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Depois da honra de ter sido seu hóspede durante minha:
recente visita a Santa Catarina, venho dizer-lhe do quanto
apreciei a hospitalidade com que fui recebido por Vossa Exce-
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lência e pelo povo catarinense. Considero uma homenagem

l .' .

para o meu país as expressões de simpatía e amizade de' que
-----=--=--�--==========================--:==--==-� fui alvo como seu representante. Esteja certo, Excelência, de

do ApeAlo aos trabalba- que minha visita fez crescer ainda mais minha admiração pelo
_ Estado de Santa Catarina, de cujo povo acolhedor trago as

d f·
mais gratas recordações. '.

ores
.

raoceses Peço a Vossa Excelência, transmitir as expressões do meu

Paris 24 (V.A.) _ O "premier " reconhecimento ao Capitão Duarte Pedra Pires e às muitas ou,

Geoges' Bidault dirigiu esta noite, I
tras 'pessoas que m� deram i?esquecíveis de�onstraçõe� d:e

pelo rádio um apelo a todos os t1".1-
. gentileza � de atençao. Tambem, na sua qualidade de PIeSI.

balhadore� da França no sentido dente, da Assembléia Estadu��, queira aceitar. e transmitir aos
de que se abstenham de 'tornar a, de�als membl�os .da. Ass�mbleIa meus agradecimentos pela ma",

titudes prej udiciais á nação.
neira como. fUI dlstmgUIdo.. .

Está marcada uma greve zeral a- A�roveItando �s�a oportumdade �es�)o apresentar �eus
ra se .ta feira a ti t ·"'1 I "'.. 1 P, _ cumprimentos COrdIaIS a Vossa Excelêncía e' a seus concída-

x _
. I U o (e ar ver -

dã
.

t t d
.

lt tí
têncí I

,.

it d
. aos, aSSIm como renovar meus pro es os a mais a a es una

'la so ene aos aprovei a, ores, id
-
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" e conSI eracao. Herschel . o nson .

c lC .oes e po I ICOS Incompe en es.':
'
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Se a greve tiver lugar, serão para
lizados todos os trens e serviços
postais. Os telefones funcionarão

apenas para chamados de impo-�

tancia vital. A pressão do gás e da

água diminuirá e cessará o traba,
lho nas minas e indústrias metalur;
gicas. Provavelmente, os jornais
não circularão, porque os gráficos
e jornalistas apoiam a greve.
O govêrno já anunciou. que a li

berdade de trabalho será garantida
a todos aqueles que não desejarem
participar da greve, e que os pique' _
tes serão dispersados pela policia.
Sanções serão impostas aos chefes
de Departamentos 'e funcionários
dos Serviços de Segurança, que to-

marem parte no movimento,
'
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BRT�mA:\l�. (Austrália) 24
40 (V, A.) - O ex-campeão de DOS.

anos ao desenvolvimento de um Bruce Pia, alualmente mcmhro
sistema para preparar os órgãos vi·- oposicaonisí a do Parlamento .do
tais, Acrescentou qlle.9 sistema Estado ele Queeusland, atacou a
não tem nada a ver com as glaudu- sôcos, apôs uma discussão, o minis,
las de macacoe não tem nada que tro da Agvicultura, sr. Harokl
contradiga os preceitos dente:. Collins, no corcrlor do Parlamen,

--::-T-rop-.as-I·-tal-I�-an-as-p-ar-a-a--So-rua-ll·a":::"_ lO'A policia entrou em ação sepa-
rando os dois contendores, O mi
nistro não voltou á Câmara depois
da agressão.

Os subsídios "o Presidente
Více-Presidente

e

�IO, 24 (V. A.) - A Comissão de Finanças e Orçamento
na Camara dos Deputados esteve novamente reunida ontem
tendo aprovado o· projeto que fixa os subsidias do presidente �
do vice-presidente da República, para o período de 1951 a 1956
e� quarenta mil e vinte mil cruzeiros, respectivamente, acres�
cld?s de �ma vel:ba de representação de quinze mil para o prí,
meiro e cmco mil para o segundo.

A prepesíte das homenagens
memória de Henrique Lage

_

"Rio, 24 - Em nome das diretorias das Companhias Car,
vao .de Barro Branco, Carbonífera de Araranguá, Docas de
Jmbítuba e Terr�s e C�lonização, pedimos ao prezado amigo
procurar a redaçao do Jornal "O Estado" e apresentar-lhe os
nossos sinceros agradecimentos e calorosos aplausos pelo edí

!orial p,u?licado na .edição de 19 do corr�nte, em homenagem
a memoria de Henrique Lage. (aa.) Eugenio Dordsworth An-
dré Lage".

'
,

Conhece o segrêdo da longevidade
LO�DRES, '24 (U. P,) - O dr.

Maurice Earncst, de 78 anos de

idade, está se preparando para par

tir, para os' EE. UU., a pedido de um

"grupo de milíônái-íos" norte-ame

ricanos que querem conhecer seu

segredo para alcançar uma "ida

prolongada e ativa. O dr. EarneSt é

presidente fundador .do Clube dos
Cen tenár ios que se dedica á Ionge
vidade e r-le 'mesmo é um dos priu
eipais exemplos, pois a despeito eh
idade que te!l1 pode ler um jornal

de trás para diante na semi-obscu
ridade. Médico, que revela gt'ande
atividade e energia para um ho
mem de sua idade, não quis 'reve

lar a idenlidacle dos milionários

que coul rataram seus serviços,
declarou que havia dedicado

ROMA,24 (V. A.) - Uma vanguarda de 2.500 soldados e

oficiais italianos, bem como contingentes de policia italiana,
ao que se espera, seguirão no próximo mês para a Somália.

Tal medida é consequente da decisão das Nações Unidas,
de conceder autonomia aquela antiga colônia, itálica, depois
de déz anos de cur.adoria pelo govêrno italiano.

De acôrdo com a imprensa dêste país, as tropas serão co

mandadas pelo general Ferrara, um grande militar com am-

pla experiência na África. ,

Deu-nos, ontem, o prazer de sua visita o sr. dr. Acacio Mo
reira, que nos transmitiu os têrmos de um telegrama por êle
recebido e assim formulado:

I

?articipará O Brasil do Congresso Mundial
dos Trabalhadores Democraticos

Rio, 24 (V.A.) - O sr. Honório Encareceu a necessidade da par

�()�teiro rece�eu ontem, em audi; !ticiPação do .Brasil :na��ele 'concla,
-encia, os presidentes das Confede-

I
ve porque ali constituirá uma enti,

rações e Federações Nacionais de
I
dade int�rnacional genuinamente

Trabalhadores, que entregaram ao' democratica, de onde partirá toda

fitular da Pasta do Trabalho o re, a ação dos trabalhadores contra a

Jatório do II Congresso Interame- expansão comunista.
rical10 dos Trabalhador�s, reunio_ O ministro do TrahaIho, depqís
do em Havana, e tamhém uma ex- de ouvir e examinar, respondeu o_

posição a respeito da representação firmativam@.nte pela participação di)

que o Brasil enviará à Conferência Brasil naquele Congresso, promc
Mundial' dos Trabalhadores Demi)� tendo adotar as providências neces�

'cráticos, a se reunir em Londres. sárias para a sua concretização.

o Estado Daga as cotas
(

dos M-unicipios
Por determinação da Secretal'ia da Fazenda, o Tesouro do

Estado já enviou às coletoriaS' ordem para pagamento das co

tas devidas às prefeituras municipais e referentes ao impôsto
de Indústrias e Profissões e às diferençl;lS de arrecadação

O total das cotas a serem pagas aos municípios, no corren.

te ano, sobe a oito milhões, seiscento�1e sete mil, quatrocentos
e vinte e um cl'Uzeiros - (Cr$ 8.607.421,00).

,

a

BOI... · parlamentar...
c

Nomeações para altos
cargos no Ministerio
da Fazendo
Ria 24 - (V. A.) - Por de

creto de ontem,,, presidente
da República nomeou diretor
geral da Fazenda Nacional, o

sr. Ovídio Paulo de Menezes;
contador-geral da Repúbtíca,
o sr. Antônio Praneisco pp
reira; diretor das rendas a

duaneiras do Tesouro Nacional,
o sr. Eurico Serzedelo Macha
do; diretor do Serviço de Es
tatisca e Financeira, o sr. Ibe
ré Gilson; e diretor da Divisão
de Material, o sr. Ernani Ale
crim.

NaVIO em chamas
SEATTLE,24 (V. A.) - O navio

transporte d,o exército americano.

"General I'L B. Freemall ", fêz um

percul'SO de 100 quilOmetros, pou
co antes da meia-noite de 'ontem
para atingir o cargueiro pai'lame
nho "Eagl.e", que enviou sinais ,ae

SOS, anunciando haver fogo a bor
do.

O incêndio irrompeu na sala de

máquinas quando o cargueiro se

encontrava 600 quilômetros a su

doeste de Cupe Flattery, 110 €xtre

mo norte' ocidental do Estado de

Washington. O fogo já se achava

dominado quando o transporte mi

litar se aproximou, porém o "Ea

g'le" eslava coin as instalações elé

tricas .pal'alisadas.

, i

Honroso agradeci.mento do
Emb. Herschel .Iohnson.

<,

o sr. Governador José Boabaid, recebeu a seguinte carta

oficial, da Embaixada dos Estados Unidos:

'IRia de Janeiro, 17 de novembro de 1949.

Excelência.

