
o resuJta'do do pleito em todo o pais até ás 20 bo�as de onteíq,")
Rio'.4 A, N. - O· Tribunal Superior Eleitoral informou que, até às 20 horas de hojei
o resulta I, o do pleito pata a Presidencia .da República, em toda o país era o'seguio�'
.

Getúlio Y. rUas 62492. Eduardo Gomes 35214. Cristiano Machado 22112 e João Mangabeira 81t

Elew es em ordem em todo
\:��::l apuração' nesta capital teve início ontem às 14�

"_·_··-········"··-;í\ q��:�r-······"··"···_·····_·······_"·······_·"··_·_·_
•••_...._._•••_._..._._._._•.-.. -·...·_·i...--:·_· ..·····_...••..•..

, da�Oa�i�::::�:� oa;le:::S:: ::!!�::� ::� ::�;:�r�:i: �:i :::a:etermin�
fato tem, em nosso Estado, decerreu num Urge, de fato, uma provídência

ambiente de absoluta ordem e Iiber- de ,nosso Egrégio Tribunal Regío
dade, sob as reais e eficientes ga na I, afim de não se repetir êsse en

o

rado.

rantias do govêrno no sentido de fraquecimento de concíência Cívica'.

assegurar ao eleitorado,' o Iivre do nosso povo. Essa providência s"

acesso ás urnas. faz necessária c�mo complemento
da educação politica das massas.

INICIO DA APURAÇfi_O .

o 1IAIS. .ANTlGO DI.UnO DE SANTA CATARINA
e.mMI Sm�EI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. BAI08

Deu assim o povo catarinense,
mais uma prova de sua alta educa

ção polit�ca, mantendo a politica
no terreno dos principios nã� se

,
.

,-registando, absolutamente, qualquer
tentativa de exaltação de anímos
muita vez, causa de graves ocorrên-

A apuração, nesta capiatl,
inicio, ontem, ás 14 horas.

tev<a'

\.

Ano XXXVI . florlan6polis--Qumt,,·feira, ') de Outubro de 1950 r N. 10.973

· ftspec : s do pleito na Capital da República
Todo �"I ma, em perfeita tranquilidade. - Impressões do

t residente do Tribunal Regional Eleitoral

GRANDE EXPECTATIVA
CAPITAL'

NEST.�

. \Desde as, primeiras horas' de on..

tem que a população desta capital'
vem demonstrando o- máximo inte>

Notou.se, apenas, nesta capital rêsse por notieías -do pleito no Es....
uma grande abstenção.

1
tado e no pais acorrendo aos car-,

Neste particular, podemos regls Itazes dos jornais e ouvindo nottciaa
tal' 'lima percentagem de 35%, dei. irradiadas, com frequência, pela.
xando, portanto, parte do eleitora Rádio Guarujá.

cias..

)
,)
,

I

daquele órgão, decidiu que os eleí
tores em trânsito poderiam votar
em qualquer outra seção. Dessa

resolução, o TRE em tempo hábil
deu ciência a. todos ·os presidentes
de mesas receptoras, passando os

carros da Rádio Patrulha a con-

duzir êsses eleitores ás seções
mais próximas.
Como é óbvio, êsses eleitores so-

a Eleição
Poro

Estadual em números
Governador

RIO, 4 _ jt 'rimeiras seções

que c,oncIuil;als,eu,s tl'aba,lhOS'
o

fizeram à h I egulamentar, re-

gistrando u inparecímento re-

gular de ele :.
.

