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A RECOMENDAÇÃO DE OS- TRABALHISTAS APOIAREM A CANDIDATURA DO SR. IRINEU· BORNH�U§��d:tt. fi: '��y �i�" ,;"
VORECERÁ A CANDIDATURA DE GETúLIO VARGAS, COMO PROPALAM ALGUNS DIRIGENTES

r

D
.,

PT'�at;:4\r4. 't:;. t
NENSE_ AINDA ONTJ:M O SR. ADOLFO KONDER DE�XOU BEM CLARO QUE O SEU PARTIDO $.t(í!!1fttM� tJ
�AVORES� DECLARANDO AO JORNAt C�RIOCA (O GLOBO') O SEGUINTE: "A UDN. DE SANTA CATARINA Ê�TAf::'� !<ht,

FIRMíSSIMA COM O BRIGADEIRO EDUARDO.GO�S. �ÃO HÁ POSSIBIL1DADE NEM .DE RECUO NEM DE DESVIO
,

, DE VOTOS PARA OUTRAS CANDIDA_TURAS. ISSO É UMA HIPÓTESE ABSURDA E INCONCEBíVEl". '

..__._ - - �•.•_ _
- -••_ _ _ _••-_-_-_·.·_· _ ·_·.·ft· -_·.·�

o KAI8 ANTIGO DUBlO DE SANTA CA.TARINA

�� • D. g.mM, SIDNEI NOCETi - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA :&lJIO�
,
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Ano XXXVI t Nerêu I(��'a��!��!: e í-

Paz anos hoje. longe da capital.
vícas da nossa população, hoje, Dia

dos acontecimentos. sensacionais,
da Pátria, êste jornal dará folga a

.
, , .

seu pessoal ,da redação e das ofícinas;
'no meio-exílio do seu Estado na- voltando, portanto, a circular, no dia.
tal, o vice-presidente da Repúhli- 9, somente. "

ca, sr, Nereu Ramos. I
.

.

,Embor� o .Brasil nunca tenha, Dia 25 a inBofturaça'"oSIdo muito rico em estadistas e. ' !I
permite a variedade d�s �u� h�jel de Matàripelutam pelo poder íazer dístinções

'

,S.\'LVADOR, 6 (V.A.) -"-A ínau-
bem claras: os honestos e os me-I' -' . , .

> � guraçao orícíat da usma de Maia,
nos honestos, os capazes e os 111e-,. á l' d di 2� d.. ripe ser rea iza a no la D O;
nos capazes, os inteligentes e os j d d t

.

�'"
"

. .
. I COlTenLC, even o o a o ser presi-

meno ,ntelIgenles,.· Cansideran- did I P id t d 'R 'b�l', •
. 1 o p.e o reSI en e -a epu !Ca ..do-se tudo, em suma, a personah-,' O nhei Pr' C t I de

dade do sr. Nereu Ramos arece

.

enge, JeIrO mio an a,1) l-e �

r .

d"
.

p
. I que aqui se encontra a f'ím de

antes correspon er a serre ,pOSl-.. -', '.

l· dê di 't' M êl
mspecionar os trabalhos finais da

lva esseS' _ a J<{l, IVOS. as e
.

_ .'.
.

[. b j d di id d ., construção
da refmana,. falando.

em, so re"u o, . Igm a e. á .
..

'

E' dií'í '1 d dienid d
. J eportagem. disse que, tratando

1 lCl guar ar a IgnI ,a e. , . ,

Ih' � d ,"',,' . I 2.500 ban-is de oleo bruto dos
na emnrragues a vítóría; e mais '

d t 61 d R,".' campos c pe r co o econcavo
di Iíci! guardá-la na amargura da B h' "i' tari �

derá tre-. a Jano. i' a aripe po era eu re- -

derrota. �a verdade, as- crrcnns- ." .'

b
.

d,

"

':t., • gar iI (',conOUlla awna, cerca e
tãncias contribuíram muíto para J. 00 Iit d": d C!eríva-. . .. u I do rví

1 .000 I 1'OS iarios e v

[ustitíear as a 11m es o vice-pre- d d t '1 .

.

I dR' li
os o pe 1'0 eo.

SJcente .

a epub ca: revelaram- I
se getulistas, Ü's que o denuncia-, E C

c

h
_

�am como geiulista; � sem a fir-/ m Qpen ague,meza do sr. Nereu Ramos seu par-
tido não. possuiria fôrça, �oje, pa- O «11m. Saldanha»
ra TepelIr a vergo�ha traI�ora. O RIO, 6 (V.A.) _ Chegou a Cope"
sr.' Nereu Ramos tlllha razao. Por nbague procedente de Eslocolmq,
isso mesmo está certo .q:u� ainda

� navio,e.scola "Almirante Salda..

será chamado para servir ao Bra- nha", em cujo porto devE'rá per.
sil. manecer até o dia' 8 do coúente)
- Mas hoje se aplica ao seu des- quando seguirá viagem para OsIo�
tino o "erso do poeta romano, eon- na Norl!�a.
forme q qual CaLão despl"ezou a

causa favorecida pelo.s deuses {la
Ü'responsabilidade:

esteja sempre, como tantas oul1'QS Viclrix cansa diis placnit, sed vic

do mesmo Estado, 12a vanguarda do ta Catolli'.

1)ro(/resso espiritual e material, I (Do Cor1'eio da Manilã. de"3 dô
para a gló1'ia ue Sallta Catarina e correnle)
a gl'ndeza dô Brasil. -----------

Homenagem a Tira-
dentes em B. Aires.
_

Buenos Aires, 6 V. A,) - A Câ·
mara de Comércio Al'gentino'Brasi
Hdra comemorará o aniyersano da

independência do Brasil, tendo 01"

ganizado um ato de homenagem à
memória do pTocer brasileiro Joa'

quim José da Silva Xavier (o Tirà'
dentes), de que participarão mem·

bros da citada instituição e brasilei·
ros residentes p.a Argentina. Essa

IJlOmenagem consistirá' na colocação
de uma coroa de flôres no monu

meni,v de Tiradentes, sifuado -n'o aris·
tocrático bairro de Palermo, nesta

capi�al.

florl.n6polls· � Qumt�·feira� 1 de Set.mlno de 1950 '1It 10.94)

Centenário �,e Blumen8u
o sr. dr. Nerêu 'Ramos. inclito"TCe-?residente da Repubiioil
8 S.' Emcia. Dom Jaime Câmara, éàrdeal-arçebispo do Rio de
Janeh'o, sludam 81omeo8u que, com festejos excepcionais, está

comemorando o I· centenário de sua f�Ddação,

Outro e,ataI'inense, dJor, lodos os

títulos eminellte, S, Excia. Dom

Jaime Câmara, cardfral-arcebisp'J
do Rio de Janeid'o, ellviou aos se'ltS

cOllterrâneos a seguinte salldaçiío:
"Blumenazz celebra, lles{e Ano

4. '''0 z'� do { t' 'd d Sctnto, suas {estas centenárias.
, 5., C �n -se as eS!VI a es ,

prog1'Qnwdas lla ci{lade de' Blume- Como {ilh.o do mesm� Esta�o �le
nau d Iv R

. 'Santa Catanna, não te1'za Q clz?'ezto
, o �r·. 1'.

•

erOlL amos, emz.� de subtraÍ1'-me ás mani{�staçõesnellte Vzce Preszdente da Republl'- de 1'egoz;J'0' de meus cOnÚiil'alleOS
ca, di.l'igiu aos blumenallellses a

seguinte mensagem:
É, pofs, como· ca.�arin$se que,

"Blttmenau.; esplêndida oficina
embora de longe, 'me associo as

de trabalho, onde o dinamismo comemorações centenárias, envi

das mais va1'iadas industrias se
ando minhas bençãos, com os vo

ca.sa ao cllidado de culturas cada
tos de que a cidade de Blzzmenau

., mais s:tecionadas, í constitui I
um dos mais fortes e sólidos es··,

\ teias da economia do Estado. .i.

a�ivjdade realizadora. da gente u«

menauense irradia permanente
mente a sua experiéncia e O sen

tido de orçanização, Dai por que �

transcende das divisas territoricis
do mUllidpio, para ser uma {e.sta
de todos os catarinenses a come

momção do seu celltenáJ:rio. ('11.)
Nerêu Ramos, vice-p'l'esidellte da

Republica".

(a5) Jaime Cdmam, cardeal ar

cebispo do Rio â(! Jane·iro.

Produ�ão de caDa
em Sta. c.atari08

Cerca de 900 'mil tone
ladas em 1949

A produção de cana de açucar do
Estado de Sant;l Catarina, relati,va
ao ano passado, atingiu o volume de
973.929 toneladas, no valor de Cr$,
68,175,000,00.
Segundo informa o Serviço' de Es'

tatistica do Ministério da Agricultu'
ra a área aproveitada foi de 41.148

�

he�'es, sendo de 24 tonelada,S, o

l'ellnimen to rhedio por hectare.

Vedada a matricula
,..

- Àssinou o presidente da Repúbli,
ca

. decreto dando nova redação ao

artigo 3° do ·decreto·lei nO 8.097, de
16 de outt,lbro de 1945.
Ficou assim redigido o citado ar'

tigo: "É vedada a matricula na Es·

í\'alo de E&taào,Maior ,dos oficia I
.subalternos".

7 de Setembro�
É de opulência cívica para os hrasileiros a data que

hoje trànscoI're: ê o dia da Páfl'Ía.

Ela; antes (!e, nada mais, evocd.Ja Illâependêllcia do

'B.rasil, concitando a Nação a ll1na vigorosa reafirmação
de sua capacidade de saúer conduzir-se, através da IzisM

ria da QJvilização, com conciêllcia de sua soberania.

Em todo o teJ'l'itó,rio pátrio o dia de hoje é illtlellsa-
1

mente cememorado e congl'eg'a, em tÔl'no de (Jlm''iosa tra-

dições,. as 'ene'l'(jtas cívicas qtte hão-de peI'petuaJ' a' grl.};n-/
de Nação Brasileira.'.

O "O. Estado" sallda a daltt {undamenla,l da n(JlCiOlla�

lidade -

-

maÍ'01' do nosso càleiLdário político - e se as

socia ao júbilo e ao orgulho com que o povo, as classes

armadas e a: mocidade «o Bmsil vão cele/)rá-la conrligna
mente.