Assinado o decrete que institui a
«hera de verão)

RIO, 23 (V. A,) - O presidente da República assinou de

. ereto instituindo a "hora do verão", de acôrdo com a sugestão
que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica havia en

caminhado ao chefe do govêrno.
De acôrdo com êsse ato, a partir de IOde dezembro e até

30 de abril, em todo o território nacional, os relógios serão adi
antados de uma hora, antecípando.se, assim, todas as ativida
des. Disso resultará uma grande economia de luz elétrica prin
cipalmente no Rio e São Paulo, onde a crise de energia se faz

sentir neste momento, de maneira mais aceutuada.
Na próxima quarta-feira, 30 de novembro, às 24 horas, os

ponteiros de todos os relógios do país darão um salto. Passa

rão imeditamente de 12 para 1 hora, avançando assim 60 mt

nutos e um segundo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SER"l(� ATENDIDOS TODOS QUA::\lTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA S:FvE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHl\llDT.
HORÁRIO: DAS 10 AS 12 :m DAS l4 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

Expulso. da Chino u:m

consul noríeomeríccmo
WASHINGTON,24 (V. AJ - o Departamento de Estado

anunciou ter recebido uma comunicação, hoje, da Angus
Ward, cônsul-geral dos Estados Unidos, em Mukden, dizendo

que os comunistas o expulsaram da China, juntamente com

os quatro assistentes do consulado, presos com êle a 24 de ou

tubro. Os Estados Unidos tinham protestado oficialmente con

tra sua prisão, a 24 de outubro, e o julgamento por um "tri

bunal popular", sob a acusação' de ter espancado e insultado'
dois empregados chineses do consulado. O tribunal o conside

rou culpado e o condenou a prisão. Mais tarde, a sentença foi

comutada para deportação, segundo revelou o comunicado. O

Departamento deu instruções para que os funcionários "par
tam de Mukden imediatamente".

Crônica da Assembléia
,

A sessão de ontem foi presi fos, de Pôrto União - Aprova.. ·

dida pelo sr. Saulo Ramos, 2.0 da, sem discussão.
Vice-Presidente, estand_o pre EXPRESSôES DE UM DIS-

sentes 34 srs. deputados. CURSO
A ata foi aprovada, sem res� Livre a palavra para expli..

trições, sendo lida a matéria do cação pessoal, usou-a o sr. An..

expediente, em' seguida. tenor Tavares, do P. S. D., que'
Sem oràdores inscritos para repeliu a insinuação feita, na'

a hora do expediente, tendo o sessão de ante-ontem, em dis"l

sr. Biase Faraco, do P. S. D., curso, pelo sr. Guilherme Ur",
desenvolvido comentários sôbre ban, requerendo a exclusão, na
tuberculose, razão de .um pro- fórma do regimento interno,
jeto de lei em transito na Co- das expressões que lhe foram

missão de Saúde. dirigidas. O sr. Guilherme Ut'_

ORDEM DO DIA ban, em seguida, declarou-se'

A ma:téria foi a seguinte: de acôrdo com o pedido do seU!

Indicação n. 412, do sr. Ra- colega, qual seja o de retirar'

miro Emerenciano, da U. D. palavras que por ve.ntura ve

N., em regime de urgência, sô- nham a magoar. O reqúeri..
bre um memorial ao sr. Minis� menta do sr. Antenal' Tavares

tro da Viação e Obras Públicas, f-oi atendido pela Mesa.

sôbre a construção de um pré- A seguir foi a sessão encer�

dia para os Correios e Telégra- rada.

,
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W o seguinte díscursc: , teses verdadeiramente justas P 0-

Propríetârío e Dir.-Gerenle 7 :Ilx:pl'hOl!'.�'•

ao C1fi6y&o - l.A.I'1Da
illCl

_ Exmo. Sr. Dr. Governador uo Es- portunas corno sejam as que \"ersa-

SIDNEI NOCETI AUto-V1açAo IQja1 - JitaJa1 - 11 JIo. Lado. vam 'sobre a fundação da Uníver-na.
Diretor de Redação:

18�uo BrtIiIIQu_ - DnUiq•• - Exmas. aútoridades civis, mili- sidade de Santa Catarina, a .Fede-
GUSTAVO NEVES J.:xpr� BruQu__ NOY1I 'I'rq� tares e eclesiasticas, ração das Faculdades em Santa
Chefe de Paginação: -

A���.:tr:a. ca� _ 101JlT1le J
.senhor Presidente do I Congres- Catarina, o reconhecimento das

FRANCISCO LÃMAR.QUE - • hora. so Estadual de Estudantes Faculdades Catarincnses ainda não
Chefe de Impressão:

_A:tc;;:� catarln_�, CUrtt&bJ Colegas
_

reconhecidas pelo 0fo .....êrno Fede-
JeAQUIM CABRAL DA SILVA RodoTlArJa tw.BruU _ I!"eono Alecrf Empreendimento notável, revés- ral a fundaçâo das Faculdades de

Representante: '-R�p�uSw-Braal,1elra 'JolnYlle Lido como foi, na sua singular Ii- Medicina e Engenharia a Fundaç-ãc1'
A. S. LARA 13 horas. r_, 'nalidade coroado de pleno êxito da Casa do Estudante, corno tain-

Rua Senador Dantas, 40 _ iO Mpido SUl·Brasileira - CurItiba -
'

6 horas. nos seus objetivos, moldados nos bém a felicidade de vêr aprovado
TERÇA.J'JlnU 1

'

.Ay�Vl&ç&o catumellft _ Ptrto.AI. seus jnincipios 'de igualdade, (e em plenário indicação de nossa
•••••••••••••• • •••••••••.•.• ".

I'N - 6 hora... união e de empreendimento, estu-' autoria apoiado pelo meus colegas Tubos., canos
I

.Auto-ViA. catartn_ - Cu.r1t1br
- ti horu dado e debatido no verdadeiro es- de delegação quais sejam a das hol-

_ "'u��� catu1n_ lolaY1Jt pirito democrático: o primcir i sas De estudos para os �n'sos co- 'dAuth.VlaçAo catartn.llft - TubUao Congresso Estadual de, Estnclanles merciais e Faculdade de Ciências oaVaDiZ� os
-

��='ao ,�o _ J.AIC'U.U _
�e Santa Catarina, marcou na vida Economieas a creaeão de .rursos de A chegar �enLro de alguns

7 horall. estudantil do Estado, o in iolo da aperfeiçoamento e espccializàção dias grande importação a pre-
Emprf.. Glórta - ........ - f�

• 4;; ho'rU., 'uma nova [ornada, jornada de luz pelo SENAC e ainda o melhor apa- ços reduzidos

l'm:.:::.� BruaQ- - lIDruqu -

e de compreensão; de igualdade e rellramento escola;' nas escolas de MEYER & COMPANHIA

"·\to-V1aolo ltaj.. - ltaJa! - UI ao de união, com a fundação Jn' Comércio do Estado muí especial

n�PldO Sul.Brasilelra _ JoinTlle _ nossa' entidade de classe tão deseja- menLe na Aoaderma de Comércio
13 horas; ,1 tã de e ui I d te' t 1 t'
Rápido Sul.Brasilelra _ Curitiba _

ua e ao espera a e que lia ]01'a es a apl ai, eomo ou ras ll1ume-
..... , .......................•• ' �

6 horas. presente para os estudante s cata- ras e justas indicações e leses ver- COMPRA:D9R:qS �,M)-A< CASAS •

/AUto-V��U�� _ cunUbe rinenses, rept-esentam urna rcaai- dadeiras necessidades, úteis sob Lo- TERRENOS

- ''''U.t�orVlaa�Ao dade, uma notável realização. dos os pontos de vista que visam o Escritório Imoblllãz1p A. L . .tI.,..
... � ".. C&tann_ lo1n� .'

I
sempre tem compradores para casatI ••

- • hora. Colegas UI1Icamente dar a classe esl.udan- ten-enos.
• AUto-Vlaçao ca� lApU Com a União Catarinense ele Es- til de Santa Cal,arll1a aquilo de que Rua DeoJoro 311

,
- 6.30 horu. -

.

. Rãpldo Sul·Brasllelra _ O.aitlba _ tudantes asseguradamentc funda- tanto necessita e aquilo por que
6 horas.

'

RájJ:do Sul.Bratiflelra _ JOinYlle _ da, para reinviclicação dos nossos tanto reclama.
13 horas. direitos e ;para assistência e ampa- Exmas. Atltoridades
ExpreB.lO 8&0 c."I.sto'9to - LaIJUlllá

7 horas. 1'0 aos nossoS' e�tudantes, graças Colegas.
le�r:� Bn18Qu_ - BruaQu. 'ao primeiro CongTesso Estadual de Designado que fui para orador,

Á.ut.<>-Vta9l0 lltaja1 - ltaJaJ - 1. JIO. EsLudantes, cuja presidencia se CIl- nesta ocasião em nome de Lodos os
r&s.

f d'
.

