
Da tribuna da Assembléia Legislàliva o deputado' pessedi��t�'J ..
..'

Aár
Corrêa continuará hoje a pulverizar os argument�s fragei�l';:�',

' IIqsos
com que tem "sido atacava a criação do Tribunal d ..:;' ..

'.

�.. ·

(art. 149 da Constituição do Estado)
-

,.

<I

o llü8 .ANTIGO DURIO DE SANTA "-ATARINA -
..

IIHJdMArIf) • D. 9.M_te. SIDNEI NOCETI - DiretoJlllJ'r. RUBENS DE ARRUDA �08

o Estado auxilia. ,8 Associaçãn,
pro Ginasio' de CaRoinhas
_/

CANOINHAS, 9 (Do Correspon-
dente) - Já tivemos ocasião ele
noticiar que eslá em andamento
a construção do edifício do Giná
cio de Cano inhase-na colina de San
ta. Cruz. ,

,lno XXXVI I flol"R6polls- �Sexta·felra, 'O de Novembro de 1950 _I N. 10.998

Horário �de verão
RIO, 9 V.A. - Deverá entrar em

vigor dia 1° de dezembro a "hora
d-e verão". Essa medida vai ser

adotada a fim de que se possa fla
zer face a precariedade do abaste
cimento elétrico di'sta capital. i

A 'inspeoão às· cole-I
torlas federais

.

RIO, 9 V.A. - A Comssãc de Ser

viço Publico da Camara. entre ou

tras materías, debateu o projeto
que organiza o serviço de inspeção
das coletei-ias federais. O referido

orgão resolveu' aceitar as emendas
oriundas do Senado aprovando, 'as

sím parecer do deputado Heitor
ColleL

Vêdnlas que estão
sendo recolhidas

-

Estã-o sendo recolhidas cedulas

da, estampa 17 no valor de: .....

c-s 50,00, 100,00 e 200,00, do an

tigo tipo "mil reis".
Estas cedulas poderão ser troca

das nos guichês do. Banco do Bra

sil até 14 de novembro. devendo

depois dessa data ser feita a.. tro- I
ca na Caixa de Amortização ou nas

iDelegacias Fiscais do 'I'esouro Na

cional. Depois de 30 de novembro,
as mesmas serão sujeitas a des

conto.

-

o Brasil e a assis
..

têncla�· Coréia
RIO, 9 V.A. - Intormam de La

ke Succes's ,que o del,egado do Bra

sil, ,embaixador Faro Junior de

clarou no Conselho Economico e

Social da ONU, 'que "o Brasil não

l)od·ese compromet,er para .o .pro
S1'ama da assi,stencia a ,coreia en

qU;;nto o gov·ern.o brasileiro recem

eleito não for firmado.

.

Novo --general
,/ do Exército

RIO, 9' V.A. - Foi promovido ao

posto de General de Exercito o Ge

ne'ral� de Divisão -Raimundo Rodri
gues Barbosa.

Recolhimeato
de nolas

IRIO, 9 V.A. - O dil'eto.r. da
Caixa de Amortização resolv�u
pl'{lrrogar até 31 de março do pro
ximo ano o praso para o r,ecebi
mento sem desconto_das cedula,g
atualmente em recolhimento de 50,
.100 e 200 cruzeiros, estaJllpa 17. l

Semeando Ventos ••.
Enquanto o governador eleito, sr. Irineu Bornhau

sen, insiste publicamente nas suas declarações de ex

celentes propósitos, anunciando paz e concórdia po
lítica no Estado, os corifeus da sua cândidatura,- por
aqui se esfalfam em grosseiros ataques ao atual go
vêrno e ao eminente governante, aproveitando-se da
circunstância de imperativos constítucíonaís e adiní-
-nístrativos, aos quais não poderia eximir-se o sr.

..

Aderbal R. da Silva. Dessa atitude contrastante é ló
gico inferir-se que, ou o sr. Iríneu. Bornhausen, em

princípio, não exerce ascendência sôbre os porta-vozes
de sua política em Santa Catarina, ou, sim, lhes

aprovou tacita, senão expressamente, a conduta de
franco, sistemático e gratuito acinte ao atual govêr
no do Estado.

- Aí ternos, por exemplo, o caso da criação do Tri
bunal de Contas, em tôrno do qual a folha udenís
.ta' vem tecendo os mais absurdos e inconsistentes ata
ques à administração atual. Todas as pessoas media
namente instruidas sôbre os textos constítucíonaís sa

bem que a criação do Tribunal de Oontas decorre
do preceitoda Carta Estadual de.23 de julho-de 1947.
Não emerge, pois, de símptes eventualidades, senão
que obedece ímpostergàvelmente a obrígação ,consti
tucíonal. No entanto, o vespertino udenísta desta ca- "

pital, com o fim de justificar possíueís óbices ao bre
ve andamento do projeto na Assembléia Legislativa,
faz desencadear tremenda tempestade contra "aquele ,

projeto, para atribuir ao governador Aderbal R. da Sil
va intenções outras que não as de completar a organiza
ção jurídico-administrativa do Estado, como lho impõe
a Constituição. ' -.....r..

.Ainda outro pretexto para a agressão do udenismo
contra-o ilustre governante atual tem sido o pmjeto de
aumento do empréstimo estadual- com a Sul América
para a plantücação dos serviços de agua e esgoto das
cidades de Florianópolis (inclusive Estreito e Coqtieí
ros), São José, Palhoça, Caçador, Pôrto União, Bt:tLs
que, Joaçaba, Araranguá, Tubarão, Lajes e Itajaí.
Executados os serviços de abastecimento de água de
Florianópolis São José, Palhoça e Tubarão, bem como
os de esgotos de Lajes, verifica-se que para as obras
complementares se fazem necessários recursos finan
ceiros no montante de oito milhões de cruzeiros .....
(Cr$ 8.000.000,00).·

,

Acontece que os melindres udenistas se irritam
ante o mero fato de o govêrno querer terminar aque
las obras públicas, de tão evidente alcance prático para
a capital, como para as cidades de Lajes e Tubarão..
Daí, as insinuações aleivosas, as perfídias, a afronta
lançada à honorabilidade do homem público a quem

- Santa Catarina tanto fica,rá devendo.
Não deixa, todavia, de ser curiosa a objeção levan

tada assim a uma providê:�lCia administratIva de líni
pida e insuspeitavel intenção progressista, sobretudo
em referência ao município de Tubarão, onde a U. D. N.
acaba de obter a vitória eleitoral. Mas o que também
é digno de nota é que, a despeito de haver sido ali ven
cedora a legenda oposicionista, o governador pessedis
ta não quisesse deixar de concluir os serviços de ag�a
da cidade, os quais, sómente no que se relaciona com
as obras de- Tubarão, reclamam nada menos de .....
Cr$ 1.579.000,00, incluidos no projetado empréstimo.

Essas considerações, que se fazem com vistas às
pessôas de bom senso e desarmadas' de ridículo ódio
faccioso, invalid�m os ataques com que iYUdenismo ca
tarinense pretende, ainda opôr obl?táculos à adminis-'
tração pessedista no Estado.

Se lícito 'é, contudo, ao sr. Irineu Bornhausen
anupciar que fará govêrno de paz e .Çoncórdia em San
ta Catarina, não menos permitido nos será pôr em dú
vidas a exequibilidade dessa intenção, em face de tan
tos imperativos de dignidade que, da parte do situa
cionismo atual, não poderão deixar de influir para
aprofundar as incompatibilidades políticas .

1 -

A
'

Para essa construção, a SSü0Ja-

ção pfõ-Ginásio de Canoinhas aca

ba de receber valiosa' contribuição
do Governador do Estado, repre
'sentada por vultosa quantidade
de cimento. \.

A população canoinhense mos

tra-se grata ao insigne

GovernadorjAderbal Ramos .da Silva, por mais
esse beneficio á nossa terra.

Assembléia Legislativa'
SESS_�O DE 8-11-950 dep. Fernando de Melo PU1'U de-

,solb a presidência do dep, Jose claração de v-oto.

Boaliaid. miciaram-se os traba- Os srs. Nunes Varella·e Saulo
lhos da Câmara Estadual, à hora Rarnos, respectivamente, líderes

regimental, estando presentes 27 das bancadas pessedlstas e pet e
srs. deputados. bísta, encaminharam a Mesa a de-

O sr. secretário fez a leitura da claração de voto do P.S.D. e P :r.B.

ata da reunião ;anterior, tendo si- Ocupou a tribuna" em seguida,
do aprovada sem restríções.

---
o dep. Ilmar Corrêa. Após prestar

Procedeu-se a seguir, a leitura uma série de' considerações em

,;io expediente que cutlsiou do se" tõrn'o do processamento do proje
eÇuinte: to de lei que fiX)a, a despesa e 01'-

1 ° _ Oficio 'do exmo. sr, dr ça a receita para o exercício de

1951, enviou à Mesa um .requerí-Aderhal Ramos da Silva .- Gover-
merrto,

-

estabeleeendo normas pfh
ra a discussão da proposta orça
mentária.