•

Conforme tem, sido amplamente Comandaute do 5°, Di�rito", Naval;.
noticiado pela nossa írnpi-ensa, serão fará uma alocução Ú. data. O desfile;.
realizadas, hoje, as cerlmonlas cívi- em contínencía às autor ídades, sertij
co-patríóttcas com que o nosso povo constltuído por dlestacamen'tos d§l
comemorará a data da nossa índe- Marinha, Aereonautica, Polida, Exér'.
pendência, As cerimônias -terão íuí- cito e' Ex,Combatentes da F.E.B. AS
cio às 9,30 horas, no adro da Cate' bandeiras desfilarão em um só agru,�
dral, e começarão com o' hasteamen- pamento sendo que o pavilhão condu
to da Bandeira, ao som do hino nacío- zido p,ela Marinha 'foi aquele bodardq
nal, que será cantada por tõdos os e .ofertado pea muher; c,tal'inense;
presentes. A seguir sua Excía, o Sr. ao Contratorpedeiro Santa Catarin��
Contra-Almírante Benjamin. Sodré,. em 1910.
,.. _._..--- �'.-.._-_..- _ _._._ , _.� -......,

I

Organizado o Comité
Brasileiro

Comissão Intero"cio·
.ual de Ciencias
Históricas

Paris, 6 (V. A.) - A Comissãea
Internacional de Ciências Ristórica!4
se reuniu sob a presidência do pro.
1'essor Ropert, Fawtier, do Colég�
de França. \

O representante do Brasil" S1'.
Roberto Assunção, informou .à AS!
sembléia a organização do "Comi.
té" nacional brasileiro, cujo presi"!
dente é o ministro Pedro Calmon
e cujo' seOl'etário geral é o profes
sor Relio--Viana. No decorrer da.
re".nião, Q historiador Charles We
bster e o prOfessor Nils Ahlund fo
ram eleitos vicei;>residentes do "co

(Illité?' internacional. Foi aprovada.
por unanimidade, a escolha de Ro
ma como séde do próxÍjno Congre&t

'No Rio O ml,nistro da. :�c:s�ternacional de Ciências Ristó-

-

guerra do Peru . Universi'ários_
RIO, G (V.A.) - Cercado de to, ,

das ,as homenag'ens a Que faz jus, em gre,ve
o ministro da Guerra do Peru gP- São Paulo, 6 (V.A,) - MáiS de'

-

neral. Zenon. Moriega, 'encontra-se 2� mil universitários paulistas es'

acompanhado de ,'lua esposa nes'

1
Lao em greve desde ontem, Os

La capital, onde veio r,epresentar gre�'istas são da F.aCuldad.e de En..
o ,seu país' nas fpstall comemora g'cnhal'ia e da Escola de _,\'rqllilciu...

tivas da nossa Indepenucncia. 1 ra .

_.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 SO'R�ErrEIÚA DE 8 FUR.oS MARCA

"FLORIANóPOLIS 'ASSISTIRA NO DIA 7 DE SETEMBBRO. O MAIOR.'. DESF'IL
MILITAR DE TODOS OS TEMPOS.-CATARINENSE - TEU APLAUSO SERA
RECOMPENSA DESSE PORTENTOSO ACONTECIMENTO." f-
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o ESTADO--Quinta-feira, 7 de Setembro de 1950

Dia da Patría
. "_ t

f,ONVITE
A - A Comissão organizadora das comemorações' do dia da Pá

tria convida as Exmas, autoridades civis, eclesíústioas e mílitares e o
!povo el1!._ S1eral para assistir as' solenidades que teTão inieío às 9,30 ho
Iras do dia 7 de setembro .

O programa consta do seguinte:
'I - À.s 09,30 horas - Concentração das fôrças armadas e delega

ções escolares nas escadarias da Catedral erua frontal. e do povo em
geral na Praça 15 de Novembro e Jardím Oliveira 'Belo, frente' para a

Catedral.
II - Hasteamento da Bandeira.
III - Alocaç.ão à data proferida pelo Exmo. Sr� Contra-almirante

BENJAl\f,IN S.oDR�, Cmt. do 50 Distrito Naval'.
IV - Desfile do destacamento militar pelas ruas' Arcipreste Pai

va e Felipe ,Sehmidt, em continência às autnrídades que ocuparão RS
sacadas do Pal'acio do Govêrno Estadual.

O destacamento militar é constituído dos seguintes elementos:
.1 - Banda de Música;
2 - Comando do destacamento militar; ,

3 - Ex-combatentes da F.E.B., que desfilarão cama home,
nagem especial 110 dia da Independência;

,

4 - Grupamento de bandeiras, na s-eguinte ordem: M:lrinha
- Aeronáut�a - Exército e Policia Mílita;r

5 - Companhia de Guardas da. Destacamento da Base Aé;
rea de Florianópolis;

6 -=-140 B.D.; e, '

1-
- 7 - Companhia de fuzileiros da Policia Militar do Estado;

B - Sendo o dia: 7 de setembro a data magna da Pátria e, como
tal. merecedora da participação ativa de todos ..os brasileiros, a co
misslio apela tio povo para dar 'à solenidade" o brilho qne-têm tido
nos anos antertor�,s, externando, por inteomedio de entusiásticos
aplausos o seu orgulho e a .sua confiança L!._O nosso queridó Brasil.

A C.oMISSÃ.o c1'R:GANIZAD.oRA
0/ ,�....,

1 VENCE-SE

(CB A C C E L I"
-r-"

r()m ".an""irlal'lp nar» 1f\O Jib�(). dp .�orVf\t.e, Pqnio"rl" ('.0111 com-

pressor "C.oPELA�D" original. molor de 3 H. P. e batedeira com mo-

10[' de 1 H. B. -em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR xo "EMPóRIO R.oSA;'. 1

Em nome da Díretcría dêste Clube, levo ao conheci:
mento dos Srs. associados "Que, devido às grandes refor

mas internas que estão sendo efetuadas e�ll sua sede so

cial, fi�am suspensas as programações de festas mensais

até o término das' obras. No entanto. a Diretoria já está

providenciando para que seus associados não fiquem
privados de suas habituais recreações, procurando orga

nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando

soírées 'dansantes em outras 'sedes de clubes co-irmãos,
com

I

os quais haverá, natural�ente, entendimentos pré-
vios.

De qualquer forma será anunciada com antecedên

cia pela imprensa local qualquer iniciativa a ser tomai
da naquele sentido. /

Arnoldo. Dutra
SecreláriÜ' Geral

A Companhia Cinematográfica
Vera Cruz foi fundada em novembro
de 1949, e tem como seu produtor
geral e 'único responsável pela qua
lidade de seus filmes o grande cine
asta brasileiro Alberto Cavalcanti,
nome por demais conhecido no muno

do inteiro e que dispensa qualquer
recomendação.

-

Atualmente, o capital da Vera.
Cruz é de 10.000.000,00 nas será bre
vemente elevado para 20.ÕOQ.000.oo.

Sens acionistas são :., - /Fl'ancisco
Matarazzo Sobrinho, Franco Zampa'
Lebre de Assunção Rex Kenllíiey &
Labre de, Assunção, Rex Kemmey &
Cia, Hernani Lopes, Luiz Maíorana,
José Augusto Pellucci. Sua diretoria
é a seguinte: Presidente - Francis
co Matarazzo Sobrinho, Viee-Presl
dente - Franco Zampari, Diretor --

Tesoureiro - Hernaní Lopes, Dire-

tor-Superintendente - Carla Zarn

peri.. /l
Possue atualmente a Companhia

Cinematográfica Vera Cruz seus es

túdios 'numa área de 30.000m2 em

São Bernardo do Campo, na' quilô
metro 17 da Via Anchieta, e tem

uma opção de compra, pelo prazo de
5 anos, de mais 140.000m2� A área

até agora construída é super-íon a

4,OOOm2 e nos seus, estúdios traba-
lham .maís de 150 operários. ),

De outra parte, o equipamento da
Vera Cruz nada deixa' a desejar, o

qu-e lhe permitirá produzir filmes

do mais alto teor técnico. No que diz

respeito ao som, possue a Companhia
o mais moderno e mais completo equi-
pamento sonoro até hoje -exportado
dos Estados-Unidos pela RCA Victor, �

(' I') Téo-
40 KVA, sendo que dois de corrente Horace C. Fletch;er mg es

fábrica detentora de vários "Oscars"
,

coutinua, além de uma g-rande quan- cuíco de maqu ilage.de Hollywood/ transportado d íréta-
C 6

tidade de lampadas-arco e íncandes- Aldo Calvo (ttalíano ) - en gro-
mente por via aérea da t;lbrica em

New·York para os estúdios da Vera centes.
. fOAdOlfO Celi (italiano)Cruz em São Paulo, constituindo a Mas', embora' fl!.spondo das mais

. t· I - a-o poderia Cinematográfico.maior carga aérea até hoje transpor- modernas ms a açoes, n

d
.

f'l de nível Tomas Payne (inglês)tada entre as duas Américas, num a Vera Cruz pro uzrr 1 mes

'I ão possujsse uma Cinematográfico.
, total de oito toriêladas, ,internaclOna se na '

.

-, ' ,

t d s John Waterhouse (inglês) - ní-
No que diz respeito à fotografia, equipe de técnicos experrmen a o

.

di t dos oentros eine retor Cinematográfico. .

. possue também a, Vera Cruz tudo nos lllalS a an a '
,.1' .,

'

d· 1 E tot assim Além dessa equipe de estrangeiros",quanto possa ser exigido para a pro- matográficos o mune o. I

C h, contra conta a Vera Cruz também com a,
dução de um, filme de nível Interna- pensando que a ornpan Ia .

. , ,

t s técnicos 'olaboração de muitos brasileiros...

cional: Um equipamento completo tau na Europa os segum e

á
. , B asíl tais como o eameraman Lima Barre-

Por transparência (Back prejection), todos já há v nos meses no r :

d H f
.

ht
-

(alemão) to, o eenógrafo Mar-tim Gon,çalves".
Uma truca- (máquina especial para Oswal a ennc er _.

d interna os escritores Guilherme de Almeida"
produzir efeitos õpticos-totogratí- Editor e montador e renome I .

o

di
cícnal. Aníbal Machado, Carlos Drunnon <

ficos) , três dollies (dos' quais um
de Andrade, Rodrigo Mello Francor,

d t) d ' Brik H. C. Rasmunssen (dina'com braço éUl gum as e, uas Cê�- Afonso' Schmidt, Abílio Pereira dEr
"MOt h 11" "SpperPar marquêfi) -. Técnico de som e gramaras I c e ., e u:rpa >

' -

Almeida,' José Mauro de Vasconce�
'\To", tôdas completas e sonoras, úma vação.

B. Randall (americano) los e_Qustavo Nonneuberg.
câmara "Cameflex" e uma "Eyemo" Howard

E e' por co'nta'r com êsse material�
I T

-

'co de som e gravação. '

ambas simples e completas" a ém de -. ee,m
hllnlaIlO e o equipamento técnicO>

f áf' t d M'chael Sto11- (inglês) - Tecnicomáqljinas ·otogr icp.s de o os os I
acima mencionado, que a Vera CruZ'

tipos. Disso para não falar de uma de microfone.
D' acredita estar em condlções de faze�'

cabine ·élétrica de 350 KVA ,com cor· Henry p, Foule (inglês) - Ire-
-

d
.

1-

tor de fõtogl'afia e iluminador. cilliema jprofissional e in ustrla,
rente ACIDC, acrescidos de 300 KVA

C na mais rigorosa acepção dêstelil'1950.. I de corrente alternada, três geradores Nigel C. Huke· (inglêS) - ame·

dois termos.exerClClO ,portáteis CtlID uma força total de raman.

De Cinema Clut).• Doze d-e A,gost
j Iguos dados sôbre a '

.

AV ISO
Cia. C. Vera Cruz

Crédito
.

Mutuo Predial
Avisamos aos -nossos prestamistas que em virtude de es

tar
f

parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos resultadôs da extração da referida loteria não estão

sendo realizados.
Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funciona'!'.

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmol�fi·
quem em dia.

J. MOREIRA & CIA.

C.oNCESSIONARIOS

LVULAS

-',li,
MAIOR ESTOQUE

t

Dtlânlida Rádio Cal. Lda.·
Rua Trajano, 31

"
-.__

.
Sindicato dos Empreqados em
Estabelecimentos Bancarios do'

Estado de Santa Catarina
EDITAL-

Faço saber, aos que o j)l:esente virem Ou dele tiverem conheci
mento que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin
dicato as, eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fiscal,
ficando aberto o prazo de \(lo dias. que correrá a. partir da primeira
publicação dêste e termlnal:á no dia iOde outubro próximo, para o

registro das ebJapás na Secretaria de acôrdo com o disposto no art.
40 das "Instruções" aprovadas na Portaria Ministerial n? 29, de 29
de março ,de '195.0.

