gente barriga·ve::_:de. coloêando DO co·

mando dos negócios ,públi-cos governante capaz, laborioso.

t:sforçado e compenetrado- das l'espons:1uilidades d_o car

go UDO' DEEKE - já o conhecé o Povo catarinense -

já esteve no Poder. Já sabe das necessidades do pDVO. Co

laborador da notável obra de Nereu namos, êle soube ser

o inspirador, com�engenheiro e diretor de Obras Públio

cas, da maioria ·dos estabelecimentos ho.>pitalares e esco

'lares. E', àcima de todos 0,5 s�us pr,edicados que garan·

tem um govêrno de paz e trabalho, está",ª, sua simpliei,!ade
de homem público. Por isso, não temos dúvid"a em felici-'

tal' o Partido pelo acêrto da escolha do eandidat.l, Por is-'

so também o Povo Catarinense pela vitória ue UDO,

DEEKE, que será o seu legitimo governante, porque UM:

GANDIpATO DEMOCRATA

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não foram poucos os hístoríado- do às num tempo e num espaço
res qué procuraram 'B por certo próprio deles tirando eí'ei tos e

hão de ser muitos os que procu- mocio�ais e drámaticos originais.
ram urna chave para a compreen- Não se pode chamar as suas péli
ção certa ou para a interpretata- cuias de abstratas, nem de sur
ção certa ou para a interpreta- realistas, A própria autora pre-

lia que foi um desafio 'aos padrões f'ere considera-las como "péças
do cinema comercializado e aín- na tradição clássicisba", enten-
da é um enigma, para a inteligên.- dendo, porisso, IUm método de
eía do espectador desprevenido, criação artística, baseado na ma-

. R D d 3' E por Isso que há sempre temos nípulação internacional de ele- ..tta· eo oro U" '. (sobi·ado)
ao se tentar situar, no Panorama mentes. dentro de uma forma ar-

do Cinema Silencioso, a péça sino gânica que os transcende e os

.

E�Dosiçãe Permanente' dê
gular de René Clair, um .produío transfigura. VIDROS PARA CONSTRUÇAO, TELHAS TIPO MARSE,
íncontesbavel do meio que

I

se í'or- Assh!!, por, exemplo, na fita- �HES, LADRILHOS, PAVES E BLOCOS, ARTIGOS' "PARA'
mava sua cultura ·e da época Lu- "Estudo Coreográfico para a Ca-

l FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR ARTI-mu tuosa em que então vivia. mera", .Mary Deren [oga com o . ,

E acreditamos firmemente na espaço' de maneira absolutamente GOS DOMÉSTICOS, BAR ]i:: CAFE'.
Importância dia obra de

'\

arte, co- livre e criadora, fazendo com que ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR- I

jno fator, ou elemento Informati- o espaço partíoípe dinamieamen- RAFAS é CRISTAIS EM GERAL. ti..:....';0, hístorIco, ou puramente socio- te da coreografia. "Este. é, em <, •
.

Iogíco no conhecimento e na in- certo sentido, _ diz a autora, um ! J '\ •

/
lerpretação de fátos passados. dueto entre o espaço e um dansa- I';Essa (Pq·slfl. qeu ltanta in'f1uêu- ríno, Um dueto no qual Ia camera

' ,

• '. :,'e;a deveria exercer depois da evo não é méramente um' olho obser-

fu�o�·ilinemaena���&�d&eHn��mu�cla�� .•--�----------�-----------�-------------�-�--
-b1'll posterior- de René -Clair vem prta. criadora responsavel por' tal
a. ser hoje, mais talves do. �ue ao "perfomance".

.

tempo em que -se fez, o nitido re- B. J. Duarte
flexo da fcrmídàvel r-evolução (do C.C. de São Paulo)

I, que então se processava, tanto no Estes .\i!mes s�rão exibidos sá-
campo d;as' artes ·e das ciências, bado proxrmo, dia 2 de Setembro.
corno- no domínio das idéias, poli- as 14,45 horas, no : Cine Odeon,
tícas ou religiosas. Já em 1.924, gentilmente cedido pelo sr. Jor-

8n� .d,:,e "Elltr'Ast�", o dadaismo de I ge Daux, pana os sócios do Clube
Trlstao 'rzar� vinha se�do abano I de Cinema de Floríanépolis.
donado, ou vinha evolumdo para ----...;.;.._------------__._------__---

�:::��::.:...::o::d���::�� [I111.�.II�ii)f!l.lf'."'·representassem as duas teu- -

-:- - - - R....- - - - - - - li. -

dêneías que aqui fóra se dígla
díavam, E a melhor prova disso
está no fáto, de situada nesse pon
to de convergência' ou de diver
gência, ir "Entr'Acte". provocar
depois a eclosão de "L'Etoíle de
Mer", péça

'

abstrata de Man Ray
e de "Un Chien Andalou", obra
surrealista de Buü'el-Dali, ambas
�otalmçnte apartadas do dadaâs-

,mo primitivo ..

De qualquer forma,
I

a realida-
'd� dessa pelicula de tema irreal,
está no seu espírito de' pesquiza, de
satira, de revolta, de incdnforma.
çãu. E a sua. verdad·eira . chava
foi aquela q_ue abriu portas des·
conhecid'as, por onde entraram
os .cineastas viÍIdo� <fepois e quo
adotal'alI), como teÍ'lnõs cláss'icss
os 'neolog'ismos cr·eados e os vo

cábulos renovados pela verve de
Ren� Clair. Uma .semantica, co

mo Soe vê, de processo rápido e re·

volucionário, unica ria Historia
- do Cinema.

Artística

I

MAYA DEREN

Cruzeiro
I

l
[
t
t

!
,.

Jovem artista norte-american'l,
já conhecida em todos os· centros
de clli'�ura do mundo p'elas expe-

Crislalaria

A. TALARICO

flAQUEZAS EII GERAL
'VINHO CREOSOTADO

• "S I L V E.·I I A"

14· Batalhão de Caçadores
Serviço· Militar (Classe de 1931)

E4ital
. 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 14° Batalhão de Caçadores na 2a turma de 1950,

I, que os. mesmos devem se apresentar naquela l)'nidade, no Es

treito, no·dia 11 de setembro, entre 7,30 horas é 11,30 horas.
�ua.rtel em Florianópolis, 17 de agôsto de 195'-.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da

Guarnição Mílitar de Fpólis.
I

riênci'i:l.s de cjnema' 'que vem rea-
_ .. __.� .�--_ .. _�_._._-_ .. -._-- -- , .. �_.- �

lizando, Maya Deren f,ez dessa ar- _.:c:__9_�_�-�_-'O".�,..�_�-Ii.O!!-�_II!.<l___
Le um campo de criação tão pes
soal e independ'ente, como o da

pintura e o de poesia. Nascida
no.s Esuado' sUnidos e vivendo -em

Nova York, dedicou-se' à pesquizas
de forma e ritIno e partindo do
conceito que o cineMa é uma art.e

I especial e temporal que usa a rea...:

]idade aparente como matéria pri
ma, manteve'se fiéI às imag.ens
coJhi1as [lella fotagrafia,. inse'rin-

)

'TO NICARDIUM

'{oo',co do coraçao
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbaç.pes
na circulação do sangue, Art�rioscler()se, .Disturbios na

\

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
MQlestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites.

Rádios
'.

VENDE-SE
1 escrevaninha quasi nova com

5" gavetas à Rua Anita Garibaldi,
58.