I dExpreaso Bru.queJlN _ NoYa nuto contra o mais es orça o, o maIS congressistas masculmos de ega os

- 16,30 horu. dinâmico, o mais aLivo e empreen- e rel)resentanl.es do curso secundá-
Rodoylãrla Sul BrMil - Nrto �

,.;. I hora.. dedor de sua realização, o nobre rios desig'nacão que recaiu no mais

AutoaVlaçA���� Perto colega Alcides Abreu, façaIpos nós incapaz e ime.recido dos delegados,
Al�e - 6 hOI!'u. congressistaS' um apêlo aos dirigen- talvez o que menos trabalholl e co-
AUt().VIaçAo Catar1neIlft C>.Iir1t1l1a

- 11 horas. Les do 10 Congresso e a própria laborou, mas por certo um dos que
Auto-Vlaç:&o catul.ru!n.H lolDY1l .

d E L -" t
_ • horu.

e União CaLarmense e!'s Uo..:.an .es proeurou sentir, viver e compreen-

Pide Auto-Viaçao catu1n__ Tubu'lo façamos nos este apêlo veemente, der as verdadeiras finalidades d,e�-
-6hor,as, .

d t' ]
Auto-ViaçAo CttarmflIWl! _ Lquu apêlo esLe S1l1cero e espre en010- te 10 Congl:esso; quero em nome c e

- 6,30 horal. so que visa o bem coletivo e nilo lodos apresentar os nossos since-
ExJtreS90 SAo Crta'toYAo - Lanna -

7 baru. � pessoal, que visa a classe e não estu- ros aplausos aos orgaIiizadores festejando c'onosco o término das
Bn�sa Glói"la - Lacuna - • 1" dantes, no senlido - fle m]c \"01- deste 10 Congresso, eSIJecialmente nossas ativir:!acles éom' a assegura-

• 7 1/2 horaa. 'r

_, Expresso Bruaquenaa - Bruaque - Lem seus pl'opósitós de trabalha- a êsse moço, colega cem por cento, da fundacão da 'Gnião Catarinense-
II boras.

' ,

Âuto-Vlaç!o ltaJ&í, _ Itajai _ 11 bo- rem em beneficio do bem comum, espirito eml)reendedor e dinâmico de EsLudante para beneficio· de

_
......:RáPldo Sul.Braallelra _ Joinylle _

em pró I da mocidade digna e estu- que foi o nosso '\'�lol'oSO co\cga Al- nossa classe, felieidad,e de noss;}'

13 horas. , diosa de Santa, Catarina, que Lem cides Abreu 'que nos proporcionou Estado, proslJeridadé para, o n01;lso-

• ���� Sul·Brasllelra - CurItiba -

sobrte seus ombros a respons�bilí- moment(}s felizes jamais esqueci- Brasil, enLidade essa que seguirá
Bmpresa Sul Oeste Ltda - XapecO-lD dade d� um fuLuro' promissor d,e elos, (rue nos d,eu oportunidade 1'e- para tranquilidade e org'ulho da

- • hol'U.

SEXTA-FEIRA
acôrdo com a Slla fOl'mação e com liz e por todos os meios gratos de nossa mocidade os principios e

Rodo'Yl.úl. SUl araall _ P&Tto Al._n a sua capacidade e que tem para nos 'Confraternizarmos, unidos e ensinamentos do grande e imortal.
- 8 hora!. ' ,

.

Auto-V\açAo Catum_ CUl'lt1:ba com nossO passado hisLórieo dig'no coêzos, 'investidos dentro do espi- Rui Barbosa um baluarte da fé
_ lI.,horas. dos - nossos antepassados 11m rito da razão do Direito e da Jus- exemplo da justiç'a, defensor do di-
Auto-VlaçAO Catarm.n.a Joinftle

- • horD.' compromisso de honra a resgatar, tiça de trocarmos democralica- reito e padrão da liberdade, quer
Auto-VlaçAo Catulinena - t.atruDI o compromisso da gratidão, do mente nossas ideias consCientes e da democracia!

- 6,30 hor...
Pôrto Expres8() SAo Ott.8t0TAo _. Lr.cune exempll'), do carate1' do amor e da

7 horas. I d
Auto-V1a9l0 ItajaJ _ ltaJai _ 111)1o. propria fidelidade, aman o cada
ru.· vez mais esta terra bendita de -

Expresso BruIIqUenH BnWIQu.
_ !fI horas. Santa Catarina, honrando-a, glori-

Rápido SuJ..BrasIlelra JOlnylle ficando-a, enobrecendo-a e pDO-13 horas.
Rápido Sul·Brasllelra CurItiba gredindo-a.

6 horas.
BABADO Colegas

_ .It.:�o��o catarmen.a - CUlr1Uba A nós 'Congressistas coube, gra-

Rápido Sul·BrasIlelra JolnYlle ças à Deus por todos meios e mo-
13 horas. '

Rápido Sul.Brasllelra _ CurItiba dos, dentro elo espirita verdadeira-

� �or::raa. mente cristão 'e democratieo, afas-

Auto.VIacAo Catar1naln 101nY1l" tando para o lado do desprezo e' do
- • hora.. esquecimento, as\ idéias que não se
Auto-Vlaç&o <:<.tarm_' Tubar&

- fi horu. .

()
amoldam. aos nossos principios de

7 �::...sso 8&0 cn.toyAo - LqJ12I& - bons brasileiros, princípios [lási
Exprea.o BrulQueDH - BrilaQu. - cos de cristãos convictos e consci-

14 horas.
Autc-Vlaçlo J.1taJai - 'naJaJ _ II lia. entes, principios de sólidas idéias
ras.' dcmocraticas,: poriss'o que 'duran-
ExprelJllO Br1HJQ:u_ - NOYI 'I'Iratcl

- 9,30 bor... te o primeiro Congresso nos unimos
Expresso Glória - Lqulle - • 1/1

• 7 1/2 har... l1Um so espirito de solidariedadB e

Râpldo Sul_B����O_ Curitiba
de proposito; de passivismo e de

fi horas. ,tolerância, procuramos unidós
trabalhar 'em defesa' das nossas re-

,_

andu
Tel.: 22-5924 - Rio c.le Janeiro

RAU� CASAMAVOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 _

SO andar
.

TeJ.: 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS

\

Na Cap1t..)
Ano •••..•.•.•••• Crt

,

Semestre •••••••• Crt
_Trimestre •..•••• Crt
IIb Cr,
Número avulso •. Crt

No Interior
Ano ••..•...•..• Crt 100,00
Semestre •••..... Crt 80,00
Trimestre •.... � .. Cr' 35,00
Número avuÍso .. Crt O.tJo
Anúncia. tbediante contrito.
e8 orillbuda, mesmo não

publicados, não serão
dnohtdos. S

I.
A direch ..lo se respon-

�I8abillza pejos conceitos
emitidos ,nos artillo,

assinados.
_lõ:'.,..",.......T.............._.- ._.......",..Tift

Viacão Aérea
..,

Horário
Stgunda-feira

"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIO - 10.40 - Nort.9
PANAIR - 14,35 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,51

lIorte

-TAL" - 8,00 _ Joinville

Car,itiba '_ Paranapi
- Santos e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte,
L..t'-1flO DO SUL - ti,'" -

�
VARIO - t2.30 - eul

PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-feira .,._

"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 0'.0'

..ôrte
VARIG - ti,IO _ Nortl
PANAIR - 14,35 - Sul

Ouintaafeira
8." - Joln"m. ....

Carl". - Para.api
- "'toa e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
VARIG - 12.36 - Sul
CRUZEIRO DO !SUL IS,li1

.arte
CRUZEIRO DO !SUL n,30

Inl
Sezta-fetra

",TAL" - 13,00 ;:_ Lajes e Par,io

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,18 -

;.orte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - U,.tO - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul ,

'Sdbado

"

-TAL" - 8.00 - Joinville

ICuritiba _ Paranaguá
- Santos e Rio.

VARIG _ 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -- fa,u

..arte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,35 - Sul

lJómilllJO
PANAIR - 9,25 -- Norte

� �l\UZElRO DO SUL' - i i,OO

II
II

"

Na sessão solene de encerramen

to, o' acadêm ico Deobaldino 'de An

drade, pronunciou, em nome dos

Cursos secundários - .masculinos,

10 Comissão ou seja - dos .proble
mas de ensino, tive então a OPOl'fU'
nidade de constatar a consciente e

democrúíjca felicidade de l'ehtar

Os GermeS
da Cocei'ra,

10,00
45,00
25,00
1,00
'0,50.

Combatidos em 7 Minutos�
A sua pele tem cêrea de 50 milhões'

de minúeeulos sulcos e poros. onde se!
escondem 08 germes causadores da terrf-:
vel coceira, "rachando" t erupções, "des-:
easeando", ardªncia. acne, impigens,.,
�80d8�1'P, cravos. espinhas, frieiras, eo-:

eeire dos pé. e outros males. O. trata
mentos comuns 8Ó fornecem um alívio
temporário, porque não combatem o-

...

germe causador. A nova deeeoberta,
NixodtlrlDJI faz parar'a coceira em 7 mi-
n utos e oferece a garantia de dar-lhe
uma pele lisa, limpa, atraente e macia.
- em uma semana. Peça hoje mee-

mo ao seu farmacêutico NiJoderm
e elimine as verdadeiras CâUS8S das,

aree�e. cutâneas. A DOS... garanti.. ,

KIXOderlll :'aio� x:
Para as IJKçIIS Cufla••s .te�o,

Rua Conselheiro Mafra, 4i

FLORIANóPOJ1IS ./

livres em defesa desse nosso idear',
c.omum que é a União CaLarinens&'
dos Estudantes.
AgI:acleoo em nome de todos os'

congressistas a presenç1a honrosa

e grata para nós, das ilustres auto
ridades civis, milital'es e eclesias
ticas de nosso Eitado, que nos con-

fortaram, nos animaram e nos a

poiaram em comparecendo as nos-·

sas sessões solenes ele insLala'ção e

encerramenLo, acompanhando as

sim o marco da' edificação de nos

so 1° Congresso d e Estudantes e'

nesta hora solene e deslumbrânte

com a figura de um

GIGANTE
FRAQUEZAS . EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

invidicações estudantis, procnran

I do dentro tle maneira cons'eiente e

soberana fazer para a nossa mo'Ci
daele estudantil, aquilo qu� melhor

podiàmos desejar, aquilo de mais

'lltil e necessário pudemos rea�i
zar.