.os r,equerimentos para o registro da.s chapas deverão ser apre
sentados na Secretaria em tl:ês vias, assinados por todos os candi.
datas,' pessoahnent�, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de
proclIDução, devendo conter os requisitos 'previstos no art. 60 das
ff]:nstrucões" e ser instruidos eom as provas exigidas nô art. 530 da
Consolidação da!! Loeis do' Trabalho.

.

,

Florianópolis', 10 de setembro de
NC1'êu Vieira de Arrdra,de - Presidente em

Direto:r::

Diretor-

================�----------

I R á d i O s� A ti â n t i d a
o N DAS L ONG A S E cu'R �{_�A S

Atlântida _. Som natural - Alta sensibilidade

VISTA "'E' A LONGO PRAZO

Amplifícador�s
Ca" t·a' r·.nense ,Limitada

,

Telefone n. 1451:) �'.Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31, -�-__-_--
,_-�--_----------�------------------------------------��------------------- --------------��

\

Grande' alcance

Atlâ!Ítida --6 ,.,sucesso da técnica elêctrônica - Atlânlida - Super construção
VENDASOtima seletividade

Electro,b�

para durar mais

A
Rádios

Atlântida Rádio
Transmissores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j o EsTADO-Quinia-feira, -7 de Setembro oe ld5J 3

CATARINENSE:
..NÃO DEIXE DE APRECIAR HOJE, O DESFILE DO SOLDADO DE SUA TERRA, SEU APLAUSO SERÁ UM CÓNFORTO �OS SEUS ESFORÇOS.
NA DATA �XI�lA DA NACIONALlDADE/ OS APLAUSOS COM QUE HOJE REVERENCIAREMOS AS GLORIOSAS FORÇAS ARMADAS SERÃO A SOLENE AFIR
MACÃO DO NOSSO ARDOR CfVICO. -NOS SOLDADOS EM DESFILE VEMOS A SEGURANÇA DO BRASil CAMINHAR PARA A FRENTE, COM A DEMOCRA- __

.--
�

CIA, E PARA O ALTO, COM OS SEUS DESTINOS CRISTÃOS. (-
. --

,---_ .. -- '-�--- . --- - _-. .

, .'

Henrique -da 'Silva Fontes e familia.' e o Cônego Thomás Adalbertf
l'm coquetel de ritmos bailados... / .,

da Silva Fontes, convidam seus parçntes e amIgos para a mIssa que,
melodias. .. e belas' can!;ões .. .-.'

em intenção. da alma de sua queri� mãe, sogra e avó •

CE·NSURA: D •.Ann� da S,lva Fontes,
LIVRE falecida a 3 def cbrre"nte, em Itajal. mandam célél:iràr"n6 'próximo di ..

No I?rognalna: I
(,

9, sábado, ás 7,30 horas, na Catedral Metropolitana, no altar de Nossa
"Esporte c.m marcha -Nac. Senhora (le Lou:rdes.

Preços Cr$ 6,2'0 ,e 3,20
.

Antecip� seus agradecimentos a todos os que comparecerem ao
- ODEON - d \.

; pl<C oso ato. •

Florianópolis 6 d� setembro de 195Q •.

VI-d'a QOCl-al Os �ir�toriOs !WDDi-]C .

ClpalS Peteblstas
"ANIVERSÁRiIOS

.

I
-, a menina Mavta Lúcia, filhinha podem negociar '

:''0:' ROSA CHEREM DE SOUSA do casal Leni Rosa e Adauto Freitas;
Faz anos, hoje, a exma, sra. d. Ro· Sra. GUSTAVO NEVES !l."ordos"a

Chel'e�
Mendes de Souza, digna Faz anos, amanhã, a exma, sra. U\I

",€spôsa d nosso distinto conterrâneo d. Benta dos Santos Neves, digna es· os Diretorios Municipais, nos
-

acor-

sr, Antôn o Mendes dy Souza, do pôsa do Jornaliata Gustavo Neves, dos' que 'realjzem, podem com-

"alto comércio local. Secretário da Justfça, Educaçiío e prometer seu apoio a qualquer dos
A distinta senhora que, em nossos Saúde. candidatos ao governo estadual,

.meios sociais; goza de vasto círculo A tU.tinta aníversarãante que,
de relacões de amizade, será, hoje, na nossa alta sociedade, desfrnta de desde que pa�a 'esse cargo. não

:pelo felÍz (�vento, muito cumpr ímen- largo círculo de relações de amizade tem o
- PTB (candidato proprio,

.tada. que lhe reverenciam as excelsas vir' Mesmo em face do apoio expon-
A êsse cumprímentcs, os de "O Es· tudes, oriundas duma aprimorada taneamente of'erecido pela llÚN ao

>.tado" se associam, desejando-lhe te- educação cristã e de um coração ma nome do dr. Carlos Gomes como
Iícídades. gnãnímo, -:;rsemrtre solícito ,às cama-

�

, candída to a senador, não se alte-
D. SYLVIA FREYSLEBEN panhas asslteudíaís que se -promo-

I
. ra a situação dos Diretorios Muni-A data de hoje assina a o amver- vem em nosso meio, será, amanhã,

-sárto natalício, da exma, sra. e. Syl- por certo. alvo de múltíplas home- cipais e nesse caso nem mesmo do
, -vía Freysleben, digna consorte do sr. nagens a que faz jus, ás quais nos Partido no ambito estadual, eis
Car-los F1reysleben, atlo funcionário associamo�,----enviandooll1iC �eftlei- que '0 'apoio udenísta não foi 80-
,da firma Car-los Hopecke S.A. - Co' tosamênte, os nossos melhores votos licitado e não póde, portanto. com-.mércío e' Indústria. de felicidades.
Desfrutando de vasto círculo de re- D. RUTE

r

GUALBERTO CALA- preender qualquer 'compromisso
:lações de amizade, a aniversariante, ZANS da parle dos petebístss para com

,oom c:'f(rteza, hoje, recebem múltí- Na Capital da República, onde a UDN. Seguindo essa interpreta-
-plas homenagens, ás quais nos as- resíde, "'ê, tr:aJmlcorrer, amanhã; a

. cão. que tenho corno .correta, foi
soctamos. sua data natalícta, a exma, s:a. d.

que contribui para o acordo feito
D. CACILDA SCARPELLI R.ut� Gual��rt.o Calaz�ns: esposa d? com o PSD em Blumenau. peloOcorre, hoje, o aniversário natalí- dtstínto oficial do ExercIto, Tte. LI' .' .

cio da sra. Cacilda Scarpelli, esposa elt Calazans. qual teremos o apoio desse partí-
-110 sr. Orlando Scarpelli. do comércio Contando na sociedade local com do ao nosso oandídato á Pref'eitu-
.íocat. " Inúmeras amizades, a ilustre senho- ra, enquanto o PTB ,ali apoiará o

D. JOCELINA CARDOSO DE :ra, embora distante, receberá múl- nÓl'ne do SI" Udo Deeke para go-
MIRANDA típlas manifestações de apreço e es· vernador do Estado".

A efeméride de hoje. registra o tima daqui, às quais uos associamos.
àniveI'sário

... natálicio da exma. sra, DR. CELSO LEON SALLES

,-11. Jocelina Cardoso de Miranda. dig- A data de amanhã regista o ani-
na espôsa do noss.o distinto cOllter· versári6 natalício do nosso estimad.o

.1'âneo e brilhante c.olega de imprensa conterrâneo sr. dr. Celso L,eon SaBes,
jornálista

.

Adão Miranda, operoso conlponellte engenheiro relilidênt'l

I
- ad,misnistrador do "ospftal -Nerêu da Diretorill- da Estradas de 'Roda'
"Ramos" e 110SS0 apreciado colabora' gem em Blumenau.
dor. O aniversariante por �a incomum
A dama aniversariante que. em distinção e -HlVulgar. operosidade-, de

"noss.o meio social, se destaca por seus há muito se impõs à estima e a ado
nobres predicad.os e coração bonis' mil'açã.o dos blumenauenses que na

,:.simo, será, hoje, pela auspiciosa data, data de amanhã, lhe tributarã.o inu
. muito felicitada. meras homenagens, às quais, por me

A essas felicitações lIÓS associa· recidas, nos associamos. .

'nlOs,'pór justa, e lhe enviamos os n.os· SI'. HAROLDO PESSI
.. sos repeitollos voto: de. felicidades. A eferméride de amanh

..
ã consigna

'SR JOÃO JúLIO DE OLIVE�RA o aniversário natalício do sr. Harol-
Na Lagu,na, onde residem vê pas' d.o PE:Yssi, alto funcionário da Dire'

'saro hoje, o seu aniversário nataUcio, teria de Estrada de Rodagem e pres
,{) benquisto cidadão sr' J.oão Júli.o de ·tigioso ,de�ortista, presidente • do
,<Oliveira. abastado fazendeiro. Avai F. C. ,

SR. JO_.:tO CRESPO - As inequívocas manifestações de

Fa.z, an.os, hOje o estimado coesta·. amizade que. ao ensejo, lhe serão
- Guario sr. João Crespo, residindo atuo i testemunhadas, nos solidariza;.a.os
,-almente em Blumenau. também ,

.

O nataliciante que, em nossos

mei'r
FAZEM ANOS AMANHÃ

"'OB culturais; é figura de destaque, O sr. Ot.oniel S. Diniz, correto saro Forres ter Tucker e Jim Davis.
., :integrand.o, c.om raro brilho, a Acade, gento da Aeronáutica;, 'FOGO NO INFERNO
lnia Catarinense de Letras, será hoje, - o sr. Arí Cabral, comerciário
alvo de enfequiv,ocas demonstràções aposent�do;

��e apreço e estima de seus numerosos -.o jovem Waldemar l\'lüller, fi,

,'amigos e admiradores, ent_re quais lho de d. Olga Müller, agricultor resi·
nos inclufmos; dente em Mondai, Chapecó;
,SR. JOÃ·O· DE DEUS VIDAL FILHO _:.y a 'graciosa menina Ana·Mari..!,
TrqnscolTe, nesta data, o aniversá' filha d.o ilustre facultativo dr. Paulo

:l'io natalício do sr. João de Deus Vi· Mendonça e da sra. Cer,es ... Oliveipl
daI Filho" funcionário da Peniten· Mendionça, residentes em Bom R'e'
ciária do Estado, progenitor do sr. tiro.;

. .

.

Alvaro Vidal, funeionário da Impren' _ o interelilsante Mário·Cesar, fi·
,-sa Oficial. lho do sr. Mallfel «os Anjos proprie' Ás '2 e 7,45 horas (

CUll1pl'ill1entámo·lo, .cordial�l1ente, tárjo do Salão Minerva; A bbra -prima
-

de Cecil B. de
pelo feliz natalício. - a menina Haydée, filha d.o dIs, Mille em mag'nifico -tecnicolor

FAZEM ANOS HOJE tinto casal IIma Leopoldina e João de OS lNCONQUJSTAVEISO sr. João FelTeim Vaz, cOll1peten' Souza.
'·te construtor licenciado;

.

SR. FRANCISc'O 'MOTTA ESPEZIM Gary Cooper, Pa1l1ette Godard,
- a sra. Êlida Diegoli Correia, espô- Para os que desfrutam de convívio Boris Karloff e \Vard Bond.