.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dor�s

ALIVlA AS CéLICAS. UTEmNA-S
Emprega-se cem vantagem para
combater as, Flores Brancas, Cóli
cas. Uterinas, Menstruaes e ap�s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor Jilor, excelência.
"'"LUXO SÊDATINA, 'pela sua com-

'

t)rovada eficácia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em
.

. '.

N

toda parte. .l
.

L'ONGAS

\
\

Representante' Exclusivo

.
I

j

'Caixa Ecnômi·DCa F. de 5ta. Catarinal
EDI�I�A.L

Leilão de Penho-res
A Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de Santa Cata-:

rlna, de ordem superior,' torna publico que, em data de 2. de' s,etem-'
bro de 1!l50, sahado, ,às'15 ,horas (3 .horas da tarde), à rua Conselheí
ro Mafra, 60 - 62, térreo, nesta cidade de Florianópolis; Capital do
Estado; será efetuado "LEILÃO DE OBJETOS APENHADOS" à Cai
xa Econômica Federal de Santa Catarina, vencidos até 31 (trinta 6;-'

um) de agôsío do corrente ano.

2. _ Os portadores das Cautelas respectivas, ,poderão, até -a da
Va do leilão, proceder 'à reforma ou ao. resgate dos empréstimos 3!'

elas corr-espondentes .

3. _ Os' objetos a serem leiloados, djstr íbuídos por lotes e devi-:
damente relacionados, acham-se em exposição. na Matriz da Caixa
Econômica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, à rua Con
selheiro Mafra, 60-62. térreo, em mostruário especial onde poderão
s-er examinados pelos ínteressados. a partir desta dala.

4. _ O arrematante ficará sujeito. ao pagamento imediato e mí
nimo de 200/0 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" depositado.

5. _ O aáimiatante ficará sujoeito ao impôsto federal l'espectivo"
bem como à taxa de arrema1Ja.ção de 50/0 (cinco por cento).

6. _. Quaisquer 'outras informRções sel'ão" prestadas diàriamente"
na Caha Econô!mica F·cderal. todos os dias uleis, das 9 às 12.00 e'

das 14.00 às. 16,30 horas.
.

Secr.etarh Geral da Caixa Econômi�a Federal de Santa Gatariulll'

eIl?- Florianópolis, 28 de ag'ôsto de 1950.

. AR] MAFRA Secretário Geral'

"

VA L V.U L A S

.bllip.$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio Cal. Lda.
r Ruâ ,Irajaofo, 31

� (.
AU6ntida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para, durar maIS - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA. E A LONGO PRAZO

Rádios Electro\&� Transmissores Amplifícador��

Catarinense LimitadaAtlântida
Diretor tecnico WALTBR LA.NGE Jr. Rua Trajano, n.· 31

----..----

Telefone n. 1459

I

Rádio

)
(

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cine-DiárioVida 80cial
Diário da Mefropole

� ...

RITZ - As 5 e 7,45 horas
- A mais bela das Epopeias na

Russia 'de 1800!
Um coração de mulher .

Um cavaleiro Branco .

na encarniçada luta <lontra
Odio e a Tortura!

O DIABO BRANCO

(ALVARUS DE OLIVEIRA)

Rioo
•

cnme no
Há um banditismo no Rio de de quando em quando, alguém com

.Janeiro . , .
, oferecendo-as. . .

Rossano BRAZZI,
E não teria graça o ser-tão poso Por isso se organizam tão Ia- Roldana LUPI,

.sulr os seus lampeões e suas Ma- cilrnente. quadrilhas e l;á dentro. Annetts BACH.

;rias Bonitas 'e a cidade maravilho. da Capital da República, um bano - A \'entu1,s E'!ljeitriozanbes', sen-

:sa viver à margem do crime ... As ditismo que faz frente à policia, sacionais e dantescas l

grandes metrópoles mundiais não de armas à mão, que dá combate, ESPETACULAR ...

são completas sem seus -ganga- que estabelece 'planos de ação. E ARROJADOr' .

ters ... Assim é Chicago. É assim só falta ter sindicatos que lhe de.
'

Ii\"CONFUNDIVEL ...

. .Nova York. Assim é Paris com fenda as reivindicações. No Programa:
. seus jlllistell'iQ!;os subterrâneos, A questão de armas é outro pro. 1) _ Cinelandja Jornal - Nacío-
Assim serão enfim todas as impor- blema desafiando os dirigentes Ia nal. I
tantes cidades do mundo. I pôr termo. Deve haver alguma 2) - A Voz do Mundo i-c- Atua-

'Há proibição de porta de arma e coisa errada em tudo isso. Deve !idades.

o .cidadão, honestamente encon- haver falta de fiscalização ou al- Preços: - Cr$ 5,00 _ 3 20
, I

'

.tra.pela frente uma porção de exi- go semelhante. Uestarte no Rio "lmp. 10 (DEZ) anos",

g�nc�as lega�s' .pa;a conseguir re'l de Janeiro os assaltos se 'fiepetem, .. .

: .

gístr'á-las. 'I'odavía a cada hora, os roubos se dão diariamente, os

j
.

- ODEON -

..há gente oferecendo armas para crimes estão quotidianamente.
_ Não haveráá Sessão Cinemato-

vender e até para rifar... Armar. enchendo Ias páginas dos jornais. graríoa,
.

'lSe por isso, é a coisa mais facil Existe 'ilm banditismo, alpécÍo ................•.•..••..•

. -desde que não seja legalmente, é de cangaceírlsmo carioca, e cheio ROXY - As 7,45 'horas.

lógíco.. ..' de cartaz cheio de publicidade, Gigantesco Programa' Duplo
onde nomes têm pontificado, como 1) - Noticias da Semana - Na'

Não compreendemos essa proí- "Zé da Ilha", "Carne Sêca" para ,
cional.

• :bição se deixam vender armas e citar somente os mais modernos. MINHA PARA SEMPRE-

munições, É a mesma coisa 'com E .handidos metidos a mocinho de com

-os fogos durante os mêses do 'cinema... Sonia DRESDEL.

Junho e Julho, ,por ocasião dos fes- Fará parte" êste aspecto da cí- Clifford E,VANS

tejos populares [uaninos, As bom. dade da civilização e do evoluir EGOIS'fA

nas "cabeça de negro", fortissima das grandes metropoles? - E se com

-são proibidas de soltar, mas nã� pertence à exístencía do Rio, Rio Sonny TUFTS,
são de frubricar e vender! de paradoxos ,e de contrastes, por Ann BLYTH,

Com as armas de fogo se dá o que não entrar no diário da vida Ruth WARRICK,

-mesmo. É proibido mas aparece da cidade maravilhosa? Mary NASH

'--o- Preços: _. Cr$ '5,00 _ 3,20
,>

.

"Imp. 14 anos".

de festiva homenagem na sede do
simpático clube pelo muito que há

feito em prol de suas vitoriosas ati
vidades.

.ANIVERSÁRIOS: ,
................... ,..,. ..

IMPERIO - As 7,30 horas.

(Estreito)
O ANEL CHINEZ

O ESPIR'ITO ESCARLATE
11° e 120 Eps, _ (Fin�l).

Gal. Vieira da Rosa

A efeméride de hoje regista o

.aníversárío natalício do nosso ílus- I

tre conterrâneo gal, José Vieira da
'

.,j-losa, acatado historiador da gente
e das cousas catarinenses. I

IS. Antônio Botelho de Abreu N A êApesar de há anos residir ausente
. aseeram trus g.de seu Estado. o distinto coestadua-I Faz anos, hoje, o nosso prezado

,.