Colegas
Assim sendó,' tive a fe!.iz e hou

rosa oportunidade de participar
como delegaQ.o credenciado junto a

este congresso, nele vivendo e tra

balhando, sentindo ess'e mesmo en

tusiasmo de estudante amante da

I
sua nobre classe e elefensor intran

sigente dos seus sagrados direiUs,

.._....._a.......... ="""'.,"'... ,.;:
, sendo escolhido, membro relator ela

Eaorit6rio • Reaidencia
Rua TitQd.�t.. 47.

FONE •• 1468

AÇOUGUES DO 'POYO, POPULAR-EMODELO-'
-

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
.

-------------------------------------------------------------�----------------------------{

FAMOSA
desde 1836

Dr. (LAANO G.
GaLLETTI

ADVOGADO
, Crlm. • oi••l

CODlltituição n. ·Socledade.
NATURALIZAçõES
Titulo. D.alarat6riol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'SINOS DE NATAL" É A FESTA ÓOS 'QUE TÊM UM CORAÇÃO GENEROSO, E QUE REPARTEM o. POUCO QUE É SEU
,

COlVI AQUELES QUE NADA TÊM.
j_Unl'l�lU JJI!; HULAU l'\JO \)0.
QUEIROS PRAIA CLUBE
Continua em grande ativi

dade a turma organizadora e

coponente das equipes VERDE
_e AZUL que disputarão o belo
troféu "FORD", com inicio do

mingo, dia 27, na cancha do
Coqueiros Praia Chíbe.
Realizando um grande en

saio a equipe AZUL, capitaneá,
da por O. Filomeno, que esca

lou em definitivo os seus bolo
nistas figurando assim, com à
seguinte constituição: Orlan
do Filomeno -- Paulo Scheidp.
mantel � Francisco Mazzola
-- João Cardenutto -- Jaime
Abraham �,Thomaz Caruill e

Luiz Daux.
Foi convidado para arbitrar,os jogos do torneio a ASSO.

CIAÇÃO ATLÉTICA BARRI
GA-VERDE, a quem caberá di-

Fazem anos amanhã: rigir com absoluta índependên-
.-0 sr. Francisco Lelis Assunção; cia todos os jogos e proclamar
- o jovem José Alfredo Beirão. O seu vencedor.

-estudante, filho do sr. Engênio Dur�nte os _jogos de d�n�jn"l Far-se.ão apresentar no próximo sábado dia 26 no palcoBeirão, 'comerciante nesla praça; go sera oferecido pelos aposta- •
� N

" •

',]1'- do "Cine Império" no (Estrei.to), apresentaç.ão dos cantores- a senhorinha Iara Queluz, fL dores, fans de a:mbaó as eq
c-

Ramon Alvarez e Azevedo Jumor, num grandioso programa de
,. J.ha do sr. Ricciotli Queluz, í'uncio-

.

pes, uma c�rve]ada Rc�mpa- tela e palco.nário p-Úblico. nhada de fnos aos convidados ..

- a exma. sra. d. Ilca de Sena especiais. Havendo logo após OS
Pereira Valente; dois prímeíroa jogos UIT..? íeí-

- a. senhorinha Nadir Silva, fi- joada oferecida a representa,
'�l]Ja do sub-tenente da Fôrça .Mi, ção da Associação Atlética
Iitar Raul Tito da Silva; Barriga-Verde e aos cronístas

- o jovem EsLefano Mora:s Sa- esportivos, pelo esportista st.'
vas, estudante, filho do 51'. Nicolau Esperidião Amin.
Estefano fiavas, comrsciante nesta ÁS quinze horas terá i�jcio
praça; a tarde dansante.

.

- a senhoririha Lena Carrloso,
filha do sr. Manoel Fel.i.x Cardoso;

-;0 jovem Francisco Xavier

.Medeiros, aluno da Academia de
·Comércio.

.ANIVERSÁRIOB

Fazem anos hoje:
a exma. sra. d. J delfina Santos;
- o sr. Adi SHva;
- osr. Cristovão Nunes, Pires;
- o sr. Francisco Barreto, {ar-

'.-roacêutico;
- a intefigente menina Heloisa

.Bonnassis, filhinha do sr. Zenon

'Bonnasssis, funcionai-lo ,da Peni
tenciária do EsLado;

- o jovem Vitor Fontes, f'ilho do
.. sr. desembargador Henrique da
.Silva Fontes; I

- a senhorinha Helga Brust, ti
lha do sr. Edmundo Brust, comer

,-ciante em Chapecó.

� . � .. . .. ..
.

FRANCISCO XAYlER .l\tIEDElROS
VIEIRA

Em meio ao earinho de seus ex

\,tremosos pais' e irniãos, festeja
,

amanhã o seu dia natalício o jo
vem Francisco Xavier Mcdetros

Vieira, Inteligente e aplicado alu

no da Academia de Comércio.
O a'niversariante, esperauça, da

,:geração moça de nossa terra, será
mui cumpr-imentado no dia de a

manhã.
O "Estado" associa-se ás horne

'nagens que lhe serão prestadas,
"desejalldo-lhe um porvir assaz ven-

· ituroso.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. • •• • 40 •

ENLACE.
Realizou-se no dia 18 na Capital

· da República, o enlace matr-imonia]
<da gentil fita. Maria Rotlrigues Ca

.oral, ,fino ornamento da nossa so

,dedade e dileta fjl�a do Sr. Tte,
Arí Cabral com o Sr. Moacir Schu-

tel, nosso- colega de imprensa, filho
-da Exma. Sra. Vva. Enóe Schutel.

Os nubentes que residem no JUo
<te Janeiro, tiveram por padrinhos,
no alo CIvil que se realizou na

.5a Oircunscríção, o Sr, Adernar Ne-

r'ves e Madame Luci Bley Ftguere,
do pôr parte do noivo e José Kl.'3ber
Xavier eSta. Nad.ir Cunha Garrei
Tão pOl' parte da noiva. O ato reli-

,gioso que se realizou· ás 4 horas da
tarde na Ig'reja Nossa Senhora de

·

Lourdes em Vila Isabel, foi pa
-lraninfac{o por parte do noivo, pelo
Sr. Ubil'ajara Rodrigues Rosa e

SenhoriLa Jurema Teixeira e Dr.

Teófilo At,iuz e Senhora por parte
,<Cfa noiva.
... � .. • • •• • •• 'O .. I •• .. .. �. •••• • ....

Se ricos quereis ficar
De modo tacil eleg�1

·

Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia
...............................

·

DR. FRANCISCO CAMARI
NETO

Advogado
Escrit.ório: Rua Felipe SchimiM

·

21 (sobrado) (Alto da casa '�O
Paraiso")
'Residencia: Rua Alvaro de Car·
-�alhc, 36

I' Í&.... , ._...,_.�,oJj(l FlorianópolIs

-Dr. Moahir Thomé de Oliveira
e Senhora

participam as pessoas de sua

relação o nascimento de seu

filho MOAHIR, ocorrido na

Maternidade "Dr. Carlos Cor. r

rêa",

FACULDADE DE ClENeIA ECO

)/óMICA>S DE SAN'rA CA'l'AHr:-;A
"TNRMA PH.OFESSOR FLÁVIO

FERHAHT
Colarão grau a 17 de dezembro

próximo, os bacharéis de- Ci�.ncias
Econômicas de Santa Catarina, que
escolheram para patrono o Diretor
ela Faculdade, Pro f. Flávio Ferrari

cujo paraninfo e orador, são

respectivamente, o Dr. Clarno G.

Galletli, Professor da cadeira de

PolítÍca Financeira, e o dnutotan

do João Makowíccky.
Os bacharelandos são os seguin

íes: Acácio Garibaldi de Paula

FerreiJ'a t:>. Thiago, Alfredo Russi,
Constantino Atherino, David Go

mes Mendonça, João Makowiecky,
Nelson Spoganiez, Oscar Pereira,
Sy',yio Orlando Da�rJiani e Yoldory
Campos Garnfalli:s.
A Comissão Organizadora dos

festejos ele colação de grau está

const,ituida dos doutorandos João

Makowiccky, Sylvio Orlando Da

miani, David Gomes Mandonçe e

Oscar Pereira, que organizaram o

seguinte p rograrna:
Dia 17 - ás 8 horas, Missa em

Ação d.e Graças, na Catedral Metro

politana.
às 20 horas, Colação de grau na

ASBembléia Legislativa.
Dia 18 - à.s 19,30 horas, Culto

na Igre;ia Presbiteriana.
João Makowiecky.
. _. .. - . .. .. " .

FERIDAS, REUMATISMO e
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nog'ueira
M.dicQçQO auxilieI' DO tratomente

'da ai f1Ji.
.

..

iviÁLTiúi;' ���i��' �àii�,
OVOS e mel -- os grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.

CINE IM.PERIO PartidoSocial
Progressista

40 povo eataríaease
o Comité Central do Partido So

cial Progressis ta, nês te Estado,
comunica ao publico e às organi
zações do Par lido nos municípios
que, por ordem do preclaro Dr.

Adhemar de Barros, afastou-se ela

presldõncia deste Comilé o sr. Ca

pilão Honório Alves de Castro, sen
do substituido pelo Secretár'io Sr .

Alcebiades Cândido Piriheiro até

a vinda de novas instruções do Di-
,

retorto Nacional.
Alcebides Cândido Pinheiro •

RITZ
- Às 2, 11%,7 e 83/4 hs.'

- As maravilhosas musicas de

STHAUSS, no filme que volta para
matar "saudades I .