;;:-Sa do sr. André Correia do comércio, do nosso estimado contel'�'âneo sr.

rloc.al; , o- Francisco Motta Espezim, do alto co
- a sra. Regina Machado, espõsa mércio local, o dia de amanhã é de

«;lio sr. João Machado, comerciante; intenso júbilo, pois lhe assinala o
- a sra. Orlandina Lúcia Regis, 'aniv,ersário natalício.

1,espôsa do sr. Hamilton Itegis; .' O distinto nataliciante por seus
......: SI'. Nicolau Ge�'mano, habil IUO- nobres predicados e por sua prover·

'!·torista da nossa praça; bial bondade se faz credor da ami' ,P ee('os: Cr$ 5,00 e 3,20
- o sr. Manoel Marinho FelTeira, zade de todos o�íilie privam consigo, _ IMPERIO _

",'funcionário da Base da Aviação Na· admirador,es de sua 'cativante sim· '.

y 1 AS 7,30 horas.
, a ;

. ," patia. 1'os,,_'a'no B
.

l' ld L'- a interessante Vania, filha do Politicamente filiadp .il-l hostes ilue. 1. I'azu, 1.0 ano Upl e

I',tf�sal Léa Carvalho e Almiro Caldei· no Estado, obedecem à direção dês Anrtte' Bach.
ra; se grande calarinense que é. Nel'êu O DIABO BRANCO

RlIS- 1
- a en,cantadora Maria da Penha,' Ramos, o sr. Francisco Motta Er"e' A mh.is bela das Epopeias na

filha do sr. Haroldo Luz, DeleO'ado zi�, por seu devotamento partidario .

I 18 , I,410
�

imposto de Relltla em JO,nvile e e POI' Slla lealdade, será alvo, ama..�HlI ( e 00 ....
, Ay,entúl'a eletrizantes scnsacio-I�a sra. Dulqemar Luz; ,

,

nhã, de expressivas homenagens de '

Inaes e dantrscas ...
CENSURA:

Panelas de Pre�são ADNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores -- Etétricos
a Cr$ 300,00

na Ele"rolandía
,Ru'. !\rc-i-preste - Paiva _/ E1t 111ase - Terreo

Cine-Diário·
- RITZ

Á.s 2, 5, 7,45 horas
W�lliam EUiot. Marie W'indsor

------

Solidas' emoções. . . Sensacionaes'
a venturas. . . tlld_o num mágnifi.
co trucoIor!

CENSURA:
até 10 anoS'

1\'0 prognama:
Esporte na téla - Fox Movietone

Pl'eç.os: Cr$ 5,00 e 3,20
_:_ ROXY -

Lul,as ... ação ... suspense ...

CEXSVRA:
---até 10 anos',

No prognama:
MaJ'cha da Vida - Na-c.
Melro Jornal - At.

Proibido alé 14 anos

No pr-ogl'oama.

Preços: Cr$'4,20 e 3,20

�-------�--'.-.-----.'••-a • te•• _-a-_"" • 'J

seus amigos, admiradores e correli·

ginál'ios que terão, des-"a forma, en·

sejo de manifestal'.lheyo iÍluanto' é
'

benquisto entre nós.
O «:Omstado" cumprimenta'o, ju'

bilosamente, desejando'lhe \01'0 melhl)'

; res votos de felicidades.

I"
1,
"

os t.750�OO io
.

quanto custa snia enceradeira

ARNO
",_, -

ELECTROLANDIA
<,

j

Icua Arcipreste Paiva
r

Edificío Ipase -Terreo

I. Bxposi�ão D.' de 8ado Leiteiro, Equinos,
SOlDOS e Ales

equipes de Agrônomos do seu Servi- liosa do Munislério da. Agricultu
ço, 'distribuindo sementes sele-cio- ra. com o qual trabalham em regi
nadas, emprestando máquinas Agri- me de Acordo.
colas para mecanização da lavoura, Senhores!

ou revendendo-as pelo preço, de Na Exposição Agro-Pecuária que

custo. ora se inaugura, podeis admirar os

É li Diretoria do Serviço de De- frutos dia terra fértil e 0$ produ
fesa Sanitária Vegetal, combateu- tos da pecuária progressista, prê
do, sistematicamente, as pragas mío -do vosso esfôrço cotídíaire e

.da Iavoura, periodica.s ou perma- honesto, conjugado á ajuda dos'

nentes. Govêrnos da União e d-o Estado.

É o Serviço de Plorestamento e Admiraí .prlncipalmente, .os re-

Ref'lorestamento, fazendo o plantio j sultados da vossa capacidade rea

distribuindo mudas, organizando llizadora .a -qual batem palma to-

hortas e defendendo a nossa ri- dos os Catarinenses.
-

.

quesa floresta]. Todos estes Serví-' Admíraí-os, rejubilai-vos com

.Cos, ,quer tantos Iienefic�os.· 'Ve�ll
êles c pross:egui avant� nesta camí

preslarrdo a agro-peouâría catart- nhada glorrosa que vindes empre

nense devem parte da sua efici- endendo para grandeza de Santa.

ência: á colaboração estreita e ya-I Catarina e do Bra,sifl" .

CURA, MILAGROSA
TURIM, 6 (U. P.) - Uma cura. milagrosa foi -assinalada num gru�

po de iperegrinos l)iemonteses e lorn'bard-os', que acaljam de regressar
de Lourd,es. Uma religiosa-que há 4 anos 'es,Lava imobilizad,a, por uma

artrite :ag'uda; recobNHl o Uso das pernas, após ter mergttlhado na pis
cina do' santuádo de Lourdes. As autoridades ,eclesiásticas, porém,
oDservam a mais 'estrita reserva ,em face do acontecimento.

Oficina 'JEEP

>

Serviço ):specializado
AMPLO 'ESTOQUE DÉ PEÇA·S 8ENUIN IS-

Consê.�tos em geral
FIGUERAS & HOMS,'"TDA_
Distribuidores exclosivos Deste Estado

Idos afamados veiculo-s

,JEEP DAWILLYS-OVERLA.ND

(ó

Escritórios: Rua
/

Tiradentes, 5
Oficinas:

.

Padre Roma, 53
\.

FLORI4NOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cristalaria, Cruzeiro

I

\.' )
i o exército da Repuhlica da Cri- O novo comandante é" o major
�éa está finalmente reorganizado. general Chung Il. Kwon. um orí-

É difícil reconhecer neste
.

exér- cial de 36 anos que cursou a Aca-
cito aquela soldadésca desorganí-

I
demia Militar de Tóquio.

'

zada, que' teve de fugir ante os in-I Chung tem quasí 50 mil homens

vasores comuni,1ta.s. .
L�m armas, ;perfeitamente equi-

Foram necess,\nas /fnUltas se�adoS'.
manas e esfôrço constante, mas," Este exército esta empenhado
o atual exército da República da

I
na def'êsa de uma frente de '120

Coréa mostra que a tarefa foi exe-] quilômetros.
'

'

,

-cuiada por mão de mestre, ' I A Primeira Divisão ele Cavala-

Naturalmente, o principal ele- ri� dos Estados' Unidos apofa" o

êmentQ na reorganização destas: flanco esquerdo do exército da

:1'ôrç1!S é -O" equipamento que, rece-
I
Bepúbliea da Coréa.

'

"

?beram e continuam recebendo do§. Os coreanos não têm muita fé
'Estado Unidos. nas retiradas estratégtcas,

De início; o exército da Repú- Frequentemente. os comandantes
blicà da Coréa achou-se

J

ante os nOTte-àmeri'c:wos vê�-�e: em pal
Invasores comunistas ,COrriO uma ,{)o,S de aranha para ponveacer os
criança armada, �e funda ante um comandante <coreanos' à retirar

pomem armado de 'espingarda. se para evitar excessiva, perda de
Os comunistas avançaram pre- vidas.

lcediàos por formidáveis colunas A' Déclrna-Sétirua "e a Décima..

de tánques T 34" 'de 'fabricação .ru- Oitava Divisões do exército, co" I&alI r.Ueldad.. ,.......,....
ssa.)""

'

reano não queria abandonar a ce ,d f1l.1a•• I

C6nLra h�is tanques. as ';u�:a.s frente de' Pohand e retirar-se pa- 1Ia 1o "II.�' -C•• e ••1...
-dos 'coreanos eram impotentes. Só ra Yongchon. ;r a&. ,.r. e ... "PDIPOLBO�
fhes restava recuar e recuar. Foi somente devido á insistên- j ••• cader.eta •• �m

Nessa retirada oontínua, a mo- cia dos oficiais nor.te-americanos MUTUO PnDüL.'
'1'al começou 'a cai r.i.E em pouco os que êstes "dois grupos de,,�xérci-
defensot._8:S achavam-se completa- to recuaram para novas posições.

• ••••••.••.••••••••••.•....

,lllente desorganizados, Nesta retirada, os ',coreanos luta"
,

Mas começaram a "'chegar as tro· ram com extraor-dináeia hahili
{Jas das Nações

, Unidas, e o equí- dade.

pamento norte-americano. O general Edward Craig, cornan-

'lA chegada dos' primeiros tanques dante dós Fuzileiros Navais que

Pershing encheu de entusiasmo a-cabam de chegar LCoréa, tem o

os soldados da República da C9- seguinte a/dizer sôbre o atual

réaA·O 111 rsmo tempo," "'S

' exército coreano: Agencia Geral para S. Catarina,
esm v 'oficiais �'Creío que os meus rapazes es,- Ru \I Felipe Schmidt. 22--Sob.

eoreanos e norte amertcanos em; tarão ,em bôa companhia". C.:Polltal, 69. Te1. «Protetora»,
penhavam-se e111 recônstruír :O e-

" 'Quem conhece a, tradição dos �c FL.ORIANOPOLIS
xércíto derrotado. FllziIeiros Navais de Tio Sam, ' ••••• ,. •••• •••. .• _. • •..••. '

Neste momento: completamente que se consideram guerreiros na

refeita,s, as fôrças coreanas já

'�I' lOs,�.
be que ,essas. palavras

são um

l,tão lutando com: eficiência e1h vá- gr.flnde elogio para o exército, da
rias frentes de batalha.

'

República da: Coréa.,
�." . '-

Representante
- Exclusivo

"

'

Rua Deodoro n

(
8 (sobl'ado)/

ExpOSição Perman8nt8'l'-de
VIDROS PARA CONSTRUÇAO, TELHAS TIPO M,ARSE,

LHES, LADRILHOS, PAVES E BLOCOS, ARTIGOS PARA

FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR� ARTI-
--

", /'

.: GOS DOMÉSTICOS, BAR E CAFE'.
-

ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR-
� ,

RAFAS' e CRISTAIS EM GERAL.

"

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

""'" ItOLUNTARIQS OA _pA.TRIA N.- GO • to· 8II1!IMIt
UIlAl'OIIf' .. ·tElUCHIi .......��

CASA MISCELANEA,": dhtri
buidora dOI Rádia." R,':C. A'

teter, \':6Ivula. e;'D1ICO'f
RUfa éo'nlelbeirn Ml;ltn

,

.

( . '._-

'Aceita-se r�pres9ntante no interior do Estado.

_") Caixa P.ostal 139 - Florianó,polis-
----------------------------------- --------'-------- ---- ------

CoItos para

__
---

,14- Batalhão dtCaçadores
Servi�o Militár, (Classe ,de 1931)

� �

-

"�' E"dita'
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� _.Y

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. cerCmt. da
Guarnição Militar de Fpólis. .)