.. 110 continua, lá fora, dando noticias coestadu�n� s�. A�t?nio Botelho de meas em � I tajaiconstantes de que se faz em

seus,'
Abreu, habll linotipista da Irnpren- Itajai, 31 (Do. Correspondente)

céspede natal, o que evidencia, sa Oficial do Estado. O sr, Irineu Zimmermann, lavra;
sem dúvida, que nem '0 tempo nem Às manifestações de aprêço que. dor. residente em Rio. Pequeno,
.a ,distância, conseguiram afastar seu lhe serão prestadas, os de "O Esta- neste Munícípto, e sua exma senho

.espíríto da terra que muito ama. do" se associam, augurando-lhe feli-' ra dna. Elizabeth Zimmermann, es

Como nos anos anteriores, daqui cidades. I t�o. radi�ntes co.II_l o. nasclmen�o. do

b' t t
.

' tr es menmas .. trlgerãeas, o.liorndo. a
rece :ra cer amen e,

_

as mais. ex-
Srta. Luci Costa 122 do. corrente, em sua residtlncia, as

pr�sslvas. de�10nstraçoes de estima quais receberam os nomes d,t Cone,
e de admiração que lhe testemunha- Natalícia-se, nesta data, a gentil gundes, Carolína e Catarina.'
Tão os que vivem da saudade do ve-: senhorinha Luci Costa, dedicada I As tres me�inas q�e estão. passan

:nerando nataliciante, inclusive os funcionária da Emprêsa Telefonica' do. .bem de saude, assim co.m.o. a par.

-que neste jornal trabalham. Catarinense que, porisso, será a.lvo turtentle, d�asc�ra�, 12rels5Pectllv9amente
I h a

•• . I
naque e Ia, as , , e ho.ras,

(e omena"ens, as quaIS nos sohda' despertando. este inco.mum aco.nteci
rizamos. menta viva curio.s·idade e simpatias

entre o.s seus co.nhecido.s e visinho.s.
Em se tratando. de um tato raro,

o casal t�n recebido muitas visitas,
aco.mpanhadas d'e felicitações.

O "O Estado, o cumprimenta tam

bém pela auspiciosa data, enviando
lhe cordiais abraços.

Sr. Ubaldo. Abraham

Fazem anos hoje: Pede-se a quem

encontrOUIuma bolsinha preta, contendo
diversos Objetos. e ].lm relógio
de ouro marca ELETION com

as iniciais de sua dona M.C.D.,
perdida na noite de 25 último,
depois da sessão de 19h, 45,
no Cine Odeon, o obséqllio de
entregá-la à RUA ALMIRAN
TE ALVIM, 12� será bem gra-
tificado. '

Alfredo Carlos Schmidt

� a srta.. Maria Gomes, filha do
sr. Willy Gomes;

- o sr. Aderbal Mach:rdo.

Orone, nesta da,ta o aniversário
I ' .

natalício do nosso estimado conter.
râneo sr. Ubaldo Abrãham, concei
tuado comerciário o co-proprietá
Tio da acreditada Alfaiataria Abra
lIam c nosso valoroso eorreligioná
rio.

Espírito jovial e de a.fabilidade ca

tivante, I o aniversariante é muito

benquisto em nossos meios sociais
. ,desportivos e comercia,is, motiv�

porque, pelo feliz evento, receberá

múltiplas homenagens de seus nu-

Comemora, hoje, mais um a'ni ver·

sário natalício o interessante garo
to Alfredo Schmidt, filho do sr.

.

Adoacyr Schmidt.
Os noss(Js cumprim;ntos ao ga,ro'

to aniversariante.

--------_ .. _--

AI80910
A sra. Zulma, Cervi Teixeira, es

pôsa do sr. Noel Teixeira funcio
nário do Serviço Nacional 'de Malá-
ria; .

.

- a srta. Eli Cunha, filha tio sr,

Ulisses Cunha, funcionário do Te
souro elo Estado;

Tes equipes de bolão, o cUl1l111ariio, - o jovem Hudi Carlos, filho do
hoje, de a.fetuosos cumprimentos e' N I t S'lsr. '01' )er.o 1 va;

111erosos amigos c admiradores;
Os bO\Ollistas do Coqueiros Praia

'Clube do Qual é operoso tesoureiro
{' integrante de lima das suas melho·

1�

�.

Cr$ 1.750.00

/

-

Panelas de Pressão ARNO
a os -5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía
, /

o

Ru3. Arcipreste - Paiva - Edl. Ipase - Terreo

Sindicato dos EmpregadQs em

Estabelecimentos Bancarios do
Estado de Santa Catarina

f D II A L
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem conheci

mento que no dia Hi de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin

dicato as eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fis-cal,

ficando aberto o ,p�azo de 30 dias, que correrá a partir da primeira
publicação dêste e terminará no dia 10 de outubro próximo, para o

registro das chapas na Secretaria de acõrdo com o -dísposto no art.

40 das "Tnstruçôes" aprovadas na Portaria Ministerial nO 29, de 29

de março de 1950. •

Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser apre

sentados na Secretaria em três vias, assinados por todos os candi
datos, pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de

procuração. devendo 'conter os requisitos previstos no art. 6° das

"Instruções" e ser. instruidos com as provas exigidas no art. 530 I da

Consolidação das Leis do Trabalho.
\

'Florianópolis, 1° ye setembro de 1950
I Nerêu Vieira de Andrade Presidente em exercício

-------------_ ... _-_._---_._---.

o Brasil' não enviou observadores
militares à Coréia

RIO, 31 (V.A.) - "Não acredito que a luta na Coréi'a tenha lon

ga duração", disse' o general Cesar Obíno. do Estado Maior, das for

ças armadas, em palestra que manteve com um representante da
"Tribuna da Imprensa; Em seguida, referindo-se à. noticia veicula
da por aquele vespertino de que observadores militares do Brasil
iriam estudar a situação no campo da luta, declarou;

"Esta noticia teve por bose, talvez o fato de havermos enviado

para a Junta Internacional de Defesa do continente, .nos Estados
Unidos três oficiais, respectivamente da Aeronautíca, Marinha e

Exercito, a fim de comporem o Estado Maior daquela entidade repre
sentando a contribuição do Brasil, que foi talvez o primeiro país da
America Latina a cumprir este compromisso assumido em tratados
internacionais". A uma pergunta do 'reporter a respeito dos reflexos

da guerra da 'Coréia no Brasil, respondeu; "Não temos cogitado da

participação do Brasil neste conflito. Entretanto, cama é natural, es

tamos tomando, medidas defensivas de ordem economica, a fim 4e
não sermos 81panhados desprevenidos em qualquer eventuaüdade";

Grande redução de preços
A LIVRARIA CENTRAL d,e ALBERTO ENTRES, sita à rua Feli

pe Schmidt, 14, nesta Capital, está promovendo grande liquidação
de seus artigos, com desconto especiais.

Aproveitem,' pois, a grande vantagem que se apresenta ao públi
co adquirindo artigos por preços vantajosos,

FLORI4NOPOLIS

Oficina JEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE P�AS 8ENUIN IS
......

Consêrjos em geral
I

FIGUERAS & HOMS, LTDA_

Distribuidores exclnsivos oeste Estado
dos 8;famados veículos

JEEP DA WILLYS-OVERLAND
Noivados
Com a distinta senhorinha Ma'

I

ria Cândida Laus, dileta filha do I

sr. Melquíacles Laus, fino orna- !
mento ela nossa sociedade, acaba:
de ajl1star núpcias o sr. dr. Víclor'
Schaefer, pessoa la,rgam�nte rela-Icionada nos -meios sociais do ES'Itado.