Impressões
. residente do 'l'RE

As primei, pressões sôbre o

pleito nesta' tal nos foram da

'das pelo d argador Antonio

PJodolfo To ) Espíndola, pre-

... .s.i.dP..tl!.(),...Q,n.. 1- Regi...nal Elei-
,�".

toral do Di � Federal. Falando

à reportag 10 ':
18,30 horas d:

ontem, aqu el gístrado declarou.
_ O pIeit i� �l'l'eu com absoluta

regularidade. 'a primeira vez no

Distrito Fe Até êste momento

. não me che conhecimento no-

tícia de

qu�
incidente em ne-

11h, 'Uma (�a,'
. s

.

eleitorais de:'
ta capital. t ndicando que rei

mou compl, -dem. manítestan- A multa aos eleitores íalteses ENGLEWOOD, 4 (USIS) - Os Santa 'Qedlia{ em Englewood,
do-se o el .

o com inteira li católídos dos Estados Unidos re New Jersey, tende sido essa a pri;

berd�de.· w d '

g d 'I ·

t
• beberam com imensa satisfação a meira veZI em que uma carta escri..

Em s'egu�,3 'presidente do po era pa
' ar as espesas e el ora·ls noticia de que uma carta original, ta por Santa Teresa foi mostrada ao

TRE ínforrq

I
aquela hora es- escrita por Santa 'I'eresa.havia sido

tavam ;encl��� egues ao Correio ,RIO, 4 (V. A,) - Os eleitores faltosos estão sujeitos a multas de mandada como um presente aos

a" primeira!15 s.
100 a 1.000 cruzeiros. Considerando que a abstenção no Rio chegasse Estados Unidos, pelo Convento das

,

'I a 20 por cento, teríamos 180 mil faltosos, que a mil cruzeiros cada 1,l',1'1 Carm lit d L"� n F a
_ Desde 1r6, iarto para as 18 .

e 1 as e ISh,UX a r nça.

horas _ acr) tau _ os presi-
daria uma quantia. superior a que foi gasta com a organização em to- A preciosa carta, de 72 palavras,

dentes de m(-'Começaram a eu
do o país.

'

foi exibida na Igreja Carmelita de

r�:::�:�t� '�";,,�:�':! F�riado nacional o A marcha das eleições nos Estados
:�a:���'��i�:�·=:�d.�: DI�s�:d:SoW=::snos Abstenção inferior a 10 por cento no �araDá. Primeiras
quaLrocentos' �res alistados,

t· I di· S P I C I
'

votaram aperi . cl:����,�G��N124 �:. c��'ent:��- DO le as o' D 8ltO em '. ao o. � a ma e trao-
Os eleit em trânsito

·I·d d d d IOs eleitore Estados, ora em
mo o "Dia de Colombo" o presí- J qUI I a e e mo o ger�dente Truman declarou �ue "a íns- U •

trânsito por iapital, deveriam
votar numa '(1. seção, instala- piração nos nossos esforços atuais SÃO PAULO ras, funcionando sete. juntas apuradoras, no

.

T'b r R pede ser encontrada na tenacidade SÃO PAULO .. 4 (V. A.) - FOI' grandeo' I d S" BC' it d,da previamen'u' r!' una e- .. antigo quarte o étimo . ., reqtnsi a o

D' t·t F d I
de objetivo e na constancía na pro- número de eleitores em transito por São Pau- especialmente para êsse fim. ,

gíona; Eleitora) IS flo o e era.
cura da verdade do descobridor da 10, que desejavam votar nos candidatos à Segundo cálculos da Justiça Eleitoral, den·

!Acontece que, � 9 horas, ali se
A
,. " A Presi(lência da República e vice.presidência. tro cfe 30 dia.s. no máximo, os trabalhos demenca '

. ssim, O "Dia de Co�
postavam mah, cinco. lnil pes- As 10 horas de ontem a secção instalada pa· apuração devel'lío estar concluidos,

lombo" é hole feriado l,egal.' nos 1 f' PI' J
!Soas nessas ,çõjls aguardando l'a ta 1m no a áclO da ustiça foi insufi· Em Porto Alegre, funcionaram 414 mesas

I
Estados Unidos. ciente para. comportar o número d'e eleitores eleitorais. .