C�légio Catarinens'. (

ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar o aproveitamento irttelectual dos seus alur
nós, o Colégio Catarínense, abriu" um estudo para os alunos ex
ternos. O estudo será assistido por um J}rofessor padre. .:

Horário: 7,30 às 8" das 13 às 18,10.
Hora de elltrada ao meio dia: 13 à 1�)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 .mensaüdade.

� 'Nota: Mês começado deve ser pago integralmente. j.
/"

(orrespondel1c1 J

ComerclaJ
(onrere
Dlploml

DIR�Ao.
Amélia M Pigozzi

METODO.
Moderno 9 Eficlenl.

.. Ru. General BUtencourl, 48
(Esq uin'a Albergue Noturho)

CURITIBA I TEUCRAAlA, PROSEBRAS

-IMOVEI�
V. S. construiu um prédio? Não o legalizou io Registro de imóveis't:

Os <locumentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si eXiste aJguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo. -:

biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulariza.lGtt
criteriosamente.

'
,

'

-

J
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'9 E�TADO-Quinta-feira. 7 de Setembro de lJ5J 5

Ministerio da Agricultpra Leite I?�lla Vou votar em João Batista Bonnassis
.Servíco de E. Rural, Agência no Estado de S. Catarina a Coréío

,

t d .* t a I Y--. Por AI Neto
As margens do Naklong, ao sul

Levo ao�conhecimento dos interessados que, a partir desta data,
.

da Coréia; em um ponto situado
-devídamente autorizado. pelo senhor piJ'e,tor dêste Serviço, passei a ê}. uns 40 quilômetros do mar, ar;
exercer neste Estado as funções de Delegado da Comissão Executiva guern-se várias Ipalhoças em cujo
dos Produtos .de Mandioca. A referida' Comissão está sediada nesta intérior se ouve chôro de crianças .

. Capital na rua Conselheiro Maf'ra n.. 37 e, no interior, nas sédes dos
Postos de Classificação e Fiscalização da Exportação da Agencia do

/' Serviço de Economia Rural, situados nas cidades de Itajai, rua Lauro
•

J\1ueUer n. 80 e de São Franêisco do Sul, rua Babitonga s/no
Florianópolis, 1° de setembro de 1950.

.

JACQUES PIERRE BROCÁ - Chefe da Agência do' Serviço 'de
iEconomia Rural e Delegado da Comis-;ão Executiva dos Produtos de
. .Mandioca.

O Naktong é um rio de águas
barrosas, que naquêle ponto faz
uma curva .víva em direção ao su,

doeste.
. EM frente àquelas palhoças, a

tiradas pelo chão, há latas vazias

1de leite 'em pó norte.amerioano .

De tempos em tempos, um car

regador percorre as palhoças e

deixa em cada uma delas alg�as
latas de leite em .pó.
Ás mulheres -coreanas, que to,

mam conta'i das crianças,
-

abrem
a bôa Hum riso de 'Satisfação quan
do recebem aquelas latas com Ie,

: treiros em illglêS'.
O riso daquelas mulheres, 'ape

sar da satisfação que' lhes causa

a assistência ncrte.amerícana,'
tem

"

também o aspecto triste dos
dentes pôdres e do terror que os

canhões comunistas lhes gravou
na fisionomia para sempre.

Entretanto, êsse quadro

G
.

d ü
t - críanças, leite no'rte-amer,icariQ..' 'e

:, rand,e re· u.ça-·u
�.

e p'reçllR �;��ftco:t�:(��r�;eme�t�:l q��: :�i���
_ .

U\l tem NOS' BAS'fmORES da guer
A LIVRARIA CENTRAL de ALBERTO ENTRES, sita à rua Feli- ra na 'Coréia"

iIPe Schmidt, 14, nesta 'Capital, está. promovendn grande liquidação' Por um lado, as tropas das Na,
. de seus artigos, com desconto especiais. ções Unidas respondem com ferro

Aproveitem, pois, a grande vantagem que ;e apresenta ao públl- e fôgo aos agressôres comunistas.
co 'adquirindo artigos por pr-8ço.s van,tajosos. Mas pelo outro lado, tratam de

preservar a vida ·e à fé do povo
coreano, cuidando das crianças
'cujos pais foram mortos pelos tan-

QUER VUn.R.SE (OM (O"fORTI. E I:LEG�H(I" 1_ques fabricados em MoS'c6u. T" n I; "

Por detrás daquelas, palhoças PROCURE A
das margens do- Naktong, ii mui.,

111.al-.a''Iari
e

a 'M IItos milhares de quilômetros, além
. e

'

ode mares agitados, em território
'

norte-americano, f)rgu�se o edi: 1'.'ficio das Nações Unidas. ' Rue ,l"elippe Schm c t 4t�
É de lá que vai pa-ra a C6réia o' ------------------------,-----

It}ite destinado -aos pequenos core;

CI b d C" C t d M Ih-an�:, lingó�agém, reãlisla�dos .algu.]. U e-
_
e a,ça·-« ou o e ag.a.· aes»)

'''rismos, a história é a seguinte.: '

Devendo realizar-se 'nesta ca.pitâl; no mês de setembro vindourosOs Estados Unidos entregaram •

às Nações Unidas, por pr êçd no, organizado 'pela Federação Catarinense de Caga' e Tiro, os campeo-,

minaI, 20 millYtres de quilos de IeL natos de Tiro aos Pra-tos e Tiro' ao Alvo, de Santa' Catarina, dê" or..

.: :;
..• - ••.. : . . . . • . . . . . . . . .• • '/

te em pó. dem do sr. Presidente, ficam' os srs. associados convidados a.cornpa.,

E�sse leite recer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar gejltilmente cedido
co foi entregue ao Fun� ,

do Internacional das Crianças das por seu digno Comandante Geral, a qualquer '�a dordla, .para devido.

Nações Unidas. treinamento.
-

-

.

ii'

No passado mês dn dezembro de / Oportunamente .será marcada a prova de seleção da, qual' serão
1949, já haviam 'sido entr-egues à escolhidos os atiradores que representarão e-ste Clube no' referido cer

-mesma agência da ONU 47 • mi� . tame. -
.

lbões de quilos de leiLe em pó
nortc_ameÍ4i6ano.

/' ?

Grande pa,rte ( dêsse leite ,está
.

rsendo envi,ado �arà a Ásia, ,e -e111' ..i..._�___;_�_-"-____;_ �_

particular para a Co.réia.
:\f,aturalmente, os Estados Unidos

entregam aS,ilatas' de leite em 'pó
a prêço lloi};inal ,sob c,ertas condi�
ções.
Ralph S. Trigg .:_ representan.

te norLe�all1ericano no Fundo· In:
ternaCiOl)al d,a,s

-

Crianças � expli
ca essas condições.

,

"Nós entregamos nos'sos p.rodu�
t-os' a pr(Jeo nominal - 'diz Tl'igg I.'0 1 , -�e é porisso,inlpoI;tante evitaI'
que ta1.s produtos .entrem' em. ope-
raçõe.s comer,ciais". /
_Além do leite, os :rlstados ,UnL
dos estüo entl'égando às Nações
Uni'das carne cn1atada, ovos des
secados, mqnteiga e queijo,

PO:f' ouitra parte, aHoi funcio�
nárIOs r,evelam que o PliUi6 M-a,r- sllal! acaba de destinar 36· ml.!hões

'MAGROS, E' FRACOS
VANADIOL-

E indicado nos casos de fraque,
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías

:,../ tais como Vanadato de sódio, Lici·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de. fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho. i

mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

------- .

.,---

CODtríbDl�ão 'para O
�omité do algodãO

RIO, 5 (V. A.) - Foi sanciona,
do pelo presidente da Republica

., O SI'. Major Agente Diretor do
.,Ü decreto do ':CongreS'so Nacional 140 Batalhão de Coçsulores. nesta
-que 'autoriza a abertura- :p�lo Mi. cidade, cornuni�a que, no próxi.
nistérío das Relações Exteriores, mo dja 9 de Setembro, as 9,30
-do crédito.iespecíal de Cr$ .....• horcs, será realisada a venda em
'74.880,00. \

Destina-se essa Impor; hastj:_jllÍblica de 9 muares e 1 cu
Itancia. ao pagamento da contribui. valo. Os interessados deterão
.ção devida pelo nOSiSO pais ao Co; comparecer'v: séde' do Batalhão
mité Consultivo Internacional do

nos dias e 'horas mrmciorwdas.
.Algodâo, no ano fiscal de As) Jack de Mello Lopes
-1948c1949.

.
20 Tenente Tesoureiro

Trigo francês
para' o Brasil

Recife, 5 (V. A.) - ,O vapor
�.f'na'nc·ês "Pusan" está descarregan,
·do a l)rimeira partida de trigo, ne

:;gociada pela FI'ança com o Bra

,si1..

rEFi lDHl_ ,RIll'Y AT.H IV( I
PLACAS SIFILITICl;S

Elixir de. Nrgueira
,M.dicacõo ouziJ.IoI' no trctomtnt

da .mu.
.

•••••• o ••••• 0·0 ••••••••••••••

Instalou-se ontem, a
,

j' Conferência de
lebre Aftosa

.

RIO, 5 (v:.. A.) - Sob os auspL
·,cios ,d9' Ministedo da Agricultura
inaugura-se hoje l�esta capital .

a

.ia Conf,erenciai Nacional de Ftlbre
Aftosa, com o fim de debater. um
temário previiamente' org'ani.zado e

"sugeruas dil'e1rizes de uma gran
�de call1p::mha dc combate a: essa

;zoonose, �o'flsider_adia o pr'oblem&
in. 1 dia nossa pecuál'i,a.

14- B. C.
EDITAL

No interesse da sua próp'ria ')'5oúde,
exija o remédio cor{sagra,do:

REGULADOR XAVIE.Rlll
N� 1 - E-XCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ I,�EGULADOR XAVIER - .• remédi. de (.oHaola d/mulher

�

. �'. -:---
l."
�\ '_
�....--

/

OSNY GA�14 & �IA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

FlorianóFolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA - pnrtatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

,VENDE-SE
1 escrevaninha quasi nOva com

5 ga�etas à Rua Anita Garibaldi,
58.

Aluga:se uma, à Rua Major Costa.

li, 32. .

Tratar no I)anco Agricola,
....................

'
.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

para .depatade estadual pelo P.S_D..

.

/'

\

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950.

EgbeI'to Moellmann'
Secretário

�Ã_$ ,scO�· .::
.

""�/-,_ . OU�"TE TOOOÔIA
•.•�: 'j

. iA
'" � �� �

.

, ..� ,'. - '.'

(
.

ele dolal'es para ajudar �o
. povo

1/
.

\loteano.

Dêstes 36 mi�õCis, seis mil,hões
são p,ara comprar alimentos e

combustÍ'nis para oS' destroçados'
AUTOMÓVEIS. I

la1'0s- ela república da Coréia. UJ,lINH6ES

Finalm'enle, o qUlldro é oompl,e� �CAMINiI()NETAS

lado pela ,chegada de onze funcio

nários norte..)ámericano:s éla Cruz
Vermcnía InternaciÇlnal à Coréia.
Dêstes opze, tl'ês são mulheres,

qlíe- I cr1io a seu cargo ajudar a

populaç50 civll que foge das baio

nelas comunistas.

I _
.