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

o quanto custa uma enceradeira

A R'H O
ELECTROLANDIA

tiua Arcipreste Paiva Edificío --Ipase -Terreo

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F

4 o ESTADO-Sexta-faira. 1. de Setembro de 1950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

'·h· -�- e....-�:-&4..:...�.+!�..��..�...:....�+4- �...��........�...�...��tl��...���...�...�...�.............�...�...�...�..
-

....�...�...����6i-��·��-.�-�-�-�-��-.�-�-�-�....',�-�--�-�-,�---�-�-�.-..�-�-�-�-�-��.,-.,-.,-., . ., � ., ., ., �".�""':'.�.�� �
" .�.

�� . _'. ' ."t.
� , .
� \. �'
� · i

� .�.
�J "

T' A 'e
)'1 .�.

i� .. · :i:

I Transportes Aereos Ca�arinenses'v S.I, i
��� ,

Agora, sob e
-

orieDta�ão técnica da Cruzeiro do ,Sol
-

:�:
� .

.

� ESCALAS i
:+.�� - As SEGUNDAS, QUAR-TAS E SEXTAS�FÉIRAS: .�.
tJ.!, Rio de Janeiro-santos-Parana�uá-Curitba ."t.

��t�
.: Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. :�:

l.... AS TERÇAS_,-' QUINTAS E SABAVOS:
" :.� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba �••

�tt..�, Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. ..••
��. .

, ..�.
: I • , .. , .,'. - .. �l(

i · Tarifas, reduzidas";-" .�

�J..
· Modernos e po�sanles aviões, O,oqlas i

I A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da ..�.
,... • conclusão das obras, do aeroporto local. I:

� T
.,

TRAFEGO MUTUO, COM: I�t·
�, Cruzeiro do Sul�RIO .:1:

Savag'''''';' PorlO 'Alegre ;1:
'Pluna-Montevidéo

·

�t·
�t�
�t"��-

.�. '

..�.
�r

AgêDCi� CRUZEIRO D'O SUL �1:, �-Rú�t-João Pinto 12 - Telefone 1.500 ti �t"
'.

• l

, � /7AJA I: .�t"
Luiz Noceti-Roa Pedro Ferreira (Ed. Baoer S. 4.) :�:

�t�
. Outras cidades com os sub-agentes da Crueetro do Sul . J:

� .
�!J +.�.

��.
�

� "

",. .�.
�� , .'. \ ..�.
II �-�-�-�-�-�-.,-"-�-� � � �-� � � -� � � � � �-�--�.� -�-�-�.. -� t..... � � � � .. � � � � � � � � � � � � � �:.

,�•••".".".".w...�....�."..�.".w.....w.w."..�.w.w.w.w.".".w.".....w��."."� .".w."."."."+1.fi..".w.".-...w.w."...· ••".".".".".....-._

&rvicn Eleitor·aI
,

Do Cartorio Eleitoral da 13a. ZQna,"pede-nos seja publicada que.
de acôrdo com o art. 50 (10 Regimento dos Juizos e Cartarios Eleito,
rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN'

METODOI TE NO HORARIO DAS 14 AS. 16 HORAS, diáriamente. --.__,

Moderno· e Ellcieute ••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••

PA8�AGENS' E CARGA': .

Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

...
� "- -I , .), "

-

DATI,L OGRA FIA

DR..

(orrespon.del1d I

(omerclal
•

, Confere
Diploma

DIREC;!OI
Amélia N Pigozzi

Florianópolis - Santa Catarro.

Ru. General Blttencourt, 48
(Ésquina Alber�ue Noturno) Ab DAMASCENO DA SILVA

ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Colégio Catarinense' Praça 15 d�/Novembro, 22 � Z' ....

ESTUDO DO EXTERNATO (Edificio Pérola>

Para fomentar o aproveitamento intelectuaÍ 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, parajogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vaga_s reduzido convem, fa·

zer logo a matrícula na Secretária,
Mensalidade:' Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade,

��ta: �ês começado deve ser pago integralmente.

F9nelJ: I.S2� e 1.388

.
- >' --

-

_.Rua Marechal Dtodoro, 341,1.0 andar """,
) .. ,,0\" FONE.S.- J.2SZ <42I8 Cai.ul Postal. 549

\
-'!:f...

.QIRITlBA
.

TELEGRAMA.: P�OSEBRAS PARANAt �

ua ndo &1c<>6m. tal_ • ..,.

Iheira da ilu.otraçao a.oimII" ..._
Ihe, em cun.ve! geata. QJD cAlioe _
excelente &peritl.,o K NOT. 18m....

_ V, Si&. de aoreecenlaÍ'........
.. " geucll_:ESTEE 1A11-
Br'" O I1ElI APERITIVO

� PREDILETOI

.

ti,., PQaouro /J.I ,,�rI.A. /If/J.pJ!f.-t fMqROl

_-_IT.&..I.I. ..
'7i

j
", .... �

- --"

..... ---0---

Bom binóeulo
.

arunde visãl

\
-Visão maior, e mais per�t.
que a de um bom bin6c&l1o

alcança quem tCJIl .6lida
in&trucão.

Bona livros, sobre eodoe . a.

assuntos:

LIVRARIA ROSA.
Rua Deodoro. 33 - Florisn6poltS

•.. teune soro ... acabamento- ••

solidez... no plano per.feito!

Além de vários modelos para
pronta entrega.,. êste maravi

lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, 'através do plano de

pagamento a longo prazo!
...

Sulnvartzmauo
RE PRESENTANTE

.'

para Santa Catarina'

KNOT ·S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Praça',15 de Novemb�o n.20
2°. andar .

Florianópolis

'f
,

'

I
I
I
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8UIIRA E- PAZ
A atual mobilização, dos Estados I Assim a invasão da república

-Unidos parte do principio de que coreana pelos comunjstas apenas
não haverá guerra mundial dentro abrevio na execução doe tais pro
dos próximos dois anos. ' jetos, que tinham em vista o ano

Esta é a interpretação do analis- fiscal que começará à 1° de julho
1:a militar Hanson Baldwin. de 1952.

O . Presidente Trurnan obteve do E precisamente daqui a dois
-Congresso 10 bilhões de . dolares anos que. segundo prediz Hanson
(para aumentar o poderio das �ôrç:ls Baldwin, haverá maior perigo de
:.armadas norte-americanas. uma guerra mundial.

Isto significa que, até 3() de [u
.nho de 19,[>11, as f'ôrças armadas

:1:erão cêrca de 600 mil homens a

imaís em suas fileiras.
Não é muito, si considerarmos

eas reservas dos Estados Unidos.
O exército acrescentará apenas

ruma nova divisão às dez divisões

-que possue atualmente.
Na marinha, somente uma das

"iluas divisões de Fuzifeiros Navais
�':terá efetivos completos de tempo
.:de guerra.

Além disso, cêrca de 50 novos

:,lJi.arcos serão comissionados.
��

Si bem a tripulação das Esqua-
dras do Pacífico e do Mediterrâneo
.devern ser aumentadas para cem

-por cento, a tripulação dos demais
barcos permanecerá a '85 por cento

I .dos efetivos de tempo de guerra.

\ As Fôrças Aéreas ordenaram a

"construção doe novos aviões no va

.�.'Iôr d,1? um pouco mais de quatro

I':.ilbillhf:xf's de dolares,
.

.' iEm resumo, estas medidas

rle�ti"1"nam'se prmcipalmente a enfrentar
a situação na Coréa, .

A mobilização nôrfé-amer-icanaj >

não é total. E parcial.
Enquanto isso, os Estados Uni

It'lilos coritipmpn a (j_a'r "atenção 105

:lP-robl'emas econômicos. do .. mundo
<\o<Údentál.