'

em l'nterml'n filas, a vez de dque eseja\'am utilizá·la. O desembargador
votar. I R tO'. T' d

Mario Guimarães, visando sanar as falhas imo CORREU NORMALMENTE O PLEITO

!r':mEpnatcrieemnte,ens-te �Iemde�lnntoorsa cmo-nalieS. a I letoo. o ra ta. o previstas" providenciou pouco antes do meio NO PARANA

.

dia, a instalação de nlals 20 secções, destinadas

do RIO de Janeiro aos eleitores em transito, com o que conseguiu 'CURITIBA, 4 (V, A,) - Às 10 horas de

�aram 'u

m,ani�
seu desagrado dsafogar sensivelmente tal serviço, normalizan. ontem estivemos no TRE, avistaudo·nos eom o

sendo solicita para prevenir I WASHINGTGN, 4 (.INS) _ A dero. seu presidente, desembargador Cid Campelo
.

. ,

G t
/

I d
.

.

que palestrava com os desembargadores La·
malOres cons Clas, a presen- ua 'ema a epositou onte'm . for- AMBIENTE DE ORDEM cerda Pinto e Antôuio Leopoldo, e diversos

ta da, Rádio P'ra. I malmcnte sua ratificação ao trata' SAO PAULO, 4 (V. A.) - O pleito nes� ad'vogados. S. excia. declarou·nos-que o pleito
Turmas de sl0 chegaram ao do de defesa do Ri(} de 'Janeiro ta capital transcotrett npm ambiente cfe maior estava correndo bem, Foram palavras sltas:

local, consegui suasoriamente O documento foi .apr.esentado no
ttanquilidade e ordem. �éJ,ht1ma notícia che· - "Já tenho con1Unicação de diversos jui.

, . gou do interior sôbre qualquer perturbação 'zes do interior sôbre a regularidade das elei·
estabelecer a /1, organizando palacio, da União Panamericana da ordem. ções. Há lllesmo entusiasmo em alguns, o que

:�ãrias

fill'-....Jnto
isso apre-

p,eIo
;p.mbaixador da- Guatemala I OKT�,O[ ��� 14 HORAS A APURA· I se pode aferir pela grande afluência ·de elei·

llidente do bs llma reunião em 'Vshington, Antonio Gabaud ÇAO E1$"PORTO ALEGRE tores. Assim, a abstenção deverá ser lle'luena,

.extraordin.' I OS membro� Oarrera. iI �ORTO AI EGHE. 4 C,:. A.� -.-- A, apu.' millima mcsmo. Veja, Agui estou agora mesmo

,

• � .J__ raçao nesta capital começara, hOJe as h ho· í recebend'w Um telegrama da longinqua Guara·

'mente. votaram para Presidente e

vice-presidente da Republicá, sen

do os seus votos tomados em sepa- Florianópolis
2a. secção _:_ Assembléia Legislativa do Estado

UDO 112 IRINEU 144�.-.-_..-.-.-_._- •..._-_._._._...•-.............�._._._._._...•:._._......-_..._--._._..-_._._-,;_...

Correu em ordem o pleíto em

Campos Novos
De nosso correspondente em do perturbações. O .Juiz. dr. Nel-

Campos Novos, recebemos, ontem, son. visitou tôda a zona sob sua

o seguinte telegrama : jurisdição. .

Campos Novos, 4 (O Estado) - Observou-se abstenção- de 21 por
As' eleições se realizaram ontem cento no pleito, e hoje, ás 9 horas',
aqui em perfeita ordem não haven- será apurada a primeira urna.

, Lajes
Resultádo da ta: urna

UDO 105 IRINEU u5

Recebem os católicos dos EE. UU.,.
uma carta escrita por Santa Teresinba

,

!

BAHIA

publico nesse pais. A carta fo.: es:
críta a' uma noviça, dois meses au

tes do falecimento da Santa. Foi.
uma das ultimas cartas escritas j}0l�'
ela.

puava que diz exatamente o que informo -
'e s. excia. nos apresentou telegramas tradu..

zindo êsse pensamento. ReJeva dizer que a

organizaçãd e a administração do pleito fora.fil
perfeitainel)te previstas pelo pessoal do 'l·Sl� •.

que trabalhou dias e dias com 'afinco".
,

SALVADOR, 4 (V, A.) - Ape:;ar de ter.

se verificado sensível abstenção, <kvWo no

mau tempo reinante desde as primeiras horas
da manhã de ontem, na cidade, os .tTabalhús
eleitorais transcorreram em perfeita 1l01;mali.
dade.