A GRANDE VALSA
com Femand GRAVET - Louise

RAJNER - Miliza KORJUS
- Um romance de amôr emol-

durado pelas mais suaves melodias!
- Cenários Fabulosos!
- Paisagens Deslumbrantes!
SUBLIME. �.
ENTERNECEDOR!. ..
INOLVIDAVEL!. ..

- No Programa: -

1) - Atualidades em RevisLa ...
� Nac. -

2) - A Voz do M;undo
- Atuakdades -

ODEON
Fechado para INSTALAÇÃO

dos NOVOS e MODERNISSIMOS:
Aparelhos "PHILIPS" - Alta Fi

delidade.
_ Reabertura e ínauguração dos

novos squípameutos ...
Dia�

� Com o filme mais discutido
do ano! J

BELINDA
'com Jane WYMAN - Lew AY

RES.
.

_ O filme que valeu á JANE

WYMAN, a posse do "OSCAR",
como a maior atriz do ano!

BELINDA, .. - guardem ibem

esLe nome!
IMPERIO - 7% hs,

ACO�TECEU NO SERTÃO
_ Colorido - com Roy ROGERS
2) - AGUIA

.

BRANCA 12/13
Buck JONES.

ROXY
- Às 2 e 7lh hs.

_ Colossal Prog'rama Duplo'
1) - O Esporte em Marcha

...,_ Nac. -

2) - Uma mensagem de afeto

elldireçada aos que seguem o pre
ceito:
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS":
DEUS ME DEU UM AMIGO
com Bing CROSBY - Joan CAU·

FIELD - Barry FITZGERALD.
,

_ O filme mais agradavel da

temporada:
3 F'ILHAS LEVAmS

(Technicolor)
com JeanelLe MAC DONALD

Jane POWEL - José lTUBRI
- O filme simpatia!

IMPERIAL
_ FECHADO PARA REFóRMA

GEHAL e IN51'ALAÇÃO DE NOVOS
APARELHOS.
Pintura Artis'tica!
-:- Decol'açiies l�('lo� processos

'mais modernos!
l1uminação Profusa' e indireta!

O MAXIMO em

LUXO .. -

CONFORTO .

DISTINÇÃO .

IMPERIAL - o novo Cine "Lan-

çador da Capital!
AGUARDEM A sua reabertura.
RITZ - Domingo
BeUe DAVIS - em -

K\'{:OXTTIO NO INVETINO

..... r·········
.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Dia '26 sábade
Ramon Alvarez e- Azevedo Junior

.
'

Na tela o grandioso filme:
DEUS ME DEU UM AMIGO

No palco:
Apresentação dos cantores Ramon 'Alvarez

nior.
e Azevedo Ju-

\

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS
AGRADECIMENTO

Em nome da Diretoria cumpro o grato dever de agradecer
a todas as pessoas que, de qualquer modo, colaboraram para
que esta Sociedade levasse a efeito, na noite de 19 tio corrent.e,
uma passeata para angariar donativos destinados aos doentes
amparados por esta Sociedade.

Florianópolis, 23 de novembro de 1949.
A Presidente: Dorvalina Alves.

•

EURICO DA SILVA FONTES
Henrique da Silva Fontes e família convidam seus paren

tes e amigos para a missa que, em intenção da alma de seu

querido irmão, cunhado e tio' EURICO DA SILVA FONTES,
mandam celebra-r no dia 28 do corrente, às 7 horas, na CRte
.dral Metropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lourdes.

Florianópolis, 24 de novembro de 1949.

Eficai �ratamento �aASMA
:€ bem conhecidO do mundo médico e farmacêutico o valo..

rerapêuttco da Aro inoíllIna. ASTHMAN contém além deste sal.

outras substâncias de comprovada eficácia, tornando' assim o

ASTHMAN o mais completo e etlctente preparado para o trata

mento da asma, bronquites asmáticas, bronquites crônicas 011

agudas e tosses rebeldes. ASTHMAN combate rapídamente •

uma em tOdas as Ruas fases, Nas drogarias e fatrmâcias.

EDITAL "

Para conhecimento dos profissionais legalmente habilita
dos e registrados na forma da lei, fica, pelo presente edital, c�
municado que, no dia 26 do andante, às 14,30 horas se realI_
zará a eleição para a \en,ovação do têrço dê.ste Conselho, n�
sua sede, à rua Trajano, esquina da ConselheIro Mafra -:- EdI
fício do Montepio do Estado, 4° andar, sala n. 3.

Florianópolis, 23 de novembro de 1949.; '. )
. Lindolfo A. G. Pereira, preSIdente.

,
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RADIOTERAPIA I
. RAIOS X

I DR.· ANTôNIO MODESTO .' �Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
.........w_._ _._.,ho _

- _-.-.-_-J"; -.-.-..-_ __-.-.-..-_-..

Dr. Alvaro de Carvalho·

\ I

Cliuica Cirurgica
Molestia!! de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1>0. Serviços dos Professores Bene

illictp Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)

I
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

,

i)trClltor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

!Diagnóstico, controle' e tratamento

D.I.pecializado da gravidês. Drstur

litio. da adolescência e da menupau
u. Pertubações menstruais, : 1(1,\.

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino,
Operações do utero, ovários, trem

.,... apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do· perineo (ru

luru)·
ilSSISTENCIA AO PARTO E Qt-'E·

RAÇõES OBST�TRICAS
B>oenças glandulares, tíroíde, oVá·

"0I, hípopise, etc.)
I>taturbios nervosos - Estertltuade

,
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto. 7 - Tel,

lA81
Besíd, R. 7 de Setembro - EdU.

&rm e SOU1;a - Tel. 846. •

DR, NEWTON d'ÂVILA

(;irnrgia geral - Doenças de Senho
. ras - Proctologia
Eletríeídade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

• 28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- I

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n,

15 - Telefone 1.422�

Dr. Mário Weadhaue.
Dbdea médica. de adulto. e criauÇ&a
Oonlrllltório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 áo 6 hora.

IIluIdbcia: Felipe Schmidt .. li.
Telef. III

Dr. r••lo 'oat••
Clinico· e operador

ICnlultório: Rua Vitor Meirelu, ••.
Telefone: 1.405

!Coll8ulta. da. 10 áa 12 e. da. 14 i,
II hn. Residência: Rua Blum_.

22. - Telefone: 1.620

)� POLYDORü �RNANl DE S

THIAGO
Médico/ e parteíse

lO Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
soenças dos órgãos internos, e� �e·

cialmente do coração e vasos

)oenças da tiroide e demais glan
dulasçInternas

.uníca e 'cirur-gia de senhoril" -

Partos

"ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
tORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
'8.8.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.702
RESID�NCIA:

Àvenida Trompowski fi)
Fone manual 7�fI

Or. Roldão CODS....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
VURGA - MOL1!:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
'Formado pela Faculdade de HIi4I·

lÚIa da Universidade de Slo Paulo,
·�(J.af"! tal assistente por vário. anoa dt»
Serriço Cirúrl(ico do Prof. Allpill

Corrfia NeID
Cirurgia do estômago e .,ia. circula·
rei, intestino. delgado e grol.O, tiro!·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
".,iri08 e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizee e herna•.
Can.ulta.: ,Das 3 áo 5 horaa, i rua

Jl'elipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso). Telef. 1.598

Re.idéncia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Or. M. S. CanlcaaU
Clinlca elr.c1usivamente d,e eriançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M.· 7U

----------------�----------------------------. --_-...../.-----

...

·1 ronsportEls r,.. gu·ar",s de cc;srgo8 dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA f081
Informaçõe. como. Agente.

FIOl:'len6pofil - Carlos HoepckeS/A - C( - Teletone 10212 ( Eni. teleg�
São FrancifCO do Sul-CarIoR H()eDCk� S/A -�[ - Teleloae 6 I\,,1,)J��MACK

l
.

,.

Dr. Lindollo A.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de sociedad••
II • ..,rviço. coreb.toa, em geral.
'Organizoçõe. contabeia.

Regi.troa e morcas, di..pondo,
no Rí o, de corre.pondente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
OaB 8 àll 12 hora••

Telefone 1494

VENDE·SE OU ALUGA-SE
O prédio sito à rua Blumenau n,

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri
co, na Polícia Militar.

-

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

�lIA VOLUNTARJOS DA PÁTRIA N.· CSS • '."AHfJI!,a
ç�l"O'SrM..6e30·1"EI.EfONE.GM.o.··t����

Dr. Guerreiro da
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente Fonseca
tlUvelra, 29 • E

.

I' tspecra IS a
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico - Efetivo do Hospital de

11.. I. Caridade
Sábados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS - NARIZ e GAR·
_______ '. GANTA .

D M·lt S·
Tratamento e Operações

f. I OU' Imooe Residência: Felipe Schmidt, 99
e

Telefone: 1.560

Pereira Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde'; Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

. DR. A. SAN!AELA

•

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal. 69· TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Militas felicidade. ,elo ...eí....
to de deu filhinho I •

Mas, Rio esqne�.. que o ....1...'

,resente para o seu. "PIMPOLHO"
é uma caderneta 110 CUDITG
MUTUO PREDIAL.
.......

' .

j

Inter.Co.uinentat J

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

LOJa ons CASEMIRftS
�specializada em artigos para

homens
(Pormado pela Faculdade Na,�io- RECEBEU
nal de Medicina da Universidade

40 Brasll) I ClONAISMédlco PQr concurso da Asslstên·
MANTEMcía B Psicopatas do Distrito

.l"ederal
ft-tnterno dr Hospital PslquiA
trtco e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
h·interno da San ta casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA �DIOA - DOENÇAS

• NERVOSAS
OonsultOrlo: Edifício Amélia·

!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

ealho, 70.
Das 15 la 111 hor8.11

Telefone: i
Oonsultórlo - 1.2011. \Residência - 1.305.