.

Na verdade, mais da metade do
",()rçamenJo .para ,.() �'<lJlO fiscal q'.l�
-,1erminará à 30 de' junho de 1951 t�

Aluga-se uma, à Rua Major d!)sta,,.,dedicado a projetos não militares.
O

'. n, 32.
. Plano Marshall, por exemplo, Tratar no Banco Agl'icola.

u�ontinuará.·
,

Os países que particípam dês;c
· -plano receberão cêrca de três hi-
Jhões dé dolares durante o ano

·
fiscal em curso�

A Ásia receberá ajuda oeconôp.!!-
• .,.ca no valôr de cêrca de 200 milhões

I', .de: dolares.
O programa de ajuda aos refu

giados da Palestina sobe a qllasi
· :25 milhões de doIares.

C�rca de 32 milhões' serão cm·

d .1
·

llrega os nas areas menos" deseil-
volvidas. de aCGrdo com o Pomo
,ºllarto, do programa de 'govern::>
estabelecido por Trllman quando

.. :tOlllOU posse.
O Fundo Internacional Jas

:{;rianças terá 12 milhões e 500 mil
.. ,(101ar'2S. I

Eshls cifras indicam claramente
,"-(Ille o govêrno nOi'te-americano nã.J

.estú preoctipado àpenas com ativi.-
dades militares.

.

Em outras pa1Çlvras, 'Vashingtor,
nã'o espera urna gu,erra l11undi\:i

".:em futuro próximo.
Dos 10 bilhões e pouco d.estinll

,dos aos projetos luHitares, cêrca
,:,,.{Ie quatro' bilhões estão destinados

, -para a guerra da Coréa durante
'. ,élite ano fiscal.

Si esta gll·erra durar menoS' 11e
"·lml ano - si durar uns oito ou
· nov!, m-cses, por éxelllplo, - o di

nheiro economizado será inverti
,,do na preparação de reservas· de

· '\t11l1nições 'e comida.
Mais da rnetade dos 10 bilhõ'!s

,e P?UCO para proj-etos militarE's
rleshnar-se_á à melhori .. das fôrças
,arm�da� norte·americanaG' fora flr..;(;orea.

Na verdade, esta parte do pr,c
-se�te o:'çamento á apenas uma au
feclpaç:lO d-e projetos que já esta.
vam send(� estudados antes d'e que
.se prodlizisse a agressão cOI'nunL;'..
la na Coréa.

)
\.

Por AI Neto

CASA MISC�LANEA a1.trl
buidor. dOI Rádio.' R. '�C, A

4'ietór. V'lvuls'í e"Oi.co.,
Ru. CODllelbeiro" Mafr.

............ : - i
·14°_ B- C.

EDITAL
.. O Sr. Major Agente Diretor do
14.0 Baialluio de Coçedores, nesta
cidoâe, .comUll.i�a que, no próxi.
mo dia 9 de Setembro, as 9,30
horas, será realisada a venda em

haste pública de 9 muares e ,I ca

valo: Os interessados devterão
comparecer a séde cf.o Batalhão
nos dias e horas mencíonadas,

As) Jack de Mello Lopes
2° Tenente Tesoureiro

"-
.............

(
..

Crédito Mulúo Predial
IW"."V •

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, DOSSOS sorteios que sãe basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não esttão
sendo realizados. .

.

Entretanto, logo que volte a mes�a loteria a funcionar.
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-

quem em dia. /

J. MOREIRA I!- CIA •

CONCESSIONARIOS

J
I

/:

I'
I

J. � �

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

FIUZP LIMA & iRMÃÔS
Cons. Mafra; 37

Florianópolis

-c A S A

SENHORITA!
A ultima� creação em refri·
gerante é Q Guaraná KN01
EM GARRAFAS. 'GRANDE!:

Prelerindo-oQ está·
acompanhando a moda

QUER VESTtR·SE COM CONFORTe E UECiAN<IA 'I-
....

/ PROCURB A

Alfaiataria 'I Mello
Rue 1I'elippe Sebmidt 4�

----------------....;..---------------------------
. ..---. --'--

•• d,

Clube 4e Caça «Cout.o de Magalhães»
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro;

organizado pela Federação. Catarinense de Caça e 'I'iro, os campeo
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao A-Ivo, de Santa Catarina, de .or

dem do sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados a compá
rtl�r nQ-Bt�p,;d Ç!lpit!\2 Paiv!l, da Pqlíeía .Militar gentilmente cedido

põr se:u dign� COn1an&ant� 'Géi-ãl, a 'cfua}qúer hora do dia, para devido
treinamento.

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

,

tam�. '';( ;/,,; i!!k:�_ :�,��r:, Floríanõpolís, 5 d; igôsto d��iiÜ7'" i
s: :�,

,',

,.

�;",." Eqberto Moellmann I
- "�"'�;1!� .:�.... '�-I"'L4.:X��J Secretário :'r."",.,...• }

-IMOVEI�
V. S. construiu um prédio? Não o legalizou' no Registro de imóveis'

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma irregularidade, procure hoje tttesmo a Escritório Imo.

)
. biliário A.L.Alves, rUI! Deodoro 35, que está habilitado a regularizaJó.
criteriosamente.

Aceita-ss representante no interior li� . E3ttldo� ,Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

I'

j O_ESl'ADO
, &eàçlG. Ofle1... • r...

Joio Pi.to .. I
Diretor: RUBENS Ao BAJI.S
Propriet.ido e Dir.-Gereat.

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, (O - .
andar

TeL: 22-51124 - Rio � Janeiro
RAUL CASA}UYOR

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

BD ànci8r
TeL: 2-1873 - São Paulo

ASSINATURAS
,.

N. Capital
Aulo ..•.•.••••.•. Ctt
Semestre Cr'

�mestl'e ••••••• CrI
IIh .......•..... Clt

. Nómero avulso .. Cri
Nô laterior

ADO _ Crt 100.00
Semestre ••••••-.. Crt 80.00

i Trimeatre •.•••••• CrI. s5,00

, Nfunero a-mlso .. Crt' 0,10

I AllÓncla. mediante conll"ito.

t .. orilÚlÚl, mesmo Dio

! pobHcados, não serâo
! .....lvido5.,

• d1recIo alo se ,respon
aabllllA pelos eoneeítoe '

emitidos nos artiJ«r
assinados.

tO,oo
45,00
21.00
_,00
0.00

PonUf)' V... ClIa. .ou � .....
vender', ',

.

Nilo encontra oompndort
.

Entregue ao 1lIicrI.t6rt.o tDl_�
Lo L. Alves.

Rua DeodoIe M.

_ ..--..__--_., 'CF
-

ln tM

••iI.. I.lIel ...

'- filiai I �
II 100 "lI.e�.. ,•••••IIi"

,reMate 'ara .... "PDlPOLlle"
, ... eadeneta •• C&m)1I'e
MUTUO PUDUL

OSNY 84M4 & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

, Florianópolis
Acabam de receber
Mi:tquinas de escrever

CONTINENTAL
·'ERICKA - portatil
Cosinha americana

esmaltada marca

«SECURIT»

� .. OL $<:lc.� ...

PORTO ALEq,R.E

...
CVAN'OLUNTAftiOS.oA<PATRÍA -N.* 68 , ,......
c.a.Wt.PGSTM&D -t'El.:U'QWÍiu.o •. ,�'---uct...