O sr. presidente usou da pala
vra, esclarecendo que a Mesa já
tinha tomado as devidas. provi
dências, concernentes ao andamen
to do projeto em discussão, tor
nando-se, sem efeittl, pois, ore·
querimento formulado pelo depe
IImar üornêila, que vediu a sua

retirada da Mesa.

Ouviu-se, ainda, a palavra dos

deputados João José de Souza Ca
lrral Armando Calil e Ilmar Cor
rêia sôbre o assunto em fóco.
Encerradas 'as discussões, pas

sou-se á Ordem do Dia, onde não
vra.

�

O ald C figurou nenhull.la matéria a ser
,Solicitoll-a o dep. sw o a-

, , '� . I díscutda' nem votada.
.ln aI para,mdagaI. se os ,proJ�- Livre 'a, palavra para explicaçãotos de or-igem governamental 11- ,-

I
.

.

,

if t11 I· á
.

I pessoa, nmguem s-e mam es ou,.
uOS pe- o sr. secr,et 1'10, na lOra

'.
-

d· t d· d·
encen ando--se a sessao.

do expe Ien e, po erlam ser 15-

tribuidos em avulsos aos srs. d·e

\!llit'ados a,fim -de estudá-los.
A' ,seguir, o sr. presidente troll

x,e ao conhecimentG
.

do pl,enário
um requerimento subscrito Pl'lJo

. \lep. Nunes Var,ella, no qual soli·
Ctrava regime de urgencia aos pro
jetos emiHdos pelo gove,ruo do
Estad·o, submetendo-o,{ após a vo

tação.
Pór maiori'a, foi o requ:�rimento

aprovad·o.
Prosseguindo, pediu a palavra o

hador 'do Estado, cncaminbande
um prpjeto de lei que aumenta, dr
Cr$ 45.000.000,00 paoa Cr$ .

53.000.00U,00 o empréstimo con

traído com a Sul Amévlca S. A.,
de acôrdo com a lei nO 187: de
22 de Novembro de 1948.

,

I 2° - Oficio elo exmo. sr. Gover-
nador do Estado, dr. Aderbal Ra
ms da Silva, -encamínhando pro
jeto de lei que torna obrigatória
'a consignação do Estado, das ver

bas necessárias ao pagamento das
amor+ízações e juros devidos por
força de lei nO 187, de 22/11/948.
Terminada a léitúra do expedi

diente, foi declarada Iívre a pala-

o PRBCIÍTODO DIA
ALIMEN,TAPÃO DEFEITUOSA E

DENTES ESTRAGADOS /

A pI'i!Jcipal causla, dos dentes es:

tras'ados 'ou cariados é a alimen

tação pobre em cálcio, fósforo e

vitamina D. Corrigir a alimentaç&@
defeituosa· é >O primeiro ,passo pa
ra evita'r ,á'cári,e dos d,entes.
Proteja $BUS dentes incluindo nli

alimentação leite, ovos, verduras
e frutas. - SNES.

Colégio Calarinense
Edita1

Exames
-

de Admissão.: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias 1° ·'a 2 de dezembro, ás 8 horas.
Documentos: Cértidão d'e idade, atestado'de vaCina e sanidade_
J!;xames cÍe 11 época: De acôrdo com � Portaría n. 163 e 636.

.

L I Para: os alunos do quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admis�ão:· Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14, e 15 de fevereiro.
Para os candidatos ao exmne de ad�lissão haverá nm curS;l de'

preparação regular desde 29 de janeiro, Mllis informes com a diretoria.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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léro Clube Santa Catarina
Convocação'

..
A Diretoria do Aéro Clube "Santa Oatarí na", com sede nesta ca-

pital, convoca seus associados para a Assembléia GeraL Ex lraordina

ria a realizar-se dia 11 d�rrente (sábado), à Praça 15 de Novernhroç
20, 20 andar, (altos do Restauranter'Rosa),

Florianópolis, 7 de novembro de, 1950.

A DIRETORIA

.....................................................
'

I ·LENZI i
•
•
•
II
•

BREVEMENTE· NO EDIFICIO SÃO� JORGE :
,

.

'.
Salas 0-7, 10 andar. - Florianópolis :!

.....................................................

4 61:. do Sup:. Arq:,. do UnIV:. 88n:.
Ana:. Resp:. e Sobl:. toj:. Cap:.

«Begeneracáo Catarineos'e» -Ó;»

De ordem do Ven:. desta Of:., çonvído a todos os Irs:. do Quad:.
bem como aos Irs:. da co-Lr.' "Ordem ,e Trob�e, a todos os OObr:.

de passagem por êste 01' :., para a sessão de Cap :., a realízar-se na

próxima sexta feira, dia 10 do corrente, às 20 horas, ?JTI seu Templo,
síto à rua Vidal Ramos, nO 80.

o Alfaiate que veio de São Paulo para servir
os elegantes de Florianópo.is.

w. s. C.'

Adjunto do Secretário

Florlanppolis, em 8 de novembro de 1950.

QUE. VESTIR-51 COM CONfORTO E ELEGAH(IA J
A

Mello
'- ]PROCURa

Alfaiataria
'; Rua Felipp� Schmidt 4A

Esoterismo

Assembléia Geral
De ordem do sr. Delegado Geral C�llvido os s�s. associados do Ta

ttwa 'IAmor e Luz" para. a a,ss'embl�ia Geral, a realizar-se dia 13 do

corrente; 2a. f'eira, às 20,30 horas, na sede> social, á rua Conselhef;o
Mafra, 33 - 2° andar, afim de proceder .à indicação, eleição e aprova

ção da nova diretoria p�a o período de 27-11-1950 a 27-11-1951.

Florian6polis (se), 7 de novembro de' 1950.

H. Moura - Secretário

'.

_ Paia ENTRJ!:GA emNOVEMBRO

Temos o pras'er de comunicer aos senh�res
int�r!ssaâ�s que estamos recebendS',J,r-lBsp-.)
crJçoes p'ara e�trega dos famosos "� .

Universal no mes de Novembro, proximo
vinâouyo. (

!
� ;

FIGUERAS�WOMStLTDA.
A

"

. ,'PORTO ALECR,E-R.G. SUL ..

'-=-LORiANÓPOLiS (FILIAL) R-.TIRADENTES, 5
, I

-

AGENTE SEM: _ -, Cacado'y, Cr"sciurna,
Araranguá, Laç_ges, Joaçclba.�Tuba'rão \e Videiya.,

Casa de negócio
venda·

acheu ?

,

a Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61. com recente

Instalação de
-

agua fria e quente,
campainha elétrica, dispondo de

amplas salas de visita e jantar, '4
quartos, espaçosa cozinha, quarto
de banho novo e completo, com

chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

Luz, nO. 31-Fone 1076.

POr' mótívo de ,viagem vende-se,
no Estreito, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agência deste jor.

'"

...

CASA-AJuga ..se Vendem-se, em Iótes. à vista e

com facilidade de pagamento
RECÉm-CONSTRUIDA, A �RUA

JOSÉ BOITEUX N0 9_
ao EsLreito. Tratar no BANCQ;

TRATAR COM O SR. MILTON AGRICOLA - Rua Trajano, 1Q --

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO. Florranépólis.:
__ ._ .... c±.d.

.
,

PERDEU-SE um molho de chaves,
gratifica-se a quem o entregar na

r>e.da:�� . ����� :��l�n.a.l� .•••..•• ". • 'I�Procura-sé casa I

para alugar
Procuro alugar uma casa de me

teríal, que esteje em boas condições,
não precisando ser no centro. Da
se preferencía a que tiver garagem
ou galpão.
Tratar com o agente do Rapido

Sul Brasileiro - Telefone 1172.

1

.... .. � - .

,

,

"CLINICA E CIRURGIA DOS o
LHOS - OUVIDO - �ARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. � BARRETO
Formado pela Faculdade" Nacional

de Medicina, da' Universidade do
Brasil. Ex-assistente dos Bervtçoa
de Ottalmología, do Professor Caldas

Brito, da Polícltníea Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-ríno-Iartngojogía
do Professor Leão Velloso, Hospitai
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

L? andaf
'

Atenderá, díàríamente, a partir do

dia'.l° de Novembro, no horário da
\4 as 18 horas.

-
",__ ", '.:....r�.:.... � .� __ o

••
_ _:. -_

Os Rins que devem eliminar
'

todos os traços de substancías I
tóxicas ou impurezas do organís- i
mo, estão permitindo que UIn

.

excesso dê acido urico se acu- i
-

mule e, penetre em todo o>!

organismo .