FIUZJ'. LIMA & l_RMAOS
Cons. Mafra, .37'
:Florianópolis

(

.

, .,�
. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .,'

"
!

TINIAS PARA IMPRESSÃO
COTTO�AR

('
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, '\

� -

�.Homenageando. as Forças Armadas, lutarão amistosa'mente' esta- tarde, no estádio
,-

da rua Bocaiuvá, as equípes do .-Avaí, campeão da cidade; --e do Atlético,
'vice-ca�peão do .tnruete-ínicie.

.

Direl:io de PEDRO PAULO MACHADO

Aos Srs. Presidentes das' equipes de Funcionários desta Capital, As S,oo horas - Bom dia para vo-

inscritas no torneio de 10 de setembro, em benefício da CASA DO
do Santa Cruz, da Cidade gancha

PROFESSOR. As
cê.

do mesmo nome. Demonstrando
9,.00 horas - Variedades em

sua classe e poderio, o "Furacã-o
-
Gravação. Negro" abateu o seu leal adversá-

As 11,30 horas' - Marchas Milita-

'o ,�. A., �uaraní joga
hOJe eIn Sao Francisco
'o. C.A. Guaranj, campeão __.ama� arco do Guarani sUbsUluindt) 1-

<dol'lsta do 'ano passad-o e terú,eiró saias que se ·encontra em lll�cife
colocado no aJ,ual certame ci.tadi- com la embaixada universitária Extrato de Frutas Vitamina ç
illO d·e profissionais joga hoj.e na Cafal'inense. Hidratos de Carbono etc'
-cidade ele ;:;âo Fl'ancisco,. cnl'l'ell_
1ando o Atlético, campeão da Li
ga JoiJ}vilense de Despol'[os. IPara colocar SOLA Campeão d� bepe�

em( eu S t dorp.s dA cerveja
I" s apu o PREVIS_\.O DO TEMPO, 14 HORAS

'I
. PROCURE, DO DIA 7: ..-

O Id
TEMPO: E:m Geral instável;

,

swa o, T,emperatul'a: Em Declinio; !
. Ventos: Do Quadrante Sül, com

Il'.aiadas
frescas';

'.

Tempel'aturas ;Extremas De Hoje:
Máxima 24,0 � Minima 17,4.
---

,

Futebol-Torneio em beneficio
da Casa do Professor

Local: Campo da Federação Oatarinense de Desportos.
Hora: 13,30.
Ordem de entrada :

1- ES1'ATISTICA X DELEGACIA FISCAL,
II _ TRIBUNAL ELEITORAL X CORREIOS E TELEGRAFOS
III ,- PREFEITURA MUNICIPAL X OBRM} PÚBLicAS

Es;I'ADO.
_

. _ ' _

IJ:V - TESOURO DO ESTADO X TEXACO �.

V - IMPRENSA OFICIAL X BANco INCO

Duroção : 20 "x 20 (minutos) ":,,,�i:'
Florianópolis, 2 doe setembro de 1 950.
\. A Oornissão

,Sanla Ca'arina DOS' JogOS.
Ulliversifarios Brasileiros /'

Recife, 3· - Os estudantes uníver- ses;' tendo empolgado o públíoo com

Elitários de todo o Brasil desfilaram defesas de alta classe, justamente
na tarde de ontem garbosamente no período final. quando os pernam
)leias n/as centrais 'da cidade, enca- bucanos assediaram terrivelmente,
mínhando-se a seguir para a Ilha do Recife. 3 - A crônica local tece

ltetiro, estádio do .Esporte Clube. do elogias ao team barriga-verde pelo
Recife, onde foram vivamente ova- esfôrço notável dispendído ante (JS

eíonados por',milhares e milhares de locais, tendo sido adversário' de

espetectadores., gran� feito. Disciplinados acima
A IMPRESSÃO DEIXADA PELOS de tudo, os catartnensss foram aela- Aó

CATARINENSES
.

mados com simpatia cresceu ainda
Recife, - II - Dentre todos os quando os jornais noticiaram que os

estudantss
.

universítarios do País. melhores elementos catarínenses

:presente ao magnífíco certame estu- não puderam segutr para Pernambu

danttl, destacam-se, sem dúvida, a co. Salve, pois, a mocidade ' catari

�uapa rapaztada de Santa Catarina nense.

em seus lúzidos e vistosos uniformes
GAUCHOS EM VOLEI E CARIOCASavermelhados, em fundo branco;" on-

de se liam claramente os dísticos NO BASQUETE OS PRóXIMOS AD

.F, A
.•
C. E., encimados pela expres-

VERSÁRIOS DOS BARRIGA-VERDE

:sã,o em vermelho _ SANTA CATA- Recife, 3 - Não se pode di�r que

R o sorteio não fÔ5se madrasta comINA. A rapaziada do sul ao passar
I>elas tribunas foi calorosamente

os catarmenses. Tanto assim que no

saudada pelas autoridades e povo.
dia cinco. têrça-tetra os sulinos de

MESMO DESFALCADOS OS .CATA-
verão enfrentar os gaúchos em vo

RINENSES FORAM GRANDE's._ AD: leibol e os cariocas em basquetebol.
VERSÁRIOS DOS PERNAMBUCA-

Os gauchos são verdadeíros mes

NOS EM FUTEBOL, QUE SAO OS
tres em voleibol e indicados- como

DONOS DA CASA, os prováveis campeões brasileiros.

Recife, 3 - Aos catarinenses, ês\
Em basquetebol, por sua vez os ca

ses simpáticos rapazes do sul. coube
riocas são vice-campeões brasileiros

as honras da partida' de abertura,
S� os catartnenses eonsegun-am um

justamente contra os promotores ela
resultado eqvilibrado' em basquéte-

t boi e voleibol pl'ovarão ao BrasilempOl'ada, os pernambl,lfanos. A
partida foi Simplesmente notável pe-

inteiro O verdadeiro desenvolvimen-'

las - j'ogadas técnicas de.senvolviclas
to ele- sua terra.·

pelas duas eqUipes. Sómente no se' ,I. En� toda o caso esperemos êsses
.gundo �empo a. sorte pendcu, para resultados, anele tabmém não se es

fj� locaIS que tll1ham uma assistên- condem as possibilidades de surprê
>Cla enor�e a incentiválos, Baquea" sas agra�avel que venham colocar,
ram, aSSIm?, os

:atal'l.'nenses
por � x O. definitivamente, os catarinenses en

tendo o prnuelr{) tempo termmad::> tre os melhores do Brasil.
por.um tel�to a zero. Isaias foi um Amanhã, pois, saberemos êsses' re-.esteIO admll'ável para os catarinen- ,sultados,

(}rande número de p,es.sl\as J'unlJ�
ram ontem pura aquela cidad.3 às
I)rimeiras .horas da tarde, dcs.ejo
aDS de presencial' Ul]L,JeU,) arro_

jado do- valoroso -onze" bllgt'ino.
�antrma, o excelent,e al'queit:o do
!AtItIlico desLa Capüal seguin CaIU'

a df'legação devendo gual'lleCer o

J

t-elefonres 1536 e 1324
P.15 df\ Nov. n. 22- 2'. andar

Rádio Guarujá
'Programa Dara hoje

DO

res Brasileiras.
As 12,00 horas' - Oferecimentos

Musicais.
As 13,30 h-oras - Diário da Metro

pole.
As 13,35 horas - Oferecimentos

Musicais - cont,
As 15,00 horas - Encerramento -

10 Período.

ll,� 17.30 horasc-. Alma Porteuha.
As 18,00 horas - O Instants da

Prece.
.o\� 18,05 horas � Um programa

para você.
)

A� 18,30 horas - Pensamento .so·

cial Catolíco.
As 18,45 tíOras- - Páginas Roman-

.r: -r tícas, � ,

As -19,00 horas � Momento- Esp'Jr
t�o Brahma,

1.S' 19,3J horas'- N;JLiclu!';() . Ia

Agencia Naciouat.
20,00 horas - O�lOU,")s':ir Mi·

crofone (Industrias
Moritz)

21,15 hora -_L.endas de todo
M1Ú do - (l'tctdi')-'l'cUr,))
Lojas Renner.

As 21,30 horas - Musicas selecto-
nadas.

.

, CS'
pS J..J. ccp '-i',pQ- .>LIMÃO
.;. ABACAXI

• -l.ARANjA
,

• MORANGO
• FRAMBOESA

farJtio e'll{12enve/opes
de51rultJJ ""treHfesc!$ldlD
&:IfEMBOLSO POS TAL
PARA TODO PAIZ
Produtos SljC -fRUTI

CAIXA POHAL 10()8
CURlrlB,t. - PIHUlNIJ'

\
;
I

-V!tória ioteresladualdfFiguei-
.

ren�e em Blumenau
rio pela dilatada

6 x O.

con tagemA equipe priricjpal do Figuei
rense" que domingo passado iso
lou-se na Hderança do Carnpeona
Lo Citadino de Prof'issionais ao Para aqoisivão dO'
vencer o Avai por 2:x 1, excur

cionou ante-ontem a Blumenau,

onde, com parte dos festejos dó
Centenário daquela progressista
cidade, mediu força com o "onze"

Palácio da Princesa Izabel
Com o despacho do presidente' da.

República: "Opine à Fazenda", foi'
expedido a êsse Ministério o pro

cesso e� que o da Educação pleí
tea abertura de um crédito especial
de Cr$ h6,000.OOO,00 para aquisição ,dO'

Palacío da Princesa Isabel, destina

do à instalação, como dependência;
do Museu imperial, em Petrópolis.
do Museu Princesa Isabel.

AOf. Hes:. e Subi:. Lej:. Cap.�·
Regeneração Calarinense

De ordem do Pod:. Ir:. Ve ; convido a todos os Irs: .. do nosso

Quad:., da nossa Co-irmã' "Ordem e Trabalho", bem como a todos OIJ

MMaçs:. regulares, de passagem por êste Or:., para tomarem parte na FC

Sess:. Mag:. de Câm:. do Meio, que terá lugar no. dia 8 do mês emcurso,

ás 1.9,30 horas, em 'seu Templ r. sito à rua Coronel Vidal Ramos n. 80.

NOTA:. - Não serão recebidos os 11'.8:. que comparecerem trajados
irregularmente:. J } I

Floríanópolis, em. 6 de setembro. de 1950 - E:. V: •
W:. S:. C:. - 30:.

Ad.:'Secret:.

João Batista Bonnassis

ficQ1'á grato a todos aqueles
,

que Se dignarem votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

para deputado estadual:
\

Funcieaaríe para seção de vendas
Empueza comercial de grande movimento. no sul � País, está

selecionando elementos ativos r desernbacaçados nas relações com o

público, ccnbecedores do ramq de peças Já acessórios para antornoveís
ou do ramo u� bicicletas , r ád ios, e retrigeradores, máquinas de c'6stu
ra, enceraden-as, etc., para trabalharem na M1a!:riz ou em uma de suas

Filiais no estado do Paraná. Os interessados poderão se dirigir por

certa de própr-io punho para ,a Cai�'a postal BB em Curif iha, indicando
empregos an[c[�i(lil'es e fonttes IIle 'e<Jerências, preten�:õ;cs tj,uanto a

função e .salário, acompanhada. de' uma fotografia 3 x 4.

MECAl\'ICOS
. ,

Estamos selecionando dois e·lemelitos ,ativos e de c:apacidade com

lWoyada, que possuam rcgTual' inst('ução, boa .aparência, idad,e de,}S
:a 30 an-os, p[l]�a. a I'LlllÇ,·ão de balconistas _na S·eção d·e Peças par'a auto

'rnow'is em Firma dc gr-anc!e mO\'Ímcllto.
.