Agenciá Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmídt. 22-Sob.
C.:Po8tai, 69 - TeJ. {{Protetora»
1':,;v'�V FLORIANOPOLIS

o 'VA.� ne I'I'A...U."
f'ro� u .A.g••hlt

Pro�
LIVIlARU 41, ra....JID

�.
• • • .. • •• e _ • • • • •• • ..

FE FlIDIIS. REUMAT ISMO '

E
! PJ..ACAS SIFILITICAS

Elixir de, Npoueira
Mad�caQão Guxilinl' no b"damu!t

da IlllUia
o •• � •••• o •• • ..

TINIAS PARA PINlURA
fOT'fOMAR

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Sexta-faira, 1 de Setembro de 1950

Será a primeira' vez este ano que se

batem o campeão da cidade e o cam

peão do torneio inicio. Um espetá,
culo como o que se anuncia ninguém
deverá deixar de assidro Adolfínho,
Fatéco, Danda, Minela, Boos, Jair,
'Bentevi, Nizeta, Felipinho, xuunno,
e Saul, de um lado e Dolly, Chinês.
Garcia, MoracÍ'! Bráulio, Geraldo,
Patinho, Néds, Urubú, Gil e Meireles.
eis os 22 craques que domingo estarão
na ,liça para' deliciar o público com

um espetáculo fora de comum.

.-------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'_____.

Enorme entusiasmo em torno �o, "Oer�y" ,�o fute�ol catarinense
Todas as atenções do público es

tão concentradas no gigantesco cho

que de depois de amanhã. no estádio
da rua Bocaiuva, que reunirá os tra
dicionais rivais Avai e Figueirense.

I Estará em jogo a liderança do cer
I tame de profissionais e tanto avaía

nos como figueirenses estão em for

ma para a mais empolgante conten

da do ano.

Quem vencerá? Eis a. pergun.ta
que vai de boca em boca. O sensacio.,
nal 'embate é o assunto da semana.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Esta tarde o ensaio
linal do alvi-negro

Para a monumental batalha tute

boljstíca de domingo com o Avai, o

eS_<YIadrão do Figueirense realizará
esta tarde, no '8stádip da F. C. D;,
o seu ensaio final, sob as ordens do
.competente treinador Dantas.

Campeonato da
LiQ3 -Joinvilense

JOINVILE, 31 (E), - Dois bons
encontros deram prosseguimento, no

último domingo, ao Campeonato da
Liga Joinvilense de Desportos. Nes·,
ta Cidade jogaram América e Ria
,chuelo, tento levado a mêlhõr os a

mericamos pelo largo escore de
11 x 1. Em São Francisco, o Atléti,
'co, local, abateu com' muita difícul'
-dade o Caxias, desta cidade, pelo a

tt>ertado escore de 2 a 1.

Vencido o P. Ballos'
reli SId8rÓpolis

Com um esquadrão' míxto, excur
-síonou domingo último ã'-Siderópolis,
ondemedíu forças com a equipe do
Vera Cruz, local, o "onze" do Paula
Ramos, desta Capital. A vitória soro

.riu aos locais pelo escore de 5 a 1.

Luiz ViDa ,.em
São 'Paulo

.
SÃO PAULO, 31 (V. A.) - O cen

tro-médio do Estudiantes de La PIa'
ta, Luiz Villa,

-

cedido por emprésti
mo ao Palmeiras, desta Capital, che
gou ante-ontem e hoje participou do
ensaio do grêmio do Parque Antar
tica.

: t:tHMBOLSO POSTAL

li PAriA To./)O PA!Z
: Produtos 5:;C�FRUTI
; �AIXA POSTAL 1008
: Cí..'RITI8� - PAQIloN/l'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Çarbono- etc'

Para colocar SOLA
em Jeu Sapato

PROCURE

'I tº!!!I�!4
, P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

Salve, Ivaí Fuul-Ball Clube!
I Seguiu o chefe da delegação

universitária
Pelo avião da Cruzeiro do Sul se- que disputará os Jogos Universitá

guiu ontem diretamente para

ReCi-l,riOS
Brasílelros. Ao Hélio � nossos

[e o nosso colega de ímpresa acadê votos de feliz estada na capital per
mico Hélio Milton Perefra, chefe da nambucana.

'

-

delegação universitária catarinense
, . ,

,

Gil regressou illes-p�radimeRte
e jogarà domingo

o meia esquerda Gil, um dos com- por motivos que, desconhecemos o

pouentes da equipe de futebol da Fe- 'craque do Figueirense deixou de fazê
deração Atlétíca Catarinense de Es· lo, regressando da Capital da Repú
tudantes, seguiu na última semana blica. Ao que a nossa reportagem
para o Rio, vía-aerea, e deveria em· apurou o excelente atacante estará
barcar com a delegação no "Campos em ação no próximo domingo quan.·
Sales", rumo a Recife, local dos

JO-1
do o alvi-negro d·ecidirá com o Avaf

gos Universitários de 1950. Todavia, o posto de líder do certame citadino
de fute_bol.

Grande lestival· em be'neficiO da
Casa do Professor

, Em beneficio da Casa do Profes Obras Públicas, em homenagem ae

sor realizar-se-á no
-

próximo dia 10 Prefeito da Capital.
'

dó 'corrente, no estádio do,' Ipiranga, i 4° jogo - Tesouro do Estado li;,

em Saco dos Limões, com início às. Texaco, em homenagem ao direto!'

13,30 horas, animadíssimo festival' do "Diário da Tarde".

osportívo, constante dos seguintes 5° jogo ,- Imprensa Otíçlal x Ban-

jogos: / co Inco, em ho��nagem ao direto-r'
1 ° jogo - Estatistica x Delega' da Imprensa Oficial.

cia Fiscal, em homenagem ao díre- O professor Flávio Ferrari, danda

tor de "O Estado". �
a sua colaboração aos promotores da:

20 jogo _ Tribunal Eleitoral x festa, resolveu oferecer -artística taça
Correio e TelegrafoEjo em homenagem para ser entregue ao clube que ma.,

ao diretor de "A Gazeta".' íor número de tombolas conseguir
30 jogo - Prefeitura Municipal x vender,

musicais.
As 13,30 horas _ Diario da 'me· I

.

S"ERVICO DE METE0tropole - (Laboratorios Scott & E_
_

-

noA) ·s. ROLOGIA13,35 horas Oferecimento

'Encerramento
Previsão 'do Tempo, até 14 ho-

'ras do dia ,la.

Rádio �uaruiá
Programa para haie

As 8,00 horas - Bom dia para vo-

çê
As 9,00 horas

do mundo.
As 9,05 horas

gravações.
As 12,00 horas

Nos bastidores

o transporte de
minério de ferro

RIO, 31 (V.A.) - O dretor do De

partamento Comercial da Central do
Brasil' determinou que puzessem em

execusão a partir do dia 10 de se

tembro vindouro as novas tarifas

para o transporte de minério de fer-

27 aDOS de existencia gloriosa compleia
. boje 'o alvi .. celeste

A <lata de hoje é de festas para o fÚtebol catarínense.
Foi no dia 10 de Setembro de 19,23, há exatamente 27 anos,

'que surgiu no cenário das lutas esporfivas de Santa Catari
na o clube que hoje representa a sua expressão máxima; o

Avaf Foot-Ball Clube, desta Capital.
E' uma data gratíssíma para os esportes da Capital e do

Estado que devem ao Avaí assinaladas serviços, pois foi o

querido grêmio da' Praça 15 de Novembro um dos fundado
res da Federação Gatarinense de Desportos, entidade que
controla o futebol em todo o Estado. Coro isso vale, dizer
que quando o Avaí nasceu, nasceu o esporte-rei em Santa
Catarina.