ES,PíRITO SANTO
VITORIA, 4 (V. A) - O' pleito trave

correu, em todo o Estado, na mai" nbsolut.1

ordem. , ,�

CEARA
J:ORTAJ.EZA, 4 (V, A.) -. :1\"0 se .,-.,- t;§'

gistrou, nesta' capital, nenhuma alteração d4

ordem, tendo o pleho decorrid'o num :.mt)ie

te de grande vibraçãó cívica, ..

/ ./
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Quinta-feira. 5 de Outubro de 1950

Do C�lndo do 14· B. C. Ipara colocar SoLA
D I

-

d II· b W . I em seu Sapato
ec araçao· e, IOSU mlSS0S PROCURE

'

De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares para

I Oswaldoa Incorporação do 2° Turno de Contingente .de 1950, são declarados

INSUBMISSOS, por não se terem apreseátados até ás 24,00 horas do telefon es 1536 e 1324
dia 25 do corrente, os seguintes conscritos:

_ P.15 de Nov. n.22- 2'. andar
a) - Destinados ao 130 B.C. - MUNICWIO DE TIJUCAS: .João .

Angelo de Sousa, cert, n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;n:..-R-I-O...·A-S-.-.--R-E-U-M-A-T-IS-M-O-E--Luiz Bertoldi Filho, cert. n. 4.1&.576; MUNICIPIO DE CAMBURI6:
...
Do- .

PWlCAS SIFILITICAS
míngos Medeiros, certo n. 75.359; Cicero Felicio, certo n. 75.347; MUNL vl·lx-., de NpBue··.raCIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. 124.659. D

b) - Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLO' lladlaaal50 auxUS•• DO tl'Qtam.at
RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert. n. 415.767; Valdir Dias, cert. da .lIm•.

j •••••••••••••••••••••••••••••••

J?. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei,
ra, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSE: Flávio Lopes da COSo
ta, cert, n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca
sas. cert. n. 408,.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, cert. n.

356.033; Thadeu Antônio Peron, certo n. 356.277,

Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que
a SERVIÇO AÉREOS "CRUZEIRO DO .sUL, Ldta., acaba de inaugurar
a nova' linha,

FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

ás' TERÇAS, QUINTAS e SABADOS.
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos

mesmos dias. ip'ernoitando em F'lor'iauópolis. O pouso em São Fran
císco está dependendo da, homologação, pelo DAC, do campo local

Congratulamo -nos com os nossos prezados clientes pelo aus

picioso fáto, que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira
em ·bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem distinguido o comércio, a industría e o público eatarínenses,
Florianópolís, ,26 de setembro de 1950.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e' Agências

,,_'

VENOE-SE�.
i SORyETERIA DE 8 FUROS MARCA (1

� t

('I A C C.E L I" \I�s
r.om {'.an",..iilailp. nar« filO lit,rn.� rl" sorvete. p.qniOllilll r.om C�Hpress�r "COP�LAND" original, motor de 3.H. P. e batedeira c6m_ lli

tor de i H. B. em perreíto estado de funcionamento e conservaçal�Di �

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA". te,
d

--------------::::::===__::JpeI

�
-

• � d 1--:'::'::'::'::'::::':--

A t I 'â n f i d a }�,
, -�

CURTAS ..�
T.· t'. ,.0 '\

o sucesso da. técnica electrónica - Allintida � Super eonstrução para durar mais - AtlinUda - Som natural - A QU1
LONGO PRAZO tn

Grande alcance Otíma seletividade VENDAS Á VISTA E A ocol
Rádios '':Iectro,à� Trànsmlssores Amplificadores inctf

Atlântida Radio Catarinensé Limitada ':�'
J t

Rua Tr-ajano, 'R. 31 Telefone·

PARA OS MALES DO
f. FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

o R E M E'D I O QUE

I Sl�.NGUENOL
\

contem excelentes elementos to
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniato de Sodio, etc.