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL _·CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
•

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

. Tudo pelO IDeour preço d� praça
Faça oma visita ,à nessa Ca�a e verifique

nossos preços e .artiOflS

• ..h,une som ... aeabamentn c,

solídea.,; no piano perf.eito!,
Além de vários modêlos pará
pronta entrega ... êste maravi

lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, através do planóda
pagamento a 'íongo prazo!

..

SubwartzmaOD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
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"

mais usado
, ,

em .todc o Brasil •••

Dê a seu automóvel o benefício do mais moderno e

completo motor oil... para a lubrificação perfeita das

partes vitais 'do motor. Escolha o Óleo certo, que con

tém o detergente certo, na proporção certa.

Que é I

um óleo detergente?
,

Após anos de pesquisas nos laboratórios Atlantic,
foi acrescentado um aditivo químico ao melhor óleo

lubrificante conhecido. Êsse aditivo, que é o "deter·
,

gente", tem a propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro do motor, como o, sabão dissolve

a sujeira. Os resíduos carbonosos, assim dissolvi-

dos
\

e mantidos em suspensão, são eliminados

com a troca do óleo.
':1
]

•

'1
•
•
..
I
II
II
Ri
g

II
•
..
•
..
'!JI
II

&!
iii
•
•

r

•

---,--- ""91"""-' -----�,
--=:=ê� .;.

'

�;;.;::::::�-::::

o
IOR OIL .�.

,

DE

"

QUE LIMPA E LUBRIFICA
'

.•
1

tem uma película lubrificante altamente aderente
*

mantém seu corpo sob temperaturas elevadas
*

evita oxidação, corrosão e formação de "borra"
*

mantém livres os anéis de segmento
*

isenta de entupimento os canais do sistema de
circulação do lubrificante.

AO TROCAR OU ADlqONAR C) ÓLEO
NO CARTER, INSISTA NO ATLANTIC

MOTOR OIL DE ilAÇÃO DUPLA".

Produto da A'tLAN T'. C REFI N I N G COM PA N Y O F '] : "

,�

BRAZIL
Gasolina • Motor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

'\
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Cresce a especlatíva do' públíco esportivo pelo sensacíenal clássico a realizar-se do-

\

mi�go no estádio da FCD, marcando a despedida do alvi-celeste no certame de
preííssícnais como campeao abselutn. Manterá o Avaí a sua tnvenctbílídade?

Domingo, no Clube Quinze de Outubro, grande· festa · da vitória pro-
movida pela direJori�_ do' Avaí

_
o

Direção de PED.RO PAULO MACHADO

p!���otej��u�e}u��oS!E� j!Pm �,!�!�gv�JC:�::::�1�:::::gA-
íoo\'fOball local, a ser efetuado a atuar no sensacional clássico, Nizeta o. o o o. •• •• •• •• 387
no próximo domingo entre os defendendo com ardor e orguo Adolrínho .. .. .. .. .. .. 145
tradicionais rivais AVAI e FI- B 76
aUEIRENSE, o grêniio da ja-

oos " .

Saul .. .. .. .. .. .. 61
queta azul e branca provável- Fatéco o. . 32
mente não contará com o va- Jair .. .. .. .. .. .. 15
rroso concurso do espetacular Danda .. .. .. .. .. 11
centro-médio Boos. Guido .. .. .. .. .. 8

O louro "eixo" do esquadrão Benteví o •• 8

• "azurra," indiscutivelmente Bitínho .. ,. .. . o •• 5

um dos melhores "pívots" que Bolão .. .. .. .. .. .. 4

o
o nosso Estado conta para o Honduras ',- 3

próximo Campeonato Brasileiro Augusto .. 3

de Futebol foi forçado, como Niltinho .. .. ." . . 2

já noticiamos, a abandonar a Tião .. .. .. .. . .

i"
1

liça, seriamente contundido,
PQr· ocasião do prélío entre os

combinados desta Capital e da

L(ga Tubaronense de Despor
tos, em que se eobressaiu como

a figura máxima da
.

contenda.
No jogo de, domingo passado

quando novamente tivemos
pela frente os rapazes do sul,
muito se lamentou a ausência
do valoroso comandante da in

termediária no "onze" que obe
dece a orientação técnica de
Procópio Dároi Ouríques.

Boos encontra-se sob cuidados
médicos, mas todos os avaía- lho as cores glortosas do clube
nos alimentam esperanças de mais popular da cidade-

Festa da vitória
O Avaí F. C. no intuito de render uma justa homenagem aos deno

dados defensores de suas cores, os campeões de 1949, tem a honra de
convidar os seus associados e exmas. famílias para assistirem aos feste

jos que se realizarão no dia 27 de novembro, à cargo da comissão orga

nizadora, que elaborou o seguinte:
,

PROGRAMA

Entre manifestações de sim- círculos desportivos e sociais dG
. . ... ........ -. - ... .. ....... patía e 'apreço dos seus nuíne- Estado.
FUNDADO MAIS 'U$I CLUBE ES-

rosas amigos e admiradores,
POR'1',�TO_._n festejOu ontem o seu aniversá-

Mais uma agremiação V!,J11 de rio' natalício o nosso, estimado tado E�portivo"
eneiqLlecer o panorama esportivo. conterraneo dr. Heitor Ferrari,

.

o, de�e�ando-lhePRIMEIRA PARTE (No Campo da F.C.D.) do nosso Estado., elemento dé grande projeção nos de telieidades.
Às 13,30 horas - Preliminar entre os quadros do Avaí F.C. e do Fi- No dia 16 co corrente foi Iiinda-

""'Ie,!'rense F.·C.
' \

. 'JOGARrO AM'AN,fIA- GTJARANI' E

I.í
••••••••••••••••••••••••

,

•
." do, por funcionários civis e mili- :� - ,

Às 15 horas - Homenagem ao campeão de 1949, constando do !ie- tares do 5° Disf.rito Naval, sediado IPIRANGA

I Df-I" !Jllf�guinte: entrega das faixas oferecida- pelo Ubiratan Esporte Clube .e co- nesta Capital, o Marcílio Dias Es- O penultimo encontro do certa- a I ogr... u
locadas veIos jogadores do Figueirense F.C. por0e Clube, que se destina a práti- me de amadcses, conforme resol-

d- I dHasteamento das Bandeiras perante as autor-idades presentes, com ca do, Ioot-ball, hasket-Ball, vollev- veu a F. C. D., será efetuado

ama-I Ip oma a
a assistência dos jogadores de ambos os Clubes. bal'., remo, atletismo e outras mo- nhã entre os conjuntos do Guara-

Desfile Olímpico do Clube campeão em conjunto com seu último dalidades eSPOl'Liyas., A ,dire'toda I
ní

e,
do Ip iranga. ,Em caso Je vitó- Oferece seus serviço�._

contendor no presente campeonato.
", •

- do recem-crtado clube, foi eleita ria o Gnaraní será proclamado Cartas a Maria Inês
Às 15,30 horas - Partida de futebol 'entre os quadros titulares ilOI no mesmo dia', estando assim cons- campeão. : _ Ferreira.

lAvai F.C. e do Figueirense F.C. tituida : . . . . . . . . . .. . ••.•••.••.•. - I
Às 19 horas - Jantar intimo, no Metropol Hotel, oferecido pela Presidente - Alberta Gonçalves REPRESE)/'!'AN'1"2 DA F. C. D. NA I Caixa Postal 55.

Exma, sra. Alba Grisard Pessi, espôsa do Presidente do Clube, aos )0- Perfeito. C. B. D.
• ..

gadores campeões e Diretores do Avaí F.C. Secr-etário - João Pietrnski. Em uma de suas últimas reu-: .•.••...... - ' .

SEGUNDA PARTE (No Clube 15 de Outubro) Tesoueeiro - 1)11v10 Se1'a�[im da niõps a Federa�.uo Catarinense de

Às 21 horas - Entrega de medalhas oferecidas pelo Avaí F.C. aos Lnz. Desportos nomeou para seu repre-

seus campeões. ,

Diretor Esportivo - Romeu de sentanLe j Lln lo á Confederação Bra-

Grande HSho�", animado por vários -artis1as ilheus e abrilhanta- Sousa Del Thei. sileir'a de De::;portos o nosso coleg'a
�o por um famoso conjunto musical. Trazendo-nos a notícia esteve de impl'ensa jornaiista César- Séa-

Apuração do concurso para escolha do maís "popular jogador rlo em nossa redaç�ão o sr. 'tázaro Bar- ra.

A:vaí F.C." lolomeu, um dos fundad.ores do .•......- - - ....

Soiree oferecida pelo Avaí, aos seus associados e aos socios do Clu- clube. MAFRENS1<:'S X BLUMENAUE:"ISES

be 15 de Outubro. Folgamos em registar' o aconle- Hoje e domingo, na ciclarle de

cimento, enviando aos' dil'etores do Blumenall, jogal'uo, cl1l·rlisputa do

se�retário novo grêmio os maiores vol-os de Torneio ·das Seleções, os combin:.l-

pro�peridades. tios das Ligas Mafre,nse e Blumenau-

COMISSÃO DOS FESTEJOS:
OSMAR MEIRA, presidente. HERMINIO MOREIRA,

M.,\RIQ ABREU, tesoureiro.

nião suspendeu,o por 180 dias o

Lira Tenis .Clube, como .incurso nu Recorte o coupon e deposite-o na urna existente no Café Nacional. A
art. 279. do Código Brasileiro.de apuração será feita por ocasião da "Festa da Vitória", que o clube al-
Futebol. . vi-celeste levará a efeito domingo, dia 27, no Clube 15 lie Outubro, em.