Fundado por um punhado de idealistas tendo à frente o

saudoso Amadeu Horn, seu primeiro presidente, o Avaí cres,'
ceu robusto, desenvolveu-se e hoje se projeta no firmamento

esportivo da gloriosa terra barriga-verde como uma das suas

maíooes glórtas ,

.

Em todas as competições futebolísticas nacionais, cola
borou () Avai para a constituição da nossa força máxima,
fornecendo grande parte dos seus jogadores.

Incentivado por incalculável numero de desportistas, en

tre os quais o governador Aderbal Ramos da Silva, Celso Ra
mos e Walter Lange, atrovessa o Avaí mais uma trajetória
brilhante em pról do nosso futebol.

Em sua exístencía, repleta de feitõS assombrosos que
muito o enaltece no roundo fútebolístico nacional, não fo
ram poucos os obstáculos que transpôs �galhardamente, para
orgulho de quantos desejam-no forte e prestigiado dentro de
Santa Catarina e do Brasil.

Hoje, entrando no seu vigéssimo o!._tavo ano de .vída. sob
a orientação de um dos seus grandes baluartes, o desportis
ta Julio Cesaríno da Rosa, cuja caeacídade de trabalho, e lar

ga visão administrativa prometem uma gestão profícua e fe
liz, caminha o Avaí para mais uma etapa gloriosa que por
cert. reunirá novos adeptos aos milhares que possui espalha
dos pelos quatro cantos do Estado, continuando a engrande
cer cada vez o foot-ball catarinense e brasileiro.

A primeira diretorta do A..!?aí
A primeira diretoria do Aval, eleita e empossada
dia de sua fundação estava assim constítuido :

no mes-

mo

Presídente : Amadeu Horn.
Vice ,presidente - Alfredo Loureiro.
10 secretário - Plínio de Castro Madeira.
20 secretário - Artur Manbrínf Filho.

,

1° tesoureiro. - Joel Souza.
20 tesoureiro - Enedino Cesarino .da Rosa,
10 procurador - Acioli Víeira,
20 procurador _ Waldemar Alves.
Diretor Esporlivo - Dr. Fernando CIeto Duarte.
Médico - Dr. Dona� Melo.

Os títulos conquistados pelo Avaí
Além de diversos torneios, conquistou o Avaí os seguin

tes títulos:

Vice-campeão da cidade em 1925, 1932, 1937, 1939, 1941,
e 1945.

Campeão da cidade em 1924, 1926, 1927, 1928,
1931, 1933, 1938, 1942. 19/13, 1944, 1945 e 1949.

Více-canmeão do Estado 'em 1910 e 1949. ,

Vioe-campeãn da cidade em 1925" 1932, 1937, 1839,
1947 e 1948.

1930,

1941,

Variedades em

Oferecimentos
1'0.

Tempo Bom, passando _a insta....

vel.

Tempera tura; E� declínio.
Ventos � Hondcrão para o Sut

com rajadas fi'escas.

'I'emperaturas estremas de hoje.
Maxima 22,11 Miníma 16,9

f
.

30 títulos, pcxtanto, conquistou o Avaí em 27 anos de exis

tência, façanha jamais igualada por clube de Santa Cator ina.
Seu maior feito deu-se 1945 quando levantou o tetra-campeo
nato do Estadi. Atualmente é o lideI' do certame d·e 50, junto
com o Figueirense .

musícats - conto

As 15,00 horas
-

,- 1° periodo.
As 17,30 horas Alma povtenha.
As 18,00 horas - [nstante da pre.,

ce. .

As 18,05 horas � Um programa pa

ra voçê - (A eleçtro_tecnical_
.

As 18,30 horas - A tela pelo ra

dio.
As 18,45 horas - Solos de piano

com Peter Kreuder. ,

As 19,00 horas - Momento espor
tivo brahrna.

As 19,30 horas - Noticiario da

Agencia nacíomal.
As 20,00 horas _ Canta Brasil.
As 20,30 horas _' Ritmos dos Es-

tados Unidos.
'

As 2Í,00 horas _ Solos de orgão.
As 21,30 horas - Musicas selecio_

nadas.
A� 22,00 horas - Encerramento"

BIJOU'J1ERIAS LAGUARDA
Criaçõe,s próprias patenteadas dos brincos plasticos
CE,AVO, COCADINHA, ESTRELA, TRES FLORES e

muitas outras novidades de grande aceitação, ofere
ce repre,sentação ·exclusiva a firma edonea.

LORENZO LAGUARDIA
DISTRITO FEDERAL

,

Posse dos novos (liJ'igeIltes
Hoj,e �à noite, no Clnbe Doze de Agosto, tomarão posse os

novos dirigentes do AvaL em solenidade que terá presenço de,
altas autoridades esportivas e grande números de 'associados
e simpatizantes do "mais .popillar".

"O Estad� Esportivo" se associa às manif.estacõ.(',s do

grêmio azul � .branco, .endel'eQando aos s,eus prócel'es, na pes
soa do sr. JulIo Cesarmo da Rosa, a sua saudação com votos
de prosperidades.

Salve Avaí Fool.. Ball Clube! Salve! •
-=-É DEVER DE TODO-DESPORTISTA-CA:rARINEN5E TRABALHAR ATIVAMÊNTE-PARA A-REA(IZAÇÃO-,EM--MARÇO-DE- -f951, DO CAMPEONA·

'TO BRASILEIRO DE BASKET; BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS �SFO&ÇOS DA FEDERAÇÃO ATL�TlCA PARA A CONSTRUÇÃO DE
UMA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!,

'.

...,-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-Sex:ta-feira 1 de Setêmbro de 1;)5J

I
Dr. eLAANO G.

GALLETTI
ADV'OGADO

Orlm•• cf".1
CODlltltulç60 li. Socledad.

NATURALIZAÇÕES
. Titulo" Dealarat6rlo,

Eecnt6rlo • R••td.nola
Rua Tbaà'nt., 41.·

IFONE •• 1468

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do ,aparêlho

-

respiratórió
TUQERCULOSE
Cirurgia "

do Torax
For.mado pela Faculdade Nacio-
1Ull de Medi.cina. Tisiologista e

Tisia"Cirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno' e Ex
as.'iistente de Cirurgia do Prof.
lIgo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Cons.: Felipe Schmídf,::>8
Consultas, ..diaria�nte;

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,

28 --- 'Chácara do Espanha

,Agora,

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina .

DORIVAL S. LINO •

1
Edifício IPASE - 2; andar

1' Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Clftarina

,

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO nm MUSSI
Médicos

.Cirurgia-Clfnica Geral-PartC?l

.
Serviço éompjeto e especialisado das DOENÇAS DE .

SENHORAS. com mO!i�.rnos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

COLPC;>SCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano,'nO 1, 10 andar - Edifielo
do Montepio.

Horári9: Paa 9 ás 12 boras - Dr. Mu.-t.
Das 15 ás 18 horas - Dr•• Musai.

Residência - Rua Santo. Dumont, 8. Apto� !.