,

A praça

DATI LOGRAFIA
(orrespondenell
(omerelel

METODOI
. Moderno e Eficiente

(onfere
Olpliml

DIREQIOI
Am�élla M Plgolai

Ru. General Bltlencourl. 48
(Esquina, Albergue Noturno)

.

Fundeda em 1927
MODERNOS E PDSSANTES AVIõES D-3

SffiGURANÇA - CONFORTO - RA
SEGUNDAS-FEIRAS .:

Florianópolis - Curitiba - S. Paul,
São Paulo).

TERÇAS-FEIRAS:
Florfanópolis - Curitiba - 'S. P�

R'
'

Fpolís, - Mafra - Curitiba. - na�_
-

s 1; 1 :'
Fpolls, - Joinvile - Mafra - Um� V:t. �u o

L'
('d lt ) \ norna - ajes-·1 a e vo a.

�
QUARTAS-FEIRAS: i.

Florianópolis - Curitiba - S. Paulo\
QUINTAS FEIRAS: \
Florianópolis _. Curitiba -:- S.

em São Paulo.)
Fpolís. -. Jornvile - M.afra - UniM

Vitória - Liaje�'(ida e volta).
Florianópolis - Porto Alegre.

§EXTA-FE�RA�: , . ,I
. ... . .. o!

Plcrtanópolís - S. Paulo - Rw _

V[ S 1 d. . u"""';: n.· ·t·b I Ia - a va or
Plor ianópolis - m"'J.l:a - Vl.ll'l' 1 a - .

é _ S PI'SABADOS' !
. au a

•

I

Florianópolis - �urjtiba - S. Paulo,_. I'Í'
. . F;polis. - Joínvile - Mafra - Uruao ·u't· .

L
.

I' lona
- a.}eS,·(ida e volta) .

DOMINGO:

�
ot

Florianópolis, '- Porto Alegre. ,

'

Fpolis. - Mafra - Cur ltíha - Itararé '

ECONOMISE TEMPO E DINHEIRO EN' D�a�lOAS EN-
COMENDAS VIA "GRUuEIRO DO SUL" 'I

U
\

PASSAGENS, CARGAS E-'-ENCC� � _,�..__ , .. "

MACHADO & CL'\. S.A. Comércio e Agê ,NUA::):

Elot'ianópol is - Rua João Pintü 12 - teU.

1.5�
as

,

,

Blumenau - Rua 15 de Novembro, 1326 - '1
'

Itajai - ALVARO LUZ - Rua Dr, Lauro Mü� .f. 18 .

,

SUB-AGENTE� _-:_ :�1_ �=�l��a� _:�b_a�:� _ ��i�iif �6Brus::I:,�' 21111
...................._._ � ••••••• - �1oF••• IoF_ •• - .,

•• -

.f.,.........,..,.........�...........

POLICIA M;IL1�1AR
físcalizàçã� Adminif}rativa
De

ordem.
do senhor Capitão FIscal Adminístratí

It. .

-

.

O b ind
.

f.' desta Corporação .

comunico que no dia 10 .de utu 1'0 VIU' ouro, as " '. .

lJ.

.

C I (j horas sera rea
Iisada a venda em hasta publica de um ava O. - I ' --

Q I di h
' ' nte/:'ess:ados deve-,

rão comparecer neste uarte no la e ora acima
. I.J

'

FI
' .

I' 26 d S t mb d 1 cionaeios,
. Quartel em orianopo IS, e e e ro e

r "
) .

TINTAS PARA IMPRESSÃO : ,
Pedro N1( I

C O T T·O 'M AR' .

20 Ten Adm Almoxale . ra de lÇastro
_______...- :...

.