Os inter(\ssa!los poderfto se dirigIr pOl�)carla do próprio punho,
palra a Gai-xa postal BB €m CmHiba, inrlic'ando fontes d·e referência.!!•

cmpreg'os anteTioreo; e prclensões, anexando ulIla fotografia 3 x 4.
----._---�-----.�-----

Lira Tenis Clube

- I

PH()(,lH;'\.l\'IA PAHA o MJi:S DE SETE!\mno

Dia 9'- Sábado - SOIRÉE

Dia 1G - Sábado - SOTRÉE

Dia

Y�nA

:?�� - SÁR,\PO - GRANDE FESTA DA PRTMA-

"SOIHldL
.

PARA VOCÊ" APRERE�TAÇÃ.O. DE

GllAl\DE RÇlOW - SALAO\FU�AME�TF: 011-

l\'AME:'ITADO - CO�CUHSO PÚtA A HA1NHA '

DA PRL\IAVEHA_ DO CLUBE - COM PREMIOS
:vmSAS

,

,Dia

ÀS YE.\CEDORAS - RESEllVA DE·

CR:ji 30,00 :\:\. nELOJOARTA MORTTZ.

30 - ROIH1�E

NOTA:' Pa I'a tôdas as fesLas programadas não haverá'

Cl)n \·ites eSl'cci:üs. A Portaria terá insLruções ,para não

d(\ixar eTltrar pessoas não pertencentes ao qll.ad�o social

do sexo fcminino ou masculino. (

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7Q ESTADO-Quinta-feira '7 de Setembro de 1950

'.

I Dr. CLAANO G.
\ GALLETTI
ADVOGADO

Crime. oi".l
OODlltltulçéio ti. Socledad..

NAT,URALIZAQOE8
Titulo. D.alarat6rlo.

Elarlt61'10 • R..idanolo
Rua Tltad.nt.. .1.

I,.

FONE •• 1468
,

'DR. I. LOOITO fl'LHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
.

Cirurgia do Tórax
Formado pela Facu.ldade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tísiocirw'gião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de eS1?ecialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
os.<;istente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Ru»),
Cons.: Felipe Schmidt, i58
Consultas, :diarianiente, .

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

Agora, SIm!

I,

\

CONSULTORIO;

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto.

Serviço com:p�to e especíalisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos -métodoa de díagnéatíco e tra-
tamento.· I

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

_Radioterapia Dor ondas ourtas-Elet:rbcoqulaçao-'
Raios Ultra Violet{l e Infra Vermelho.

• Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Édificio
do Montepio.

Horári_o: Das 9 ii t'2 boru - Dr. Mnu1.
Das t5 ás 18 horas - Dra. Musai.

Residênt'ia - Rua Santo. Dumont, 8, Apto. lo

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO ,

-' Ateade, diàriameate, ao H....iIaL.. Cutà..
,at J•....,..J':&.-J_-:&"':&�...,....._...;._,�.....-&-..-.T"..-r&-.-.-�&-..........,..,.,,-..-.....,.•·J.&�

..

Dr. Polydoro E. S. Thiago
�t.r •• M.terJlidade • _'.ie. •• lIM1eo _ ,an.b_ '

aeapital .e· Carida'. .. Roepita) de Caridade tt. 11..

GLlNICA DE SENliÇ)RÃs - CI· rtaDópolil. AaaisteÍlte da

RURGIA PARTOS r
Maternidade,

JlapÕltico, controle·,e tratamento Joenog dOi órgiOl inlel'llo., _,. •

.c..�.Jit:ado fia gravide.. Diltur- dalmente do coração e vuoa -.

li.. da adole�Dcia e da menopau·· loeaeu da tiroide e demala ......
a. Pertubaçõe. men.trual_, l'l�'" duiu interAU

'uç4Je. e tumor" do aparelho I�ui· .:2bdea � cirnrlia de leJlbor.. -
,

" relntnino. • PartOI

......ç6ea ao utero, odrloa. trom· qSIOTERAPIA - ELECTROCAR

_, apendiee. h�l'nie� .,art_. etc. DIOGRAFIA - METABOLlS'alO

�rurgia pllstica do periD,o (ru·
.

BA!AL
uu) .ORAmO DE CONSULTA_8: -
t.SSISTENCIA AO PARTO I! OP� DiAriamente das 15 li 19 bo-

RAÇõES OBSTJn'RICAS
.

'eenÇD glandalarea, tiroide......
0"'.

toe, hipopiae. etc.)
tllltarbloa oe"OIoa - b�.
- Regimes. ,

';ouoltório R. Joio Pinto, , - hL
, .dl
RNid. R. 7 de Setembro - .dit.
,'U e Sousa - Tel. 848.

Dr. Lins Ne�es

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

- Caixa Postal 260

Florirnó�olis
- S. Catarina

�_""""�êOtiPANitiÃ�T"iflANÇAfj:rT·i�
�-

Faadada em 1878 - SUe: IAHIA
IN�DI08 B TRANSPOR',l'B8
Cifru ••�Bal••c••• '1'44

CAPITAL IS RESERVAS CrI
RespOnaabildade. ...... . • • . .. ; • • • CrI
Receib ..•••. ..•••• . ••••.•..•• :..... CrI
Ativo .•..... •. ••..••• CrI
�nistro.ll pago. no. último. 10 anO} .... Ct'f'
Responsabilidade. .••... •... •• •. . • . • • Cl1

,.
Diretorea:

Dr. PamphU. d'Utra Freire .e CarY...... Dr. Pra.clsc. d. 86,
ADieio Ma_na. Dr. Joaquim Barreto d. Ar.t,o • 10M Ahre..
_ , , , "

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

Dr, Newton d'Avila
::tnrcJa geral - Doenç.s d. s......

raa -- ProeioJogia
Fhtricidade Médica

::Ouultório: Rua Vitor Meuele. n.

• __ Telefone 1.807
Consultas: As 11,30 hor.. e l lar,

t. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. •.

ti - Telefone 1.422.

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

10.100 lIOt,1o
l,g78.401:755,t?

87.053,245,30
142.176.60.,80
IU87.8UI,Io

71.711.401.108,20

,>

SE.De SÓCIA':':

PORTO Al�GRE

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

CAIXA POSTAL, 58<1 • TELf;FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt-, 22--Só·b.

Caixa Postal, 69 - TeJ "Pi'oteclora" -. PLORIANOPOLIS
Dr. Guerreiro cta Fonseca

Eapeeialil'lta
"'dicó - Efetivo do So.pital ••

Caridade
OUVIDOS..,...... NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operaçõel

Re"idência: Felipe Schmidt, ..
Telefone: 1.560

�onsultas: Pela manlfã no HOIDttal
� tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.

Horário: nas 14 is 17 hor...

Transporte. ragu a �elt da carg� l d ( , J J te. de

SÃO PRANCISCO' no 'SHL� para IOV4 1011
Informagõ.1 oomol Agente.

Ploriao6pólll. - Carlol HoepckeS/A - OI..:... Teletone h�12 ( Eni. 'telei.
São lI'rallci.co do 8ul- Carlo! Hllepcke StA -':( - Teleloae 6 \f)3 � �MAC!'{

- -

O Bahio

! IDr.Milton Simone Pere·i,a
CliniC8 Cirurgica

•olestias tle Senhor••

CIRURGIA GERA.L Dr. MárioWéndheusen
cu.Ma _6dka 4. adulto. • .n.....

I" Sé1'viços dos Professores Bene.- Oouultório - Rua Joio PlDto. 1.

Ueto Montenegro e Piragibe No- QJ..u1taTe� �·1.r"6 UrÚ �
gueira (São Paulo) I a.utiMla: :WeU,. 8emW ......

OoDlultas: Das U ia t7 hora.
I
__-:-:-_'__!l':_eIef.__IlI_· _

alia Fernando Machado, 10 Dr. Paulo Fontes
cu.uco • operador

C»anlt6rio: Rua Vitor Jbl� n.
Telef01l.: 1.405

�w w lo ii 13 .... 14 ..
ii rue. Jtetld"ncia: 11.111 111--.

II. - Telef01le: 1.6H

Dr. M. S. Cavalcanti ..
'

..:liaIea exc1u.IYaJBeIlle de a:I&IItU
lI.ua Sald.1Iha Kari..... 1.

TalefOlM II. 1'1

..

"

"VtRGEM ESPECIALIDADE"
-

da
elA',WETZEL ::1 N'D ,a � r RI '-L· IOI N' V [f� L ,�.� :MíJ(�tI· (,( S

TORSA
-

� ...--..._ ..

A ROUPA BRANQUISSIMA

\

Rua Vitor, Mêirelea Ib 11_
Fone manual 1.70'
RESID�IA:

.'t'enldá TrompowlJd n
Foue manual 711 .,

�
J

\.

}D,. Roldão Con.oni
•

CJItURGIA' Gl!;RAI. - AIftIl. CI·
.URGA - MOL:JSTIAS D. '..

NHORAS - PAITOI
•__40 pela Faculdade ,. II.'
_ ta Ulliftnid&de ele SIo PauJa.
onde foi alaiatente por .irioa alloa de
8erYlço Cirúrgica do Prof. .a.n.te

c.rr.i !f_
Clnar". do estômago e 'riu sIft1lIa.
ruo Inteatin.,..-delpdo e Iraato. tini·

_ de, nua. pr6.blt&, be:tlP. !ltare,
."ri" e trompa.. Varicocele. �

.

ceie. ftrilliM ,e henlaa.
Cottnlta.: :c.. J ii , boru, I ....

.e1I,. Schmldt. :n (alto. da CUe
ParaillO). T,elef. 1.5"

•..tdhc1a: Rua Eatnea l1Ud1rr, 1711
TeIef. JI.. 164

Dr. A. Santae'a
(Pormado pela paculdade ftaC1o
aal de Medicina da UnlYeraldade

do BrasJl)
I16dtco PQr' concurso da AIIs1Bt6n

c1a a PS'!.copatas do D1strtto
Pederal

1b:.1nterno de l!ospltal Pslqu1A
trf.co e Manicômio Judic1Ar1o

da Oapltal Pede/ai
Ib:.intemo da Santa Oasa, de Ui·
Hr1córdia do lUa de J8D�O

.

OL!NIOA IlIIDIOA - OOBNQAS
NERVOSA!!

oonsulmrto: lIdIficlo Am61ta.
••to - 8àl•. I.

_ Relildenc1a: ...

.
Avenida Rio

\

Branco, 144
Das 11 .. 1. hora

Telefone:
OonSultório - 1.m.
IIe81dlncfa - 1.101 •

S�\)Ã��!.ifOtJ.,
Esp EC!AlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

.. o ,PRE�O 04 FARINHA
RIO, 6 (V.A.) - O vice-presi-"haixou para Cr$ 156,00, e a t'ari-

dente da C.C.P. encaminhou ao nha, com mistüra de 5 por cento

"Diário Oficial" a nova tabela de

preços para. a farinha de trigo de raspa de mandioca, desceu, nas

panif'icavel, A farinha pura, por mesmas círcunstancàis de Cr$
_

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

.....
-- saca de 50, quilos, ,de. Cr$ 176,00 172,00 para Cr$ 152, 00.

FLORIAHOPOLlS - '7 de Setewbro de" 1950 �"
.'