A falta de cumprimento -de IIUa. !

tarefa por parte dos rins é 8L:
causa fundamental das dôres.
reumaticas, lumbago e írregula- i·
ridades urinarias. :'

Este acido urico rapidamente f6r-l'
ma cristais agudos, que se alo- !

jam nas articulações, causando-.
a sua inflamação e rigidez, 'as-:
cruciantes dôres do reumatismo-.

-

e outros males do sistema urina- 1
rio. O tratamentoapropriado de- I

ve fazer voltar os rins ao seu»

estado normal, afim de poder-,
ser filtrado ° acido urico, É por:',
isso que as P.ilulas De Witt coa- I

seguem dar alivio permanente"
nos mais rebeldes casos .

As PHulas De Witt, atúam di·,
retamente sobre os rins, de-,
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros . das impuresas do-

organismo. I
Acham-se â venda em todas as.,

farmacias.

,
PILULAS

DE WITT1:1
Para os 'Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40E 100 P/LULAS:
o ORANDE É MAIS ECONOMICO'"

.. Terrenos

......................... , ..

FRAQUE1.AS EM GElAI.
VINHO CREOSOTADO
" S I L V E I I �!} !_1l

..............
'

� .. ,.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial Cr$ t.150.00

o ESTAOO-Sexta-feira, 10 de Novembro de ta53

. \

'linho belqe para vestidos em todas as cores metro a Cr$,89,OQ
. .

(custa nor_malmen te _Çr$ 120,00) .

/.,'

'Sedas em padronagem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Comblnãções de secra-aer$�9:OO
Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são <.

".�-- a�

verdadeiro desafio à época, na A MODELAR! l!Um ..

,:'ELEGANCIA 11\0 as de bolinhas
tamanhos.

Os vestidos 'e conjuntos de finas

Aprendendo
C!,":P.��ec�!m�o�", li-I.

. I vrarias e nas prinoipais praças do
de dííerentes país o livro APRENDENDO A

COSTURAR Trata-se de' um tra-

além d,e ser todo ilustrado. ainda

O '
.

l\lcontia, com dois mapas-molde, tor-

q'_ue e. !l..
:l ,'lÇ' � 11,3',1·.1·anando-se dessa forma com o seu ... ..L: • ,

\

figurino para bonecas o mais prá-
tico possível para ensinar a crian- V
ça a utiltssíma arte de costurar. V - INICIAÇJ.O guro entre as duas colunas da en-

O Iívro é da. autoria da compe- Após a rigorosa e demorada brada do Templo.
tente Professora Cecilia Valente investigação pôr que passou, e a- Lê então o Venerável (presiden-

ANIVERSAHIOS vaerd Lisboa, esposa do nosso pre- Ferreira, que modestamente se e.s- provada sem diserepâncía a sua te da Lbja), o preâmbulo da Oons-
D. FLAVIA SlMONE DE ASSIS zado coestaduano sr, José Lisboa. condeu sob o pseudônimo de TIA admissão por todos os irmãos ãa tituição Macônica, onde estão, em

A--ef,eméride de hoje consigna o As manifestações de apreço e de ANTôNIA. Foi impresso em Blu- Loja, recebe o candidato as PI'Í- síntese, definidos Os objetivos da;
aníversárto natalicio da exma..sra. estima que lhe' serão proporciona- menau, Pela acolhida que a obra meiras instruções que lhe são da- Maconaria.
,do Flavia Simone' de Assis, digna das. os de "O Estiado", juntam as está alcançando em todo o país, das por um Mestre, Ouve o iniciado com ra máxima
esposa do nosso' distinto conter- suas; bem que recomenda: o nome do Es- Quando julgado apto, é o neófí- atenção. E o seu ultimo exame dã
raneo sr, João Assis, alto fundo- _ X _

.
lado de Santa Catarina lá fora. to submetido à várias e severas concíêncía como profano.

nario dos Correios ·e Telégrafos
I

SRTA. LAURA ALV� .
Ao registrarmos tão auspícioso provas que evidenciam as suas Após pequena pausa, concor-

-neste Estado. I A data que hoje transcorre regís- aeontecimento para a literatura qualidades de coragem, pacien- dando com o que 'lhe foi lido, pro-
A ilustre senhora que a boníss- ta o natalício da prendada senha- profissional catarínense, fazemos cía, constância, desprendimento, fere ia, seguinte promessa:

imo coração lalia Invulgares dotes de r inha Laura Alves, fino ornamen- votos para que TLo\. ANTôNIA" - fraternidade, civismo·e concíên- . "Prometo servir com honra 8

e�irito, impondo-se á sociedade
I
to 4.a nossa sociedade e filha. do PROFESSORA CECILIA VALENTE cia, sendo-lhe. finalmente, permí- desinteresse a Maçonaria. guardar

local por essas qualidades que lhe sr Artur Alves le da sra. Mar,ja M. FERREIRA - prossiga na sua. en- Lido realizar a promessa que <lhe os seus segredos, respeitar e cum..

. -exornam a personalidade, será al- Alves. genhosa missão de ensinar brín- assegura a Inclusão no Quadro prir as suas leis, e' praticar com,
'vo, hoje, de expressivas homena- A distinta aniversariante que go- cando o nosso mundo infantil e da. Ordem, como Aprendiz-Maçou. dedicação e sacrifício os seus
�'gens de seu vasto circulo de rela-

i za de vasto circulo de amizades, ainda lhe almejamos plano êxito E uma cerímonia deveras emo- ideais".

.ções de amizade, as quais por me- i receberá por certo, na oportuni- na arrojada tarefa a que se propôs cíonante. assistida por todos os Festejam-no os Irmãos, e dêssa
-recídas, nos associamos, respeito- dade, efusivas felicitações, as' com técnicas ·e tanto gaito. Irmãos. Ali se ombream jovens e momento em díanfe inicia a su.
.samente, desejando-lhe os melho-' quais nos solídarízamos. i anciaos, ricos e pobres, podere- nova vida espírttuaã, para gran:..A esmola dada nas ruas agrava
.res votos de

I
felicidades. _ X _- sas autorldades € modestos servi- des aspirações morais, Iutarâ, co..

o probl-ema- da mendícancía. -"'-

_ X - FAZEM ANOS HOJE deres, em absoluta igualdade. T{)- rajosa e dísprendidamente pel�
_D. MARIA DE LOURDES BEIRÃO A si-ta. Vilma de Lourdes Poli-

O SOA ro �a 'J'UV8ntu� 8
dos os títulos, todas as honras pro- Verdade, pelo Irem, esoalhaade

BONASSIS doro, filha da exma. viuva d. Ira- fanas, as do mundo, são esqueci- pelo mundo a sua fraternal cart-

-Nalalicia...se, nesta d:)ta, a exma.. cema Seara I"olidoro; das fóra do Templo. dade, tendo os olhos sempre voI.
'.sra. d. Maria d'e Lourdes B.eirão I _ a. ·sra. Margarida .speppat, es- Para encerrar a. belíssima litur- tados para o exemplo de Jes'Úts

Desde tempos imemoráveis queBonassis, digna esposa do sr. Ze- posa do. sr. João Speppat, comer- 'gia do cerimonial d,e' iniciaçã{) Cristo, apurando-se assim, mais �
o homem procura o rejuvenesci. .

non Bonassis a.lto funcionári{) da cianile em Joinvile.
.

comparece o neófito, ladeado, por mais, até a mor.�e.
I

menta físico e a ciência ci'" tem
Penitenciária do Estado. DR. CLOVIS BÉDUIN dois irmãos, que o conservam se-

descançado no afã de de:;cobrir a
A dama aniversariante que é Tl'anscorreu ontem .o -aniversá- -----------------------------

I ' droga miloagrosa. De vez em quando. ,muito relacionada em nossos meios I' rio do sr. dr. Clovi,s Deruiz Be-
as agências telegráficas nos dão � ����� ++'.�� �._...,..�..�..� �....:.. � �{jsociai,s, vler-s·e-�, pelo transcurso duin ·entomol.ogista do Serviço de conta que em alhures alguém des- :.; � � � �"� � � .. � � � � � �-� .. _,.�L" - .._'+'-�

��=,·de tão grata ef.eméride•. hamena- ! Defe�a Sanitária Vegetal do Esta- b' é ..� �

geada por lodos os que
�

privam i do.
co nu. o rem dlO sal:,a,d�l'. Agora, �:-. Pés tortos-ReamaUs'!l0 - F!o:turas- �.�

.consigo. . I Jovem ,e eu}t{), o' aniverslariante
anuncia-se que um Cientista ru'S'so +,+-. T d D'/, 'I- S ,::; . ,�11

;; consegUiu o famoso sôro que pro- ..++ IOrCe II "as - e.l er,o J IS/COS �.�Os de "0 Estado", 'respe�tosa- é pessoa benquista na nossa 80- t
�..

I longa a vitalidade orgânica. De' .....,:mente, a cumprimentam.
.