__

.

nterino"··\._
s �"

3. ulI,m,;o PERFElTftMmE
A deliciosa espuma de

Kolynos remove as parti
cuias de alimentos, deixa
os dentes polidos e reta!,
da a formação de mucina.

GUERRA ÀS CARIES 1
SOMEfffE
KOLYtWS
AS COMBATE

destesm modos
BEUTR8L1ZAIOO os ACIDOS

1. DI BOCA
,. Ao entrar em contacte

com Kolynos, 08 âcidos

da boca, cauaadores das

caries, são imediatamente
neutralizados.

tfI) OESTRUIKilO as oaCURrAS
�, Kolynos destroi cerca de

, 92% das bacteria S da.boca,
Este efeito dura horas!

Melhore. resultados são obtidos

escovando-se os dentes com

Kolynos. depols de cada refeição.

• • • • ••
'

••••••
'

••••••••
'

r.'•• '.'.:"

.

,

I
./

I

'r

Rádi'os
LO N O'AS EONDAS

Allintlda

Diretor tecnico WALTER Jr.

\

\

(baldeação em;"

Vi�gem com segurane e rapidez f'
só NOS CONFORTAVEIS 1\lIC

Agência :.

-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL�BRA iLilRO" .

J
, .

f.

Florianópolis � Itajaí - Join
-Curitiba

Se.rvicos
"Cruzeiro do

ecs

Ltda.,

I fria" (baldeação-

"
, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Ongr8sso Brasileiro
de Taquigrafia

.

Promu"ielo pdo Centro dos Ta

quígrafo.s de S. Paulo, deverá reali

zar-se, na primeira quinzena de ja
neiro de 1.951, Ira capital paulista,
o r Congresso Brasileiro de· rl'aqlli
gl'afla.
Na primeira 'rounião ela Comissãp

siva das Narõe,s Unidas alcanca-
Preparatória, fOl'am eleitos para rá o objelivo final muito mais de-
pl'esidenle e seáetário. os taqui-

pressa.
Tempei'aturas extremas de hoje: gra l"os: Erasino de Freitas Nuzzi ,e

l\Iaxima 20,7 - ,Minima 16,0 Suzy Yiajante -CamlJria. 19uallll_ente,

O PRE"IJITO DO DI
���:1�18 �:ea�����c��: �:giJ�����n���� I

_ UIJ. A Lerno e de 'Recepção o Hospedagem. . •••

OS TIJOLOS DO EDIFíCIO Os ante-projeto,; de Agenda e Re-

I O nosso organ.ismo nec,essita, g'imento Interno, já concluídos, es-

VQnoe-se, em lotes, � vista e em! pormanetlLemente, de certos ele- lão senelo enviados a todos os oen-

pr·estações, no Estreito. TrataI� �o l,n1C'ntos illdisprnsáveis à sua cons- t('os taquigráficos. do País para a

BANCO AGRICOLA - Rua 'Irap- titui4"ío: :ferr0', mangan�s, fósfo- deyl.da apreciação c apresenlaçã,o
no, 16 � Florianópolis. 1'0, iodo, cloro, cobre, enxofre etc., de critica o emendas.

,os quais são tirados d

..

os alimentos� AS. de�pe.sas ele l�ospedagem d�s
:- _..; �<"___ que ingerimos.

. congr.\!:,slstas; em Sao Paulo, serao

Aprenda a 01'ga'nizal' os seus pagas pela entidade nromotora do,
cll1'clújJiós. incluindo alimentos certame. Os taquígTa roo; que com'

que C()llten!tmn substâncias ne- parecerem terão, des.sa forma, ape-

cessá/'ias c seu ol'!](lllismo. - nas as ilespeRus ria viagem ..

S.YES. A Comissão Preparatória do I

Gongre,�so Brasileiro de Taquigra
fia {('111 sua secretaria instalácla à

Ilua Santa Ifigênia, nO 163 - 1° .. _ ..

a11[lal' - telefone 4.-8569 - São FRAQUEZAS. io:M GERAL
VINHO CR