·côMP1Nmr�IDlNVÇÃ%TllTTTÃiifÃ"�.A
FaDd.eI. 'III 1870 - Süe: BAHIA

INONDI08 E TRAN8POR'1.'E8
CUra. ti. Bala.é. ti. 'lt4t

CAPITAL E RESERVAS· • er,
Reaponaabildadea •• • • •• .: • • • • • • • • • • • Cr'
Receita ••..•• . •• '� •••••••••

'

•• �I • er,
Ativo •••.•••• ..•. • •• . � • • • •• ••••••••• Crl
Sinistros pagol nos último. 10 anoa "... C.fi
ReapoDsabilidadel •.••.. •••. • ••.• _ •• ó. 'Clt

Diretor.:
Dr. Pampbllo d'Utra Frolro tle Ca"alllo, Dr. I'ra.claco ti. N,
A.l810 M...rra. Dr. loaquim Barreto cio AntJo • IOH A.ro••

lO.too.eoe.eo
1.178.401.761;17

. '7.053,246,90
142.176.601,80
88.68'711',10

71.7SI.40ÚOfJ,Jo
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roMP.AN&i� [J) �'E c' �OS CO�1'�
� �CClpENTE5 DO TRABALHO.:=I

5 E DE SOC'AL�

PORTO ALEGRE .

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

"'dleo - Efetivo cio Hoapital ••
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
, GANTA

Tratamento e Operaçõel
Reilidência: Felipe Schmidt, til

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã nó H080Uai
� tarde: Rua :Visconde de Ooro
Preto' n. 2.

.

Horário: Qas 14 is 17 horas.

10r. Milton Simone Pereir.
.

Clinica Cirurgica
Mol_tiu de Senhoras

CIRURGIA GERAL Dr. Mário Wendh,usen
aJlIha ..id!t"a de adultoa • ert......

1. Serviços do!! Professores Ben(l� 00iUIult6rl0 - Rua Joio PInto, l'
Ueto Montenegro e Piragibe No- ·c:;,,1UUltaT�� �; 1.6t& ......

gueira (Sãó Paulo) I ReIlfI'l!da: J'eU" 8e1Úa1t, .....

(loDlultas: Das U ás 17 hor.. _- T_eId.__I1.,.._._. '

_

Ru Fernando M�chado, 10 O P I F
.

r. eu o ontes.
-------- - -----

CInleo e oPe:radar
Dr. M. S. Cavalcanti tlMaultórlo: Rua Vitor M:1ÍreJu. .11.

Te1ef01le: 1.405
. .

CU.lca a:duiftDlellte de ia'Iutu CeuuJtu du 10 .. 13 • .... U ..
JI:aa Saldnha MarlIlJl.. 1. " lira. Ruldbeill: Raa BI--.

TeIef_ ]I. 1ft lU. _ TeJef_: UH

���....r=����==�����======�======��

RUA VOLUN ..ÁRIOS DA .PÂTRIA N.O 68 . 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 58S • TELlifONE 6641) • TEl.EGRAMAS: .P�OTECTORA>

Agencia üBr�1 para . Sta� Catarina
Rua Pellpe Schmidt. 22-Sob. \

Caixa Postal. 69 Tel "P,·otectoran _. FLORIANOPOLIS
- _ ...•-_ ....._-_ ..

f
I

regulares

s10 FRINCISVO DO' StiL para NOV4' 1011
Infol'magõe. como. A(I'ent•• ·

"

1!Iori.n6polie· - Carloa HoepckeS/A - C[- Teletone 1.'212 ( Ead. telell.
São Fraocílco do Sul-Carlol Hoepcke S/A -CI- Teleloae 6 MOQR8:MACK

-,

RADlOTERAPIA
RAIOS,X'

DI. ANTôNIO MODESTO .

.

Alode, diàriuaeDte. DO Hospital iIe c.mJa".
.

'

"'" ...,......rJ.-..--_'-",;r_.J,.;-.':J_.........._-..
-

...-_-_-&"'__,_,-:v.-_.................- ... .:--.."

Dr. Lins Neves· Dr. Polydoro E. S. Thi.
�.... tlá Mator.idacle •.m�ic. •• ...ue" • parte... '

Ro.pital de Caridad. .. B�pital de ,Caridade dIt·
�CA DE SENHORAS - Gl- rtan6polil. AuiJtente d. ;

RURGIA PARTes Maternidade,
'lap6.t1eo, controle',e tratamento Doeuçu doa 6F1áos intemOl, ..

�aU..do da lI'a�dh. Di'tuF-' , cIalmente do coraçio, e �
li. da adqleacêncla e da JDenopau-' Ooncu da . tiroide ti demu. II
.. Pertubações. menatnlaia, h��· � dulu internai

uç6ea e tum0l\eI do aparent,o leni· '�ea e cirurgia de �or••
ai femlD1no.·· . PartOs.
)JIefto6ea do atero, ovários. trom· n:8IOTERAPIA - ELECTRO
_, apendice. hiM'iúu, Tane., etc. ' DIOGRAFIA � METABOLIS.
burgla pliatica do periDeo (ru- BÂs�·'
.....) IORARIODE CONSULTAS:-
"sslSTENCIA AO PARTO B OPB- D1àriamente das 15 às 19 :

RAÇõES OBSnTRlCAS ruo
'. '

..JaÇH ldanda1area, tiroide, od- CONSULTORIÓ:
i_. blpopiae, ete.)

.
Rua Vitor Meirelêt a.. ti'

k..turbios lIlervoaoa -- Eaterilldad. Fone manual 1.m
.

Regimes. RESIDENCa,
blllollório R. Joio Pinto, , - 1".1. Ayenida TrompowlkI" ..
..1 Fone 'manual 7.

.

RuM. R. 7 de ,Setembro - Edif.
'mI e Sou.:a - Tel. 8411.

Dr. Newton d·Avíl.
)0,. Roldão' Consoni
•

cntURGIA GF:Rd·-. Ai:tA ··'ti.
RtJRGA - MOLtSTIAS n. 8..

NHORAS - PAIro.
1'IIrmsd.. J&)II Jl'aeuldade de •.a.

II1II do UIIf",eraidade de sa. Paule,
onde foi a•• istente PGr Yárlo. _ do
8erTlOO Clrúrgioo II.. Prof. AllJl.

Cen'IIíI 1'"1IIii
Clruraia II.. estômqo • 'lia IlrnJloo
rea, inteatina. IIdpdo • If'OIID, tini·

de, riu., pr61t&ta, be%!p, Iltere,
.Yárl... e trompa.. Varieocela. lIYrio

.

ceie. 'rari_ e her:aae.
eon.ulta.: CIi. J. i. 5 horaa, I riIa
"eU,. Sehmidt, 21· (aItoa da Cua

Paralao). Telef. 1.5"
Wlenldbcia: Rua Esten. J'IUIic. 17.,

Telef. :M. 164

�Irarsia geral - DoeDll!ls cle S..be

ra. - Proctologia
FJetricid.acle Médica

"

Gou.nltório: Rna Vitor Meirelea D.

.. - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e.' lar·

te dali 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. n.

li - Telefone 1.422.

" Dr. A. Santael. '

(:.armado pela Faculdade 1(81i:10-
Gal de ltIediclna da untveralda(lEr

do Bras1l)
IMd1co PQr concurso da .l.8ltst6Jl..

c1a • P�copatas do Distrito
l'ederal.

h.lnterno de BOllPltal Pslqu16-
tr1co e IIanlcOmio Judicii.r1o

da Oapltal Pede?a1.
Ib·lntemo da Santa Ossa de 111·

nricórdia do B10 de Janeiro
OLJNlOA :amorCA -. DOBOU

NERVOSAS
.

OonsuIt1Ir1o: lIdiflc10 Amtl1..
.eto _ lSala I-

,
Bes1d6ncia:

Avenida Rio Branco, 144
Das la AlI 18 hor..

Telefone: '

Oonsultório - 1.Ha.
Bellidtnc1a '- UOS.

L

,O Sabiô

"VIRGEM 'ESPECIALIDADE" da
elA, WETZEL �IND as TRIA.L·.. JO.INVI LL m

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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