I
ciedacle onde grangeou vasto cir- qualquer maneira, o verdadelrol9 DR.' MOHTV DOMIT �:�

- X - cuIa de amizades. "restaurador da mocidade, o t�I1icl) �..
. ,�:.SRA. DR. EDMUNDO MORElHA Festejando a data, o sr. Clovis

que restitui a energia física 'e men- �:-.
. CIRU'RGIA ORTOPEDICA E GERAL �:.I'rrránscorre, boje, o aniversário Beduin. hoj·e a ta·rde reunirá s�us E �� , �

natalicio da' -exma. ·sra. cI. Silva
I

amioO'os no Bar Rosa, 'para ofere0er
tal é VIBlLAS , um produto de X' ,+'+�alta classe e que afasta dos moços �.� Tratamentos especializados das doenças, defeitos �,

.

T,eixeira Moreira, digna consorte um coquetail. o fantasma da velhice ,precoce e" e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças ���'do advog'adG conleJ'raneo dr. Ad-: VIAJANTES faz com que os, idosos voltem::: go- +:+ de senhoras, varizes e úlceras das pernas. • ��
c cio MOl'eira. --

I Dr. Anisio Dnlra zar os praze.res da nlO'cidade. VI- +:+ �i1'
- X _ Vindo de 1Jrussanga, onde é inte- RILASE normaLiza as funções se- .... CONSULTo R. Marechal. Demoro, 220--Fone: 1226 I.�t�,sRTA. TERESINFlA MACHADO gro Juiz de Direto, está entre nós xuais. VIRILASE, para am,bos os ..�+ Das 2 às 5 horas da tarde. f:t1Passa hoje a data anive·rsária da o nosso dstinto conte·rraneo sr. dr. sexos, é um produto do Laboratório

..�+ Pela manhã com hora marcada, no ��,,gentil senhorinha Teresinha i\Ia- Anisio Dutra, a quem cumprimenta- Jesa e é vendido em tôdas as far- : 'Instituto de Medicina e Cirurgia do �:�. chado dileta filha do sr. João Pi- mos, d.esejando-lhe f·eliz estada nes- mácias e drogarias. Pedidos pelo �:-. Paraná.--Fones: 67 e 2706. ' �:�res Machado, viajante comercial ·e ta capital. 11'"1-
,

C' Po tal 3383 +,.-. .�,
,-da sra. Maria Linhares Machado.

I ree��� so - alXa s· n.

.'
.:. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados ��:SRA. JOSÉ LISBOA , .,

' . . , .t.. I �)

Ocorre, hoj.e} o aniversário n'a- A esmola dada nas ruas agrava Para coloca'r S·O.LA +!++:++!++!++:++:++:++!++!.,:++:++!++!++:++:++:++:++:++:++:++%++:++:++:++:++:.,
'.1alicio da· exma. sra. d. Diva Ge- o problema da mendicancia.

/'"

S t
' VI-AJANTE - COMISSAO: - Precisa-se elemento se�'-.

em seu apa o rio e relacionado no ramo de perfumarias visitando com re-

PROCURE gularidade todO o Estado.

Oswaldo
Cartas com referências e- itinerários em d;talhes para

Caixa Postal 4.244 - Rio.

'-.

balho , didático-profissional que
TIA ANTôNIA dedicou às mães e

às mestras patrícias, como despre
tensioso auxiliar DI� nobre missão
de educadoras,
APRENDENDO A -COSTURAR,

o quanto custa uma enceradeira

A-;8 N O
ELECT·ROLANDIAlãs são, sem duvida, de' grande

.uttlidade na presente estação, As unhas são a�sim como que ai'!

,ilrestando excelente serviço, tanto jóiaS das mãos e não se concebem
'IIOS dias frescos, como em outros mãos formosas e de linhas finas,
:já mais temperados. Prevalecem, com as unhas mal pintadas e sem

-entre êsses modelos, os mais sim- brilho. Deve-se procurar o esmal-
-ples pois que a simplicidade e te que melhor ,,(combin:e com ;0
eonsiderada, no momento, sinóni resto da maquilagem, sendo que
:,no da verdadeira elegancia. As lãs

I até o verniz incolor ou apenas .um

-,-'Preferidas são as levemente qua- polido minucioso oferecem um as-

, • -drículadas ou listradas, assim, co-

.

pecto atraente.
.

-x X X

ltua Arcipreste Paiva �dificío Ipase -Terreo.

.. ..

, Hir_an. I

'Panelas de Prêssão ARNO
a -Cr$ 5tO,00

Grelhadores' Etétricos
a Cr$ 500jpOO

na Elefrolaódía
Rua i\l'cipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

telefon es 1536 e 1324
P.15 de Novo n.22- 2'. andar

Dr. EcP. �oenDick
, '_.� ,.

cientifica aos clientes e amigos, que estará. ausente
até fins de Novembro, faz.endo está�o d'e-_ aperfjei-çoamento no RIO de JaneIro. .' I

f

�----------------------

SENHORITA!
A ultima ere.ação 1 em re/ri'
gerante é a Guaraná KN01
EM GARltt'iFAS GRANDES

Preferindo-o! eatá
acompanhando: a moda

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

LIRA TENIS CLUBE - SABADO DIA 11 - GRANDE BAILE DENOMINADO "BAILE DE MASCARA" - ORGANIZADO PELO GREMIO LIRA - COM
SENHORAS E SEN HORITAS TRAJE DE BAILE OU FANTASIA CA-

PERMEITO O BRANCO
RELOJOARIA MOIRITZ -CR$ 50,00

)

Q. CONCURSO DO CONSAGRADO PIANISTA MU RILO ULlSStA - TRAJ.E:
VALHEIROS RIGOR - SERA
RESERVAS DE MES�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

4

I Dr. (L.ANO li.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm.' .. ai••l

Ooutltulgão d. Sootada I..
HATURALIZAÇOEJ
Titulo. D.!llarat6JI0�

Evrlt6rh • R••id.nola
Rua Tbadanta. n.

FONE •• 14e9
DRA;- WLADYSLAWA WOL.OWSKA� 'MUSSJ

e

DR. ANTóNIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto.

-r , I
� '..;i\·�1

,.

\

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
.

Ate•••, ãriame.te� 110 HOIpbJ .� euwa..

Dr.. Lins Neves. '-0,. Polydo,o E. 'S."IThieso'
ttn..1' d. MaterDidade ••Ule. ti. .

. .. .641co • ,.n.1:n

Bo.pita. de Oaridad. t. Boapltal de Carldad. de ....

CLlNICA DE SENHORAS - CIo riaD.ÓpoÜI. Aaaiate�t. ela

RURGIA PARTOS
-

Maternidade

J1apÓltiCO, controle"e tratamento Doença doa õrRio, InteraM, ......

�.liudo da gravidh. mtturo elaJmente do coraçio e .....,.

;i. @ adoleac!ncia e da menopau· OoellÇU da tiroide e demm lI&a-

.. Pertubaçõel menatraala, i 't� .. , doias tnter.u.

uçha e tumorea do aparelho lem- ·;uma'. cirurtda de lelIboru -'

-ti feminino.
Parlo.

':peraçÕN do ntero, OviriOl. trom· fISIOTERAPIA - ELECTROCAA-

. _. apendtce, hirnia, varl.es. eta. DIOGRAFIA - HETÀBOLISlIIlO

.:JrarRla pluüca do perineo (ru- BA!AL

vu) tOlURlO DE CONSULTAS: -

�ISTENCIA AO Psaro B !}t"E- Dlàr1amente das 15 'la 11 ...

RACOES OBSTETRICAS CU.

'.no.. Rlandalarea, tiroide, -o....'

l�. blpopiae, etc.)
•

'�blol oe"OI01 - EaterlUdade

Regbnes. .

:o..U1tório R. Jo,,� �Dtor ' - hl.

"1 \..",
., _,_ ,.. ."

.

. -'
' ..

'..,.
RuM. R. 1 de Setembro - .dit,

, '!'U.I e SOUi. -: Tel. 848.

Dr. Newton d',Avil.
;tnqia geral - Doen�as de S..lIa

ras - proetologia
FIetJ;ieidacle Médica

.:on.nltório:' Rua Vitor ·!feirelea n,

'I - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 hora. e & tar

t. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. '!l.

• - TeleJone 1.422.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor MeU'elel L ti

• Fone manual 1.701 '�.
RESIDOCU, -'-'�'::l

1benida Trompowltt D·

--

I /
_-_

I

.,.

�I
. \

DR.I. LOBITO fiLHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgiã .do Tórax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisíologista e

Tisiócirurgião do Hospital Nerêu .

·Ramos. Curso de, especialização
pelo S, N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof,
Vgo Pinheiro Guimarães, (Rio).
Oons.: Felipe. Sehmídt, 38
Consultas, 'diariamente,

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

. � ", - ). _. ,�.
�

.....

- I

Serviço eompjeto e especialisado das DOENÇA! J)B
SENHORAS, com modeencs método. de diagnóltico e iraw
tamento. .

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINOO.GRAFIA - 1I:!!l-
TABOLISMO BAS�

,t

Radioterapia por ondaa curtas-Eletrocoqula,PIo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. .

Consultório: Rua Tràjano, nO I, 10 andar.:.... Edifieio
do Montepio.-

Horário: Das 9 i, 12 horal - Dr. Muat.
Das 15 ás i8 ho.ras - Ora. Mnul.

Residência - ,Rua .8antOl Dutnont. 8" Apto•.1. '

../ Dr. MárioWendhausen
�1!Ij_ ..MI.,. tle adultoo • cria_
:JolLSUltórto - Rua Joio PInto. l'

Telef. )l. 16'
ç.,...ulta d... 4 •• 6 ........

a.-4"'eia: J'e1i" s..... IL IS.
Teld. 81.

Dr. Paulo Fontes
Cllllico e operador

c-•.,Itório: Rua Vitor Hei,.. Ij.
Telefone: 1.405

•

Ceaaultu tia. 10 ia 12 • ta. 14 "
i. m. Jb.ld�ueia: Rua al_

IlI. - TelafOll.: 1.6M

i-�
�lIDdada em 1870 - Séde: BAHiA'

,

INCANDI08 E TRA.NSPOR'l'E8
.

Cifra •• Bala.c•••
'1'"

éAPITAL. B RESERVAS CrI

Respo�lldadea •••••• • • • • • • •• • • • • • CrI

�eceita •...•• . ..• � • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ctt
A�"o .....•.• . .••.....••. �. • •...••• !J Cri
Sinistros palO. nOI (Iltimoa 10 anOl •••• Cc.

Re.po�ab�dàdea ••••••••••••••••••• CJt
Diretora:

D�. Pa.plano d·Utra. Prelre .e C.n..... Dr. Praaeln.....
A�Jo Mal8Orra. Dr. Joaqql. Barreto de .ba'tjo .. 10" .&111'•••

T
(ff'_-_-:�-_-....,J"...-,,_

.._-_-&-_-_.._-_-&-_-_-_-_-&-_...-_- -&,_-_-....-.:r�-_-_-_..._...,_.......... w ...

10.100.tIOJ,Io
I.V78ÃOt.756.t7' ,

17.053,Mi-,so
142.t78.80U!o
'8.887111,10

7••�I.40ÚO',Jo

roMfPAN�� D ROS CO�lRA
��CCIDENTES DO"TRABALHO A

s e o e SOCIAL�

POlfiTO ALEGRE

RL!A VOLUN ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR·

"CAIXA POSTAL. 58.3 - TELt;FONE 6641) - TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia' Geral para 8t8_ Catarina
'.

.

R�.a Felipe Schmidt. 22-Sob. ---

Cana Postal, 69 - TeJ "Plotectora" FLORIANOPO!.IS

_'

IDr.Milton Simone Pereira
.

.

Clinica Cirurgica ,

Molellti.. de Senhora.
.

CIRURGIA GERAL
IM Serviçoll dOIl Professores Bene

Udo Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo) '-

Oon.ultas: Da8 t i ii 17 horo
K.. Fernando Machado, 10

_j �--

Dr. M. S. Cavalcanti
�..:IúIiea exclualYaJlleute de aiuItU

Rua s.,ltIaaha "Merilllle. II
Tele,... II. PJ.

FQD� l!I!nrg" 7g
'!_:-�Õ""i@i_!-;'+I. ,F_.� ..

-e

,:0,. Roldão Consoni
··CIRURGIA GltRAL - AI/tA 0.
.URGA - MOL.STIAS D".'.

NHORAS - PARTO'
J'ormaclo tela J'uu1dacIe de .e&
_ ta Umenldade de SIa ......
otlde foi ••ai.teute por ririOl _ ..

Ikniço CIrú�gieo do Prof. �
c-rIfà l'I''''

Ctrursia do e.�mago « 'PiaI ........,

re., IntutiuOl delgado • lrI'OIH. tlftII.
.

de. ri.... pró.tata. beslp. atue.
""rioe e trompa.. Varieocelc, u.r.

. ceie. J._ul- e 1IenuIt.

ConaU!tal: Pai • i. 5 hora., I ra

lI'ellpe sc:hmilit;l) 31 (.Itat da Cua
Pua'IO). Telet. I.Sn •

Ilaldo!r:.cla: Rua z.teT" ]u.tcr. 11'1-
Telef. K. 764

Dr. A. Santaela
<.ormado pela PacuIdade' "aclo
IUo\I de Medicina da UnlTerstcmcs.
/ do BruO)
�oo por concurso da .t.aststtJt.

c1a a �8.1copatas do D1aU·tto
Pederal

b-Interno de !!lospttsl I'IItquW.
trtco e IlaDlcOmlo Jud1clArto

da Oapital Pedp�'al
Ib:-Intemo ,da Santa o�a de 111-
Hr!c6rdIll do Rio de Janeiro
OLINIOA I.a:DIOA - DOBO"

- NERVOSAS
OonauIWr1o: J:d1f(c10 .t.m6l1Ir
••to - 8ala·l.

Restd&nc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Das 13 U UI boru

Telefone:
Oonsultórlo - 1.100.
aesldêncla ,..- 1.101.

Agora, Sim!

Transporta. corga I clrféltode

sIo FRANCISCO DO
'.

SUL para Ilf'4 IOBR
.

Infol'ma.aÕ.. Gomos A�antellJ .

1'Iort.n6p�lh >. -. Carloa Hoep._skeS/A - CI� Teletone 1.212 ( Eli. telca.
São Francllco do Sul --- Carlol Hoepcke S/A -Ck Tel-eloae 6 'vi)) � � \f �.:! g

.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"· da
CJA,WETZEL:I�D ã3TR,[lL .. IOI� V' f L r�

I
'-

�

o Babio

TORNA A ROUPA' BRANQU1SSIMA

........... 4 .. .. "'•••

CASAS li TlIIBJOIlIfOII
POBRe V. a. CUU ou hrr_ .....

Yender'

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260

"

Florianóp(:)lis .. S. Catarina

NAo encontra oÓmprador'
Entregue ao �t6rto

a.. L . .Ãlvea.
.

Rua DeocIoze II.

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAf'O-Sexta-feira, 10 de N"vembl'o' de 1950

" Novas ·diretor·ias

o' Comando do 140 Batalhão de por dois, profissionais, de acõe

Caçadores faz saber aos interessa- i do com a esp,ecialidade escolhida..
dos que &G encontra na secreta-l de possuir aptidão para o CUTS(}

ria daquela. Unidade, là disposição que deseja frequentar; para odcn

dos mesmos" as Instruções para a
I

toproteticos ter certiêicado dessa

.. inscrição nos concursos de Admis-: ,especialidade, conferido pelo Dec-

do�����&S�g��&p�'I.r�m�� Naci@�' �8 ��

��"
� .•_._._•.••••• , •••.•••.••••• , •.•_.�._!_.•.• , ........._��_��...�:..:.�_..._T......:"� ,

"".._ '�iT eíalístas (Entermeíros, ManiPula-_,' Publica.
. .-

./

. .... dores d·e, Far�acia: de Radiologi�, e - 'reI'. a,ptíd_ão física compro-

T O
,. de Labora,rpil'lIO e' OdlontoJl'roteb-l' vada por mspeçao de saude por

� A �:� cos) 'no ano d.e 1951, além de qual- Junta Militar de Saude da Regiá€J

��. ". ',.' .. . ....�..�,",,' ,.
, quer informação solícítada, mais llI;oxima" a resídencía.
: . Para admissão 'aos vários Ctil·- 'f - Pagar a taxa de ínsertção

)! lnOS O te I" C 1-
\
·

S I �:.. sos o's candidatos civis devem sa-: (Cr$ 10,'00) na Tesou'rari'a da Es-

. � {p r, S·- .Rere_os ,

..

I 8nnens.es .11. .�.l ti,''':'Se"; ;;:::; ::j;i'::,�r_ :::: ;:,t:�Vja-la por cheque ou

ti� Agora sob !I orlAotap.ao tAcolca' da Cruzál"o do S'ol ::: ;!�:u��'a�XérCitO, Marinha ou Ae-I ta g forn!��:s,e;:�� �:�����voe.s�i:
rt� � 'li Y ti li'

• ..... \ b - '!'eT no máximo 26 anos,' nístérlo. quando reservista dia Ma-

�t" <;

" ,.'
,

..�. referido '€sse limite a data d,o I rrnha ou Aeronautica.

�... ESCALAS : ..:. encerramento das inscrições. h - Requerimen,[,o do candída-
_

/tt. _./ : c - Possuir predicados que o
.
to civil.

�.I�:., AS SEGUNDAS, QUARTAS.E SEXTAS-FEIRAS:
----

':�: recomendam à Escola, atestado i,-- Declaração de que termina-

�,:.:. Rio-santos-Paranaguá�Curitiba-Joinvile-Itajaí ..�. por dois ofciaís das Forças Arma- do o Curso, se obrigará a servir

� L
.

P t ..,\1 � das ou pela Autoridade Judiciária por 3 anos ao Exército.

'�I'....
' ajes e or o fi egre. "

..........
� �:..... do 'local onde r-esidir,

�t" A
..� d ., Ser díplomado por escola

..:�
S TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:

.....t A I d d
I P t AI L

.

...,,... QJM curso de notorío valor tecnico esmo a a a nas ruas agrava
or O egre- ajes-Florianópolis-Itajai-Joinvile :�:.. Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. ..... ou apresentar atestado f'irmado o problema da mendicancia.

� !
� Modernos e possantes aviões.: Douglas i
� �

� Tarifas reduzidas j, i
� ��
�� TRAFEGO MUTUO COM: ...:. CURITIBA

�" ! Cruzeiro. do Sul--Rio .!. Agente nesta capital sr. NELSON ALMEIDA - Rua Conselheir<:l1

�t� ..

S P AI �i· Mafra, 77.

li·
.

avag . '. orlo egre .. � VALIOSO PRÊMIO ___, CR$ 150.000,00

r;�
.

PI'
-

'. ..'t. .

Conferidos na capital em Curitiba pela/(\:ia. Lider Const�utõra ao

�. una:--Montevidéo ..:. sr.· Ervino Wolff, residente no. Bairro Pilarzillho, portador do titulo

��� Ir n. 19.194 do plano "LIDER MAXIMUS" n0-5orteio realizado no -rlía
'.�" , ..... J

f.�' � 29 de setembro ultimo. ' (." .

�I"'" p-�a.,AGENS E 'CAR"GA :
..� .

-

�, fi O.� " : O felizardo havia pago� apenas 3 mensalidades de Cr$ 50,00 e nos

�� �:." planos da LIDE!l- encontrou a oportunidade dê ver realizados' os seuS!

I� P·IOrle8nÓPoIJ·s • FI"uza L.-
.

N Ir
- -�:." sonhos de possuir casa própria, cuja construção v:ü ser erguida' m.

rt� '.
. ma UI: maos �:." capital à escolha do felizardo e no valor de cento e cincoenta mil crtt-

rt� Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 �:." zeiros.

� �:."
·Com apenas Cr$ 20,00 ou Cr$' 50,00 niensais, abra as portas de

'���I Ag·e
....

o·11-"a CRUZEI.R'O DO SUL l·�:
seu futuro lar adquirindo titulos da Cia. Lider ConstI�utora.

",," �T Mais informações, com nossos agentes lautorizados ou no.s ende-

f :."1 Rua' João Pinto 12 - Telefone 1.500 . I
..�

reços acima.

��
, .t -------�---------------------------------

�:.., Im tlajal: )Luiz)No·ceti ..�.

A
.

; Rua Pedro Ferreira (Ed. Baue,) Telel. 329. 3;10
'I *

.

p r·a ç a
�i: Em Blomeo8o: Agência Cruzeiro do Sul - :�: USINA ,METALúRGICA JOINVILE LTDA..

r:.� Rua -15 de Novembro, 1326.,.-Telef. 18 ..'t. Comunicamos ás Praças do Estado que, por escritura public�

r:.", ..:. passada em Cartório do Tabelião do. Sexto Oficio de Notas, da cidade

�.� Em JOI·DVI·lo '80 C
. ·

I M· Ltd ��. do ·Rio de Janeiro, cápital da Republica, em 10 de outubro de 1950 3-

.:. 'V: C. omercla (' ItlaS)) ae ..�. Sociedade Usina Metalúrgica Joinvile Uda. comprou da 'superil1t�n-
�:.I . Rua do Principe, 482- Telef. 455 ..�. d'ência das Emprêsas Incorporadas ao, Patrimônio Nacionatos bens 11<1
�4" )

� Empresa Metal(lrgica Nacional, com sede nesta cidade.
i+'." p

- ..�.
�+.� Lm, outras cidádes do Estado com os sub.ag(uÚes : Nestas condições, a p'artir de 11 do corrente a l'esponsabilidiúfe'

��� da CruzeIro do Sql
.

�:� ,da industria _fica a cargo dest�· sociedade que espera continua,r a me-

r: � .'. .:." recer � c?nflança de seus amIgos e fregueses •

.;. . .

.' . .:.+ JOl.nvll�, 17 de; outub:o �950., .

�
�.��� � �

..

�"� �. � �'� � �
_ . .. . _ _ _, _ . .... Usma Metalurglca Jmnvlle Lll1utada.

t:�:�.!t.".�.W.�.�.���.�+�+�+�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:!_+:�!�:�:�.:�:�:":++:":�8":� Mário Catta.Preta, Superintendente.

\

Eleitos· e .empossados os n'lvos
diretores do C. R. 5 de Novembro
Recebemos do, Clube Recr-eativo Calado (reeleito); Presiden:�: Os�

5 de Novembro, do distrito do Es_1 nildo Souza; Více-Presidente : João

treito a seguinte circular que D. dé>IIiveÍl4a; 10 Cecretárto : DiI

agradecemos: SOi1 ]\Jacbaclo ; 2° Secretário: Waldyr
"Distrito de EstreiLo, 6 de

N0'Il\larCelinO;
1° 'I'esoureiro : Adi

vernbro de 1950. Silva; 2° Tesoureiro: Nery Garcia;
Orador: Dr. Waldemiro Càscaes;

Exmo. Snr. Diretor do Jornal "O Conselho Fiscal: Clovis d'Acampõ-
ESTADO".

"

"Nesta li ra,. Arnoldo Silva, Fredevino San-

Prezados senhores. íana, Truncredo Gevaerd. Durval
De ordem do sr. "'Presidente,' Gomes, Leonel Pereira, 'I'iofifo

apraz-me comunicar a V.S .. que em
.

Wengter e, Mario Sartorato.

sessão reali;ada dia 21 de outu-I Valho-me do ensejo para apre
hro, e posse dia 4 de novembro, f'o- i sentar meus protestos de real es

ram eleitos e empossados para g'e- tima.....Q_ distinta consideração.
rir os destinos do "Clube 5 de No·

vernbro, durante o ano social de

1950/51, os seguintes concidadões: Não de esmola nas ruas, Auxilís'
Presideute de Honra: -Jor. Jairo as associações benefícíentes.

MERCEDES BENS
\,

I
I
....__

.1,.4° B·
Admissão aos Cursos de ,Sa·rgeátos Especialistas

\

·Cia .. Líder Construfora
São,Paulo

SUCURSAL PARA o ESTADO DO PARANÁ E SANTA CATARIN.&:
Rua Carlos de: Ca;�alho, 120 - 3° andar.- Salas 30, 31 e 32. -

Caixa Postal 832.

./
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SINOS DE NaTal ê a festa dos que tem um (oração -generoso, e
que repartem o pouco 'que é seu com aQueles,qu�'nada' tem,
Colégio Estadual Dias

EDITAL
EXAME DE ADl\lISS.{O AO CURSO- GINASIAL

)1 - ia época:
"_ a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro

- b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13,
14 e 15.

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;
Atestado de vacina, com firma reconhecida;
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve -ser requerida pelo próprio candidato, ou

;por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabeleoimento, com a

4ieclaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames

de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época. /
Só serão aceítos candidatos que contem, pelas .menos, 11 anos

completos ou por comple-tar- até 30 de junho de 1951. •

4 �_ Provas: O exame de admissão constará de provas escr-i

tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil,

'frendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não

'3}0dendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota '5, em qualquer delas.

Velho
.

"'"';'

.,

!

para compreender porque
l

rendimentc

eeenemlo
lucro

está Q!=ima de todos em

o que mais, conta num carnmhão é o

que está por baixo - e no nevo

Chevrclet V, encontrará ainda mais

potência, rigidês, durabilidade _;

para lhe dar mais quilômetros de'

operação econômica .. , mais anos de

serviço lucrativo, Antes de decidir a �

compra de um caminhão, veja o novo

Chevrolet, que apresenta caracte

rísticas que reverterào em mais lucro
I

para o seu negócio ,

MAIS TEMPO NA ESTRADA '

,

MENOS TEMPO NA OFICINA I

(

Moler de vál�ulas na tampa

Em!lre3gem de mola·dia.
frilgma

., Eixo tfliíeiro Hnlllíd

.) .'

Freios lIe dupla artiCUlação

• ,Redas de aro largo, .',
-_'" ,

• Direção com mecanismo de:

esferas, '

Para vendas e servi

ço prOC!lre 05 conces

sionários Chevrolet.

em tlHlo o pOÍ$.

... " � /
I

4!- '

--y;;,.

Serviço de Fôrça e

A\tTIS()
A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS - SERVIÇO DE

LUZ E FORÇA ..:.._ comunica que o ra,ci�mamento de .energi�
.e-: elétríca que se vem processando em varias zonas da C�dade, e

consequência do desarranjo de um dos ,motores da Usina do

Largo Fagundes, que corresponde aproximadamente a um ter

ço da potência instala�a. , . '. _.

Outrossim, comumca que providenciou a vinda .e a execu

ção da peça necessária e que restabelecerá o funcíonamento

do referido no dia 11 do corrente.
,

. t.J"tJl�14Ir!.lllih1
(O REGULADOR VIEJRA)

A mulher evitará dores
ALIVIA AS CóLICAS UTER1NAS
Emprega-se com 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 por excelência.
,

'<'LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficacia é receitada por

médicos ilustres.
"

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

!tr\.-1.
"Prod.uto da ' �"�

,,,,,.
,

�ENERAL MOT"ORS 'DO BRASIL 5. A�
, ,

'--.;,>'
� .�., .'

'I" - •• _' "' , ••

VENQE':SE·
1 SORVETERIA DE fi FUROS MARCA

«BA,CC-E L�'I')
com l'an"l'irlarlp. narn 1ôO lit.roR',_;�p. -sorvete, p.qniDRnR com com

pressor "COPELAND" original, motor de' a',H. P. e batedeira com moo'

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e- conservação.
TRATAR NÓ "EMPóRIO ROSA".

� •..

,
"

I

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
'E sua saúde depende dct remédio consagrado:

'RE'GlJLADOR'· X�VIER
N: 1 .. EXCESSO· N: 2 .. FALTA OU ESCASSEZ"

REGULADOR XAV'IE� - ó remédio -de confiança da mulher
,

I-

J

S'
•

Luz

Via g�m com segurança e rapidez
r

só NOS CONFORTAVEIS 1\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
,

-

Florianópolis' - Itajaí :_ Joínvílle � puritiba
Age'"nela - I Rua Deodoro. esquina da

- Rua Tenente Silveira

DATI,LOGRAF,IA
(orresponianel,
(omerdal

/

Conrere
Diplome

DIREÇAOI (

Amélia M Pigozzi
METOOOI

Moderno e Eflciente

Ru. General 'Blttencourl. 48
(Esquina Alber�ue Notur,no)

i
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Conhecidos os nomes dos efeitos para"8 Assemblé'
Relacã� dc,s cao_didatos, à depDta�ão federal_ .. --Os votos obtidOI
E' a seguinte a colocação, pela GD�: Jorge Lacerda 17878, A- 4237, Anes Gualberto 383/1, Leci

ordem, dos candidatos ás deputa- Ionso Wanderley Junior 13764, I Slowi nski 3692, João Ribas RalUO
ções federal e ésí adual, segundo o Waldernar Rupp 13517, Placido 3269, Ivo Si lvei ra 2912, Antôni
boletim afixado pelo Tribunal Re- Olimpi o de Oliveira, 12988, Aris- Gomos de Almeida 2832, Oscar RI).

gíonal Eleitora]: tiliario Ramos 5358, Heriberto Hu- d rigues da Nova 2779, Pl'oLogenel
DEPUTADOS FEDEHAIS: r-s else 8867, Adolfo Konder 8119, Vieira 2773, João Estivalet Pir

D: Joaquim Fiuza Ramos 15925, João Bayer Filho 7179, Frederico 2715, Olivio Nobrega 2662, Fcrnano
Leoberto Leal 15159, Nereu Ra- Busch Junior 6760, Tavares do A- do Oswaldo de Oliveira 2,584, José
mos 14519, Agi-ipa de CasLro Fa- maral 5989 e Manoel Pedro da Gallotli Peixoto 2/154, Ylmar de
ria, 12175, Armando Simone Pereí- Si Ivcira 3824. Almeida Corrêa 2396, Walter Te
ra 9510, Cid Loures Ribas 8513, PTB: Saulo Ramos 21517, José no rio Cavalcanti 2350,' Manoel Si

Orlando Brasil 8460, Pedro Lopes de Lerrier Roelrigues 7470, Rodol- queira Bolo 2344, Walderruar GruIJ.
Vieira 7591, Antonio Nunes Vare- f� _vitor, '�ieLzmann 69:�0, T,elmo

I ba
22·86, Wilmar Orlando Dias

la 7327, Vitor Buhr 5228, Aristi- Vieir-a Ribeiro 22 e Rufiael Cruz 2269, Wenceslau Borin 2251, Au·
des Largura 5147 e Rogério Viei- Lima 2. gusto Bressola 2145, Ad d o Faracfr
ra 4003. DEPUTADOS ESTADUAIS: 2127, AdOlfo José MarLins 2069,

PSD: Leonir Vargas Ferreira .. Leandro Longo 2036 e Afonso àfa.
4927, Elpielio Barbosa 4282, José ria Carrloso ela Veiga, 1872.

Bahia Es,pÍl1iclo1a' Bi'ttencourl ... \ UDN: João Herbert Colin 7807,

O V IaLOR D /l. PR-H'! I Antonio
Carlos Konder Reis 4748,

II ,.. [eU Gelso Branco Ramos 3695, Paulo

A prece pode tudo e obtem lu- de Tarso da Luz Fontes 31t85, An.
tônio de Barros Lemos 3365, Ro
mano oMassigna'n 3055, João Jo

de Sousa Cabral 3039, Clodomír

Mnreira 2894, Osvaldo Itodrigne
bral 2784, Renau Cubas 2670, �
valdo Bulcão 'Jiana 2654, Julio
Coelho de Souza 2512, Luiz de Sou

sa 2509, Nelson Rosa Brasil 2486,
Frederico Kuerten 2454, Francis.
co Mascarenhas 2,331, Aquiles Bal

siní 2301, Enedino Batista Riheí-

1'0 2198� João Caruso Mac D:mald

21&5 e Horacío Rebelo 1976.

WB: Braz Joaquim Alves 4078,
Paulo Marques 28'54, Octacil io Nas

cimento 2689, Francisco de Sousa

Neves 2575" Volney Golaço de Oli·

veíra 2352, João Colo(}.el 1878, Ma·

noel Berloncia.i 1677, Telmo Viei

ra Ri:beiro 1541, Augustinho Minog·
ui 1476 e Atanagildo Schmidf
1463� ,/

PRP: Cassio Medeiros 2544, Vi·

cente João Schn,eid,el' 2318, José

Maria Cardoso da Veiga 2242, Ro·

herto Bes,sa 1682 e, Carlos Goe�

Bessa 97'1.
PSP: -Enory Feneira Pinto 166�

Olinlo CmUl}os 1576, Carlos Bue

chIe 1387 e João Batista Machado

Vieira 1098.

Em face da colocação 'acima, si

nã.o houv,cr alteração nas legen

das acham-se eleitos os primeiro�
d,ez�ssete

.

do PSD,' os primeiro�
quatorze da UDN,.os prim:irOS
cinco do P'l'B, os primeiros, dOIS dolJ
RRP e o primeirü do PSP, tota,h'

sando 39 d,eputados.

-��- .._-_ ..-. ._----,----p---

FlORIAHOPOLlS - 10 de Hovembrp de l�SO

Administração de cooperação eco

nômica dos Estados Unidos
'},.

-\
-:

i

\ /

I ./

I
Honra 'ao\ mérito
Hoje. ao chegarmos à nossa' Re

dação, deparamos, entre outros,
com o jornal "A FOLHA", que se

edita em Blumenau. sob a direção
de Honorato 'I'omelim.

dp. E' a, palavra ele Deus: "Tudo

o que pedirdes em seu nome, ob

tereis". Ora, a palavra de Deus

nunca engana. Peçamos, pois, Lu

elo '0. que preoisarnos, ludo o que
no{ é necessário, com a certeza de

obtê-lo; e obteremos TUDO o que
é necessário, TUDO o que é pro-
veitoso.

.

A' chave dos milagres e dos pro

digios está na fé, porem só na fé

Chamou-nos a atenção o noticiá

rio intitulado "Justo e merecido
�,; .

prêmio a um bravo desportista".
Por ocasião de um prélio /realiza
do no dia 22 elo corrente (Domin
go), foi entregue ao desportista
EDGAHD MUELLER uma rica me-

dalha, como justa recompensa e

reconhecimento lao seu Mo de he

roismo, salvando duas "idas de
morte certa. Relatemos o episódio,
belíssimo de solidariedade, altruís
ta de amor ao proximo, empolgan
te pela sublime compreensão, dig
no de um perfeito cidadão.
Em dias passados, -veríf'ícou-se

um acidente na passagem da balsa

de Itoupava ,Seca. Um veiculo caíra

no r io. Passado o primeiro Instante

de torpor, entre outros consegue

salvar-se o sr. EDGARD MUELLER,

o sr. Paul G. Hoffrnan (ao centro), administrador demissionário
da Administdação de Cooperação Econômica dos Estados Unidos, é

visto ao lado. do sr. William C. Foster (à esquerda), nomeado para

substitui-lo naquele posto, e do general George C. Marshall, recern-no

meado secretário da Defesa dos Estados Unidos. A fotografia foi ti ..

Irada durante uma reunião realizada em Washington em homenagem
ao sr. Hoffman. A Administração de Cooperação Economica ad

ministra o Programa de Reconstrução da Europa, popularmente' co

nhecido pelo nome de Plano Marshall, por, ter sido inicialmente pro

posto pelo atual secretário da Defesa. A Administração de Coopera
ção Econômica proporciona auxilio material e financeiro aos paises
europeus para facilitar sua reconstrução econômica. - (Foto USIS).

que crê e não vacila, na, fé que vê
Deus em tudo, na fé que somente
espera o bem! E' então que a pre
ce é sober-anamente eficaz ,e se

manifesta por, efeitos admirâveis

e, às vezes imediatos. Há vár-ios

motivos pelos quais muitas de nos

sas orações deixam de ser ouvidas

,e é a, ignorância dêsses motivos

que mais tem contríbuido para a

descrença. e perd,a de fé religiosa.
O 'Círculo Esotérico da Oomu-

/

Amplas retermes na sede ido
Clube 12. de AgoSjo

Õ que será a realização do tradicional baile de
São Silvestre em seus amplos salões

'Continuam em ritmo acelerado grandioso baile d,e goala de São Silo

.as amplas reformas que estã,o S.o- vestre.
.

frendo os' ,salões do Cluhe Doz.e de Em breves .dias s,crão aibertas as

Agosto e üutras depend,encias. - insoric,ões pua ,as Debutantes de

Já se a.cham concluídas as obras 1950, ,esperando-se que este ano o

do luxuoso ,e modern6 restaurante, . numerü delas seJ,a -maior que o do

sala da Secretaria, sala de jogos, ano passado, que foi aliás de 29.
.

em pleno funcionamento. É de interesse dos associad�os �,o
Clube Doze, visitarem as reforrrfaS

I NOVlas ,9 mOdernissimas instala- que ,estão s,endü feitas em .sua se

'çõe,s sanHarias ficaram prontas, de, para melhor julgfrrem das ,ati
ibem como uD1la radical refoOrma na

I
vidades dia atual diretoria, que não

cosinha, onde fODam instaladps qua- te� po�padü ,esf.orços ,para .Q en

tro .gràndes exaustor,es. grandeclmen'to do veteI'lano e aris-

A ,par,ede que devide os dois ,edi-I tocratico centro de recreações so

ficios p,ertencentes do Hospitoal de ciais de nossa Capital.
Caridade já está s,endo ,perfurada ,Com as reforma,g ora em curso,

devidamente, onde serão postas as o veIho "Doze" ficará, primorosa
colunas qu'ando o salão tomará um mente rejuvenecido e o seu cintilan.

espaç'o invejavel, ampliando suas te baüe de gala de, fim.d,e-'frno mar

possibilidades. cará época nos anai,s sociais de nos-

Estas .obras dev,erfro estar termi- sa ter,ra.

nadas antes de fim de Dezembrü, ,voltaremos ao assunto com no-

para a realiZiação do tradicional i3 vos detalhes.

nhão do Pensamento ensina aos

seus,membros como se deve fazer

a prece e como fortalecer a fé a tal

ponto que ela não-mais vacilará,
-

Toda.s as 2as. feil'as, às 20,30
l1nras nesta ,cidade, à rua Gonso

Mafra, 33 - 2ó andar, no 'fattwa

"Amôr e Luz" as sessõ,es estão

abertas ao público.

destacado desportista. Já salvo 'em

uma das margens do rio notou que

ia, aguas a \])'aixo, uma críancínhla.
na eminencia de se afogar. Incon
tinente, mesmo vestido, ,atirou-se a

correnteza ·e salva a crianç'a. De

pois, como o motOrista d,o veiculo
acid:enrado não apar,ecia, o bravo

desporüsta não trepidou em nova

men�e voltar ao rio, merg'ulhando
com a intenção de auxilia.r seu se

melhan�e, conseguindo. despr,ender
da g'abine' o chaufoer, que volta a

tona taIl)�em salvü.
.

O Sr: FranCÍ'sco,/Luz, dinamico

Presidenle da Liga. Blumenauense

de Desportos, tão logo teve conhe

cimento e apoilando s,em vacila

ções á idéia 1evanlada por um re

presentante do Clube Palmeir·as, de

terminou a confecção de umá Me

dalha para patentear o r,econheci
mento e o heroismo do bravo des

portista conforme acima foi dito.,

"O ESTADO", felicitand.o calo

rosamenLe ao intrépido desportis
ta e a no�}re p.opulação blumenau
ense, f'az chegar ao Sr. Fr,ederico
Guilherme Busch Jr, digno Pre

feito Municipal, uma sugestão: '
Oficiar ao Exmo. Sr. Ministro de

E,stado e dos Negócios d.á Justiça.
rel,atando com detalhes o fáto acor

rido e mencionandü o áto heroico

do d:esportista"" EnGARD MUEL

LER, para fins do Decréto TIr. 58

de 14-XIl-1889 que instituiu, para

Gasos identiQ{>s, a MEDALHA DE

DI,STINÇÁO, 'afim de que, o eleva

do civismo, a grandeza moral, 00

d,espreendimento pela ,vida pró
pria ,em- salvação da de �eus seme

lhantes, seja condignamente reco·

nhecida e ,galardoada merecida
mente, como HONRA AO MERITO.

PELf,S DE CISNE OU
U4NSO (Arminbos)
Compramos pél,es p;reparadas,

(só plumagem, sem penas) para

industrialização.
Caixa Postal - 4244 - Rio.

FV0Gqanao
A criação. do Tribunal de Contas órgão instituidq pelo art.

149 da Constituição, deu ontem marg�m a d'epates acalorados n�
Assembléia. Todos os srs. deputados estão de acôrdo num ponlo•

.

a Constituição de,ve se:r cumpl"ida.
De&obedecer a Carta Magna parà os eternos vigilantes é pac'

"-

tuar com o golpismo!
Onde pois, o busilil1 da questão?

, 'd e;o;Í"
Simples a resposta: a Constituição, deve ser cumpl'l �a, na

gência do Tribunal de Contas, pelo sr. lrineu 'Bornhausen.

Pelo sr. Aderbal R. da Silva, não!

'É mesquinharia! É �nstruosidade!
Mas em sendo os tribunais criados pelos go,vêrnos udel1iSla�

como o�orreu no Amazonas, o caso .outra vez mil!d'a de figura.

claro que lá a criação. foi decorrênda da Constituição, muito r.IJ\'"

bora ,esta não falasse em nada disso.

Aqui, só porque a Constituição manda,. é monstruosidadel
,

Bonito!!!

Cia. Internacional de Capitalizaçã'o
-Avr'SO

Aos n.ossos portadores de titulos, aos interessados. em geral e ::lo.

publico, avisamos que o sr. Elpidio eandido Sousa Junior pediu de
missão. do. cargo de -agente '"Cobrador, s� nomeado em �uhstituição
do .n;tesmo e empossad.o em o.utubro ultimo, -o sr. Waldyr Pedr.o Del Prá

• Netto, que se acha devidamente credenciad.o para proceder a cobrança
das mensalid�des �e titulos e tratar do� vários assuntos concernent2s
a nossa COl�lpanhla e dentro de suas atribuições. Os 'srs. portadorC5
de nossos tItulos poderão, pois, efetuar o pagamento de' suas mensa-
lidades ao referido. sr. Waldyr PedrQ Del Prá Netto.

.,

Companhia Internacional de Capitalização.

j

x x

,
x

Quando da votaçiio dos subsidi�s, os ilustres deputados ,nde--

aistas esperavam que os pessed1stas votassem pelo aument? �

lhes dessem-O direito de votar contra e receber .os cobres! '

O aumento, entretanto., f.oi derrotado. Verificada a votação,.
um ilustre representante da eterna vigilância. queixou·se da ban

cada pessedista:
_..:. Deram-me o.s pes!!edistas um_prejuizo de cento e' oiteulif

contos!
'

André Nilo Tadasco

L '-IR
1IIIRltl

'-'_�__",-' "-!...�-�. -........_-

i
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COITRA CUfA.
OUEDA lOS CA�

Ai está uma enorme economia que a bancada do P.S.D. fez pa'

ra o futuro Govêrno: Cr$ 180.000 00 a menos para 39 deputados.
, '1011-

Total da poupança: Cr.� 7.()20.000,OO. Atendendo a que JillUl •

dos funcIonários do futuro !ribunal. -já são funci�nários e colll ;
les a despesa não, aumentara de mUlto, a econo�llla_ que o. p.s'a],
deu ao. futuro governo por pouco;que cobre a Cl'laçao do TnbnJl

E assim a Constituição não será ra.sgada. , .

GUILRERME TAL

'\

tELOS E DEMAIS
�
,

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.
rONICO C_APllAR
POR fXCELtNCfA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