•• , , •••••••••••• o o • homenagem aos seus defensores, pela conquista do título de campeã."
SOlHÉE NO C. A.' R. OLí:VIPICO da cidade.
Prosseguindo suas atividades 1'·8- i

creativas, f) simpático Clube Atlé- ;_---------�----------------
tíco Recreativo Olárnp ico, do Es

treito, vice-líder do Campeonato
de Amadores da cidade, oferecerá,
aos 'seus associados, sábado, com

início ás' 21 'horas, uma grandiosa
soirée dansante, abrilhantada pela
banda) de música do Moacir.

SUSPENSO O LIRj\ rrENIS CLUBE
O Tribunal de Justiça Desperti

va {la F. C. D. em sua última reu-

�..

râula Ra'mos e Bocaiuvà
jogam hoje pela manhã

Conforme ficou 'assentcn.1.'J' na rá o título de vice-campeão da ci

reunião de ante-ontem da r. G. D,. dade,

, ;;.,.. ..:. � .

REIJRESENTANTE DO ATLÉTICO
o C�ube Atlético Catar incnse cre

denciou o sr. Bruno Mário Cechinel
como seu representante junto á

-Pederação Catárinense de Despor
tos.

jogarão, hoje, com início :\<; \J ho
ra" no estádio da Praia de Fórn,
os conjuntos do Paula Ramos e do

Quadros provaveís :

Paula Ramos - Vadico, Chinês e

Bocaiuva, em continuação ao carn- Naldi ; Neném, Verzola e Ivan;
peonato da Divisão Extra .le ])1'0- Carioní, Lázaro, Mandico, Forne-

fisionaÍs. roUi e Careca.
Os dois valorosos conjunto, Bocaíuva - Avaí I, 'Waldir e

frenle a frente empataram no lJri-' Diamantino; Marínheíro, Luiz e
melro turno, por três tentos. [i Gatinho; Alemão, Helinho, Amérí.,
Paula Ramos encara serlaiuentc o co, Ari II e Póvoas.

cotejo, , •.cisto que uma derrota d.o Não haverá preliminar. Lázaro.

Eiguei rense frente ao Avuí lhe da- Bartolomeu dirigirá a peleja.

QUAL O JOGADOR MAIS PO
PULAR DO AVAl?

(Concurso organizado pela diretoria do Avaí e com a colabora

ção dos jornais "A Gazeta" e "O Estado")

EM:VOTO .................... " r.

.

VOTANTE: ...................... /
- ..

. Jnrnalísta Waldyf� Grisard
Comemora hoje sua data na- sado confrade nas horas de

taíícía o nosso distinto colega lazer empresta sUa colaboração'
jornalista Wardir Grísard, fígu- ,aOS esportistas através suas

ra de destaque nos meios [orna- apreciadas crônicas publica-
Iístícos do Estado. das em diversas folhas do, pais.
Redator do Diário oncíal do "Estado Esportivo" abraça-o

Estado há muitos anos, o pre- cordialmente.

Heitor Ferrari

Embora tardiamenté, "O Es

cumprimenta
farta messe-

., t ••...... o" .;. ••• ,. ')'"

TINTAS PARA PINTURA
COTT1>MAR
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I TEM
c \

0'0 OVll

!fE\tO
DURADOURO!
lendo açÕo prolongado,
SUPER FLlT, pulverizado

f,' é morte
sobre sup'er ICles,

cert� poro os insetos que

aí pousarem

c.,

•

(O REGULAD(J'R VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTEmNAS

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.

o G'LUXO SEDATINA, pela sua com

,)l'ovada eficacia é receitada por.

médicos ilustres.'
,FLUXO SEDATINA encontra-se em'

toda parte.

I

I

I
'I

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

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA

c
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes - De la linha.

Peças" Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velas, apenas por Cr$ 1,00

;

':\

futr�,w��tJI1E
NO�ARi

.

'"

SUPER fLlT é o poderoso
.

."

que pu\veriZd-;nset\c:ca ,

mata il1sta'nta
do no or,_--

insetos voa
neamente os
�_...--

dores.

DESTR�' OVOS
E LARVAS.!

1).

,

Para de'struirr= e larvas

d ·t,..dos pelos insetos,
eOOSI \.' .

.

,

LlT
basto aplicaf SUPER f

nas frinchas e nos recan-

tos úmidos.

J'
,

Viúva Lúcia do Livramento Mayvorrie e filhos e genros,
vem por meio desta externar os seus melhores agradecimen
tos aos competentes e dedicados doutores assim como as abne
gadas e caridosas irmãs e enfermeiros do Hospital de Carida-
de, que se esforçaram pelo restabelecimento e zelo e carinho,
com que trataram o seu inesquecivel marido, PEDRO MAY�
VORNE. Agradecê profundamente' a todos que o visitaram du-
rante sua longa enfermidade e que acompanharam o seu en-

têrro enviando corôas, flores e telegramas de pezames.
.

.

Convida também aos parentes e amigos' para assistirem
missa de 7° dia que mandarão celebrar no dia 25 do corrente,
ás 7 horas na Igreja Matriz. da cidade de São José, por sufrá
gio das alma de seu .quertdo espôso, pai e sogro.

A todos quantos comparecerem a êste ato de santa reli
gião a família se confessa agradecida.

BOM NEGO�CIO
I
paTa quem possue de Cr$ 10.000,00 a'té c-s IOO.OÓO,OO rendN
,utâ de 10'/. BO anp com recebimento de juros mensais.

____________ -Lniormeçõe« nesta redação
.
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PAIS BRASILEIROS, OS COMUNISTAS

,
,

PROCURAM AGRADAR TEUS FILHOS. PROTEGE TEU LAR. (Contribuição das Forças Armadas).
,

De um nosso constante

�ecebemos 'a seguinte carta:

Sr. Diretor.
Leitor assidio dêste concei

tuado matutino, permito-lhe
dirigir-lhe esta, tomando ao

mssmo tempo a liberdade de

pedir--Ihe sua publícação. O �ue
me leva á sua presença, sr. pIre
tor é o segunte vezes por outras

a 'nossa imprensa cotidiana
París, 22 (V. A.) Anuncia Pedem-nos a publicação do se-

ras a nossa imprensa cotidiana
hoje um comunicado do oo- guinte:

_ faz 'éco das constates reclama-
míssariado de Energia Atômica "O sr. capitão Honorio Alves

ções do nosso público respeito .à
i�aeb:Ih�q���:eu��i��:: ar��� '��ó�:��I;��r p;:s����;:, r��e���i�� ����:s�:�o_:��;�:dee�OS no��� O pequenino do ! Lonl,ável, gestodores de París, conseguiu, no Exrno. 6nr. Governador Ademar

ruas, na sua maioria muito esl- Dorqu·lobo \ I do artl·8taúltimo dia 20, seu primeiro suo, de Barros a seguinte carta;
treítas- Apesar das reclama- (J

cesso, isolando cêrca de 1 mílí- Partido Social Progressista, em
ções e dos' fatos; quasi diários Walt Disney e Margaret Wise I Os elementos que integram o

grama de plutônio, sob forma 14 de novembro de 1949.
que se verificam, em que por Brown 108 págs. - Fto.: 15x23 com

I'
Círco-Peatro Biduca, que vem

química de sal purificado. O Prezado patricia Capitão Ho-
vezes só por sorte não se re- "Edições Melhoramentos" agradando a população desta Cu.

eomunícado acrescenta que a norío de Castro. gista� acidentes pessoaísi de Na relação do.s autores que em � p ital, num gesto de muita generc,
pilha 'atômica de Chatillon es- Tenho o prazer de lhe comunicar

maiores consequências, poucas todos os t�mpos ,�ontribuiram pa-II sidade, tiveram. oportunid�d.,e de,
tá em condições de fornecer que, nesta data, estou entregando

ou nenhuma provídêncía tem 1'3 formar esse deltc ioso inundo do na tarde de ontem, [evar aos doen,
regularmente quantidades anã- a organização def initiva <lo Dire-

sido tomadas, porque o abuso encantamento infantil, lugar dos I tes internados no Hospital "Ne.
Iogas Ou pouco maiores dêsse tório Estadual e Diretórios Muni-

das correrias loucas continúa. mais destacados é o que COUlJa reu Ramos" gratuiLamente, alguns
elemento, que serão utilizadas cipais do Estado de Santa Catart-

A rua Conselheiro, Mafra, por Walt Disney. Auxiliado poderosa- momentos de alegria com a apre.
nas pesquisas cientificas e tec- na ao Sr. Manoes Pedro .da Silvei-

exemplo, por demais estreita, mente pelo cQ'.:)riclo do cinema, sentação de "skets, e numeres de
nicas sobre as aplicações pací- ra, Tenho certeza ele que O amigo

tem se prestado a pist'a. de criou inúmeros tipos o personagens variedades.
ficas da energia atômica. Lem- verá nesta decisão o meu empenho corridas, com o maior menos- hoje universalmente, difundidos e O fato merece, 1)01' isso, êste re.

bra que a produção de energia em bem- organizar 'a política pro-
preso, por parte dos motorist,�s queridos da infância. gisl.o.