• ._. ... .. Ia

._L_

Recital de Canto de Alma OrlikBwski I �xpDslçao R. de Gado Leiteiro, EqulOos, SUIDOS e Aves
\

Discurso· proferido pelo Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura,
Co�orme temos noticiado, realiza-se amanhã, sexta-feira, no Teatr,) inaugura�do-a em Blumenau, <).pmingo, último,

Alvaro de Carvalho, o recital de canto da jovem e distinta cantora !la-
I ,

lricia Alma Orlikowski, que' organizou um excelente progama, constitui.. Inaugurando a I Exposição Re- de Blumenau, povo nobre, povo he- gurança. da I policultura realizadas

do de belos trechos musicais dos grandes mestres. gional de Gado Leiteiro, Equinos, róíco,
'

iuioialmente 'pelos nudleos vami--

Os acompanhamentos ao piano estão' à cargo da exímia professora Suinos e Ases, impQ!Lanle certa- A festa com que celebrais o Gen- liares na zona rural, para a índus -
I
sra. Olga Richter. nome sobejamente conhecido c acatado nos nossos

me comemorativo do Centenário tenárío da Cidade que vos é tão ca- trialízação urbana, apoiando, solí-:

meios culturais e artisticos.,.
.

de Blurnenau, o sr. Vidal Ramos ra, me comove e, sensibiliza, pela dameníe, nas riquezas da terra ge-

O programa, com inicio ás 20,30 horas, obedecerá à seguinte ordem: Neto, digno Secretário da Viação. grandeza do'- seu signífícado cíví- nerosa. os alicerces da sua estru-:
I PARTE Obras Publicas e Agricultura, pro- co. tura economíca,

1 - Sérenata - P. Mascagni. nunoiou, na ocasião, o seguinte É a glorificação do esfôrço, é a _Foi da lavoura c- d'1 pecuária, as.

� _ Die Forelle. - F. Schubert. discurso:
.

exaltação da bravura, é .a própria primeiras formas orientadas de-

3\- Berceuse - Brahms. I - "Exmo. Senhor Vice-Presidente Iesla do trabalho: exploração da natureza pelo ho-
:r-.,.-<

4 - Les FilIes de Cadix _ Leo 'Delibes """ da Hepúblioa I Um século nos' separa dos dias mern, que surgiu a Blumenau, de-

II PARTE Exmo. Senhor Governador do em que aqui chegaram os primei- agora, poIena de viços e de pu-

1 - Canção da Guitarra - Marcello Tupynamhá. 1. Estado Iras. 17 . j'�lÍgrantes,. traduzidos pe- jança, na multiplicidade de seus-

2 - A casinha pequenina - Ernaní Braga. "'�l-.. . Exmo. Senhor General Coman-' la f'igura inconfundível de Hermann estabelecimentos fabris.

3 - Para Ninar - Paur-illo Barroso. dante da 5a. Região Militar
.

1,'Blumenau.
� Foi da terra generosa e rica-

4 - l\faringá -_I Joubert de Carvalho. Exmo. Senhor Almirante Co-: Marcaram êles o passo inicial, que o braço dos gerrnauicos e seus,

-,
' III IPARTE �:; mandante do 50. Distrito Naval

; para a marcha resoluta e gigan- descendentes, tirou, a golpes de-

1 - Gitanerias -"'Maria Grever, ,Õ}'
"

I Exmas. Autoridades presentes I t:sca que esta região privilegia�a audácia, a cidade de agora.

a - La Violetera - José Padilla, ':�\
" ';;< Grata oportunidade esta, em que I

'Vem �1lliJ.)re�nd,endo, desde então. E é por esta razão que me r.c�-

3 - Granada - Agustin Lara, me é dado falar ao povo da Cidade \ rumo ao PI ogr essa e á prosperí- jubilo em vos poder dirigir a pa-:

,

'

dade. lavra. na qualidade' de obscuro e'

OS D,·'r'etOfa'OS 1011·01p81&8 Petebl"stas' podem' negoc,'a'r a"ord>os os sacrifícios' da, caminhada eventual auxiliar do Governador"'

ti lrerõica dos primeiros colonizado- Aderhal Ramos da Silva, que, co-

ta�mbem em torno dos candIdatos 80/ 80larDO do 'btado res, ainda vivem na lembrança e mo seus antecessores no Govêrno-
-

11 n5 no coração de todos os Gata rl'iien- do Estado, nunca deixou "tltar a9-
,

� .J
ses, que sabemos admirar e aplau- territóriu Catarí nense, sua assís+

O sr. Otacilio Nascímento; membro. da Comissão Executiva Estadual, esclarece _ dir, no povo laborioso de Blume- tencia e Seu, 'amparo, para fornen-

certos pontos confusos da situação estabelecida com as decisões dessa çomíssão. 'llau, um exemplo vivo
....

e convícen- to' e defesa da agrcultura e daI pe-
"

1 te de organização e de trabalho. cuáría, para falar tão somente dos:

.fOINVILLE:, 6 - O Jornal "A vras forani possivelmente mal outro dos candidatos ao zoverno do I
'r d'

)
ti Ar •

L ,,'
• i en es, hoje, a cidade, alegre e mo IVOS que ,'a nos reunern nes-

Noticia", desta cidade, - publica, interpretadas. Atendendo á repor- E�do, sempre tendo em VIsta confortável, ativa e laboriosa, mo- te recinto.
'

hoje, o seguinte: tagem, ° sr. Otacrlto Nascimento a convivência de fortalecer o! derna e progressista. É la Diretoria da Produção Ani-:

"Em entrevista concedida ao declarou-nos: n:ais possível a legenda. partidi�� I Ruas largas 'e movimentadas, fá- mal. orientada pelo seu compe�-

"Jornal de jfoinvile" e publicada' - "Em f'a,ce da situação, fina_n- na. Dos acordos de ambito mum-j brieas t.repida,ntes e febris, povo lente e ,esforçado Diretor, a queIrl"'"

na edi'ção de 3 do corrente o sr. ceira dó
-

nosso Partido, no Estado, cipal, conforme fora decidido, a! feliz (ii laborioso! BrüÍnenau se devemos, em colaboração co;n a

Rafael Cruz qma declarou qUe considerando que não pOdi,amos' Com�ssão Ex�cutiva s�mplesmen� lorglllha, em ser uma das mais eva- ilustre Comissão
-

de festejoS', a'

"os ,Dil'etorios Municipais pet,e- disputar 'as eleições ao cargo de te nao tOl�ana c�3heClmento, d,el-ll�Lidas e model'l1ás cidades, para. execução d'lü obras .do recinlo da

bistas poderão! assentar acôrdos governador no mesmo pé de xando, POl_S, de homologa-los mas
I digma qLle sempre foi para a cons- 8..,'\':,posiCâo, É es:sa Diretoria que'

com; odtr()s partidos, dentro dos igualdade com os partidos melhor tambOOl nao podendo v'eta-Ios, no tituição de novos J11l.c�eos roloui- vem multiplicando, pelos Munlci-'

proprios Municípios, mas s'omen- preparados para a cam'l):anha, foi Lodo ou em parle. Penso que inter- zado1'es do sul do Brasil. pios, Postos de Monla e'""Ágro-pe
te pará cargos municipais". decidida a l'etÍl'ada da caíldidatu- preto corre['amente o espirito da

;, Quanto 'esfôr({o, entretanto, quan- cuários, iml)OrLando, dis{-l'ibuindo,'

Batedores. qe que, o Dilretorio ra do dr. Carlos' Gomes de Olivei- resolução do Diretorio Estadual ta. luta, quanto sacrificio glorioso, e emprestando reprodutores de ra-'

Municipal petebist,a, de Blumenall ra. �essa oc'asião o Diretoria nesse sentido e assim acredito que acumulados 'atravez destes cem ças' finas, l'epetindo testes de bru-

realizou 'ehLendimento com o Di- Estadual resolveu que, quanto
..

a!lO,S vencidos, .para que Blumenau ceIo se e tuberclhose nos rebanhos,
•• t> ' Continua ria 3a.' pagina

'

.

l'etorio MuniCIpal pe�s'edIsta da aos cand'Idla:tos ao governo 'esta,- s,e tornasse a realidade magnifica e fazendo-lhes o quadro do regls-'

mesma cidade e, segundo o qual dual, a questão ficaria :aberta, do presente. tro genealógico.
os trahalhista� ali doa,rão a.poio á dando libe·rdade aos cOl'religio- Por ís{o mesmo, merecem toda É a Ins'petoria Regional da Di-

candidatura do sr. Ddo Deeke, nários para vo,tarem no nome de O AS" ell a gratidão e todo 9'\ aplauso das visão de Defesa Sanitaria Anima}:"

Ín<ocuramos esclarecer a contra- sua prei'erenCÍ'a. Entl'etanto, vi- r.. . an a a 'g'e,raç,ões contemporaneas, aquel:às do Ministério da Agricultura, em.

dl�ção el�tl'1e aquela, ld'eclaração 'e sando o fortalecinÍento da .legeu- familias de colonos alemães, que Í'egime de Acôrdo com o .Govêrno·

este fato,' aproveitando-nos par3c da do Partido '- que foi ta�ém Reassnmiu a clinica desbravaram-;-O na mata rud,e e a· do Estado; constnündo e equipan-
isso da presença em nOss-a, cidade uma das causas da re1irada da greste, as primeiras. clareir,as 'da do labor,at.órios, banheiros carra�-

do sr. Otacilio Nascimento, mem- candidatura do sr, dr, Cados Go- civilizacão, neste recanto da ter-' p'aticidas e postos' de desinfeccão>'
bro da Comiss'ão Executiva, Esta- mes - -os Dil'eLorios MuniciplIis ra eatarinense. de vag'ões em pontos chaves <tas
dual do PTB ,e candidato, pelo fic'aram au:tõ:rl�ado.s a proma-

.....
As peripécias dessa ,epopéia f.errovias, :fabricando ,e aplicandO."

Municipio de Blumenau, á Assem- ver aco-rdos com outros partidos, Suc.-,frufi cenlenária nos estão pr,é�entes á abunda.nte e eficientemente, toda:
.

bléi-a, Leg'islativa. nos quais seriam r,elspe:iltJados às memória, ,e eu me diSllenso de a Série de vacinas contra as zoono�'

00 es!�larecimento tornava-se candidatos' proprios do PTB já O complemento alimen- rememorá-las. zes que castig'am, periodicamente"r
ainda mais o,port,uno porqlladto apr'esentados ou que vI'esSerTI a

tar por excelencia. Ex- ,- --...._
d 1 1 'ar'uenses' Nunca será, POI\0ll1, demas'i'a o os re )an lOS cau, 1 '

.

UDN-
-

d
•

1 t d é
• ' trato de frutas,vitamina C J

aI, ,em ,sua propagan a, vem se- o, man en o por m ,esses Dire- resaltar a influência benéfica d,e ÉIo Fomento Ag1!Í.pola, com as"

explorando aquela declaracão do torios a liberdade de incluir nos
Hidratos de carbono.

progres,so' e ri-quesa que repre- Es'oolas Práticas da Agricultura e

sr. H'afael Cruz Lima, cUjás pal:a- acordos por ventura feit.os um ou sentou, para os Estados do Sul do os Campos de Experimentação ;;;
Brasil, o afluxo de imigrantes ,a- multiplicacão de sementes, incen· ..

lemães. tivando a produção com a as.sis-

.Ntivo � int�li.gentes, :soubeJ:..f!)ll têncía técnica de u�a brilhant�
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