atômica exigirá quantidades grossista nesse Estado, para o que de ônibus, caminhões automo- As Edições Melhoramentos estão

mcomparaveímenre mais ím- tenho contado sempre com a s\J� veis à vida dos que. estacionam ofertando á petizada 'brasileira,
portantes de plutônio, ou de esclarecida bôa vontade. Co_m os

ou transitam pela caçada. Vá- através de lançamentos os mais te- (".mil.l, Gr.".ta... Pi1emel
�lementqs análogos, do .que as meus agl'a_dCClmentos, renovo-Ib.e rios desastres se tem vertfica- lizes, adaptações de várias' histó- Meiu d••:melborel. pela me·

in1lalações atuais permitem as expressoes de meu cordla� apre- t do, embora não noticiados I?el� rias originadas nos famosos estú-IDore. preeol 16 D. CASAdUI81
produzir. co. (As) Ad�l�mar de, Barros. 'I imprensa. Ainda sábado últí- dias Disney, Jt o caso dêste "O PI- CELANEA - RuaO. Mafral

O sr. cupítão Honór io de Castro
mo cêrca de 10 horas da ma- QUENINO DO PORQUf;\iHO, '

oral .. '

TINTAS PARA IMPRESSÃO não tendo sido previamente, ouvi- nhã um auto particular apa- lançado. Margaret "Vise Brown

A Cl b dC O T TOM A R do, cons.iderou _o áto do Pr�slde,nte J nho� de chale pelas costas, na escreveu em linguagem cinemato- ero u e e
do Partido Soeial Progr-essista de-

estreita rua João Pinto, de- gráfica histórias de sedutores encon

satencíoso e; por isso, e. porque fronte à pensão Brasãl, uma to� e m.ágica sim�)licidade �ôbl'e Santa Catarinatem motivos de ord�m po��tlCa pa- aluna do Colégio "Coração de CUJO enredo os artistas de Disney
ra não se submeter a chefia �ar�l- Jesús" a qual sofreu violenta levantaram, pequenos monumen

dai-ia do s:'. :Vlanoel Pedro Silveí- qUeda,' sendo ajuntada do solô tos de arte, recreação, bom gósto
ra, r-enunciou O seu cargo de Pre-

sem 'Sentidos e, imediatamente e Iorrnação moral. As cento e oito
sidenle do Comité Pro-Adernar de

transportaría ao Hospital de páginas do livro enfeixam bonitas

Barros, iendo acompanhado por Caridade pelo proprietário do histórias e um mavioso poema ru

tôdos os demais membros do mes-
veículo e imediatamente inter- ral intitulado "A Canção da Fazen

mo comité com excepção do .sr. AI-
nada. Na rua João Pinto, Sir. da". Tudo é lão simples, tão suave

cibiades Cân�ido Pi_nheiro... Diretor, depois do Cine Impe- e terno que não elev� este volume
A nota, pOIS publicada pelo mes-

rial a. calcada desaparece, ficar restrito á classificação de li-

mo SI', Alci'tliades Pinheiro não ex- por�ue o meio-fio está,l!olo,cado vro infantil; É um tr:abalho �ue faz

pressa a verdade e, apenas, revela bem rente às soleiras das por- bem a leitores de todas as Idades,

a Iaviandade de seu espir ito de mo-
tas. Assim s.endo, o transeunte Merece portanto estar nas mãos de '

ço inexperiente. terá que caminhar pela sarge-] todos porque a todos agradará
(a) Cap. Honório de Castro"

ta, com grande cuidado para igualmente.
não ser surpreendido, como foi Perfeitamente dispensável é

'

o

aquela colegial que ia distrai- falar das ilustrações, cujas versões

damente conversando com sUa cinematográfi.ca's já maravilraram

colega. Diante do acontecido, c mereceram os calor'oso,s aplausos

que mereceu a reprovação de de tôdas as' platéias. Convém dizer

todos que acorreram ao local tão-somente que ao �ivro as Edi

do desatre, é de não se permi- ções' MelharamenLos deram a me

tir mais, sr. Diretor, o rânsi- '.'lar realização técnica possivel.
to de veículos por �aquela. rua, Em tôdas as boas livrarias ou

por demais estreita. Acontece pelo Servjço da Reembôlso Postal

que do lado direito estacionam nas EDIÇõES MELHORAMENTOS

automoveis e caRlinhões que Caixa/Postal 120 B - São Paulo .

congestionam metade da rua.

Os pesados ônibus que deman

d(am a Praça da Bandeira e os

caminhões que transportam
terra para o atêl'fo que se faz

naquele local, , passam com

suas "caixas" por cima dos pas
seios, e por pouco não ocas-io
ham violento choque aos que
caminham no mesmo sentido
sôbre a cal�ada, arriscados que
estão de serem proJetados ao

solo de nariz no chão.
A Inspetoria <ie Veiculos, sr·

Diretor, ou proibe o estadona
mento de veiculas do lado di
reito, ou impede o transito dos
ônibus e Caminhões por aquela
rua" obrigando - se a transita
rem pela rmi do cais, como o
faz o ônibus da linha Mauro

'�'orlan6polls� 25 �e Novembro dl' 1949

PARTIDO SOCIAL
PR06RESSlSTl

Um miligrama
de plutÔDio

Permlnecerá em exercieie
. o juiz .potentado.,..

RIO, 24 (V. A.) O CORREIO

DA,MANHA, de hoje, publica o

seguinte:
O fato passou-se no Píauí

Tendo o juiz Melciades Lopes,
que é também membro do Tri
bunal icegíonaí Eleitoral da

quele Estado, ultrapassado a

idade limite para permanecer
em atividade, foi aposentado
por ato de Poder Executivo,
como determina a Constitui
ção.
O magistrado entretanto não

concordou com a aposentado
ria compulsória que lhe foi da-
da e dela não tomou conheci- Florianópolis, 21 de ::\fovembro

menta, ,continuando a integrar de 1949
aquele órgão da Justiça Éleito- Uma. S.nr.
Tal e a participar dos seus tra- Diretor de "O, ESTADO"

_ balhos, uma vez, que os' mem- N E S T A

bros dessa Côrte deliberaram A comissão e'ncarregada de 01'-

conservá-lo em atividade des, ganizar e promover os festejos em

prezando as arguições de que, regosijo à conquista pelo Avaí F.

.Q mesmo havi.a ultrapassado a C. do campeonato de futebol de

idade de limite·
.

FÍorianópolis n'o' corrente ano, tem

Em face da atitude assumida a honra de convida!' V. -S., Exma.
pelo Regional piauense, tor- família e todo o corpo redatorial
nando práticamente nulo o ato desse conceiLuado jornal, para as

do executivo, que aposentou o sistirem os referidos festejos, 'cujo
referido magistrado, o procu- programa em 'elaboração, se djvi
Tador regional

' junto áqu�la dirá em duas partes, sendo a pri
Côrte encaminhou um protes- meira parte no Campo da Federa

to ao Tribunal Superior Eleito'-j ção Catarinens'e de Desportos e a

ral, relatando todo o- ocorrido, segund.a parte noS amplos ,salões

protésto ê.sse 'que tambem se- do Clube 15 ,de Outubro, gentil
guido de uma comunicação dos mente ,cedido p�ra tal fim.

componentes daquela Côrte. A primeka parte terá início ás

O fato ,ontem. examinado 13,30 hor,as no Campo da Federa

'Pelo T.S.E. que, apó,s djeba.ter ção e a segunda parte ás 21 horas,
demoradamente o assunto, de- no Clube 15 de Outubro.

cidiu manter a decisão do Re- Os aJ.udidos festejos realisar-se-

gio'nal piauense, que conservou 'lia no dia 27/11 /49.
'em suas funções o juiz aposen- CORIJ'iAiS SAUDAçiES
tado pelo governador do Esta- 'Osm!lr Meira-pres, da Comissão
do. Aroldo PessLPres. do Avai F. C.

CONVI.TE

Com a InspetorIa
de Veículos

,
I

I,

leitor I

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,
FRIEIRA,S.
ESPINHAS, ETC,

A Diretoria do Aéro Ckihe de

"Santa Catarina" para o. híêni

1949 - 1951, ficou assim constiun
da:
Presidente - Dr. Saulo Ramos.

Secretário - Abelardo Arantes.

'I'esoureiro - Ryno Von Hors

Conselho Deliberativo - Oswal-
do Leite da Silva, Euclides Simões

de Almeida, Sidney Nocetti, Dr.

Marcilio Motta.

Suplentes - Franklin Ganzo.
Dr. Elpidío Barbosa.
COMISSõES NOMEADAS PELA

DIRETORIA
Diretor do Material - Altamíro

Di Bernardi.
Comissão Téllniea - ,\7i�mar

Behr
José ViceFlLe dos Santos.
Flávio Filom�eno.
Comissão Despol'tiva Social

Waldyr Martins Neves Ernani Fa·

ria, Walter Bernardini.-

Explosões atômicas
n8·RnssiaTINTAS . PARA IMPIRESSÁO

COTTOMAR LONDRES,24 (D. P.) - O "D3X;
ly Graphic" anuneiou que "houve

quatro explosões soviéticas d}
bomb�s atômicas .em experiênc.,
entre 10 de julho e 1 ele outubro".
A Inoticia, que não revela a fonte,
acrescenta que os ,russos estão fa'

bricando uma bomba atômica f)j])I

Ramos. Esta seria uma provi
dência acertada, sr. Diretor e

estou certo que as
-

autoridades
competentes estudarão devi'
damente o assunto. Muito gra
to pela publicação da presente
subscreve o leit�r atento. cada seis semanas.

I

A
O que esta seção publica hoje" naturalmente foi

escrito ontem. Or:a, ontem foi o Dia da Ação de Gl'a-

ças. Assim, se eu posso dat: graças por escrever pouc�,
no dia das ditas) em compensação, hoje; o leitor dana

graças por não ler muito. Estamos quites.

... ���;.=
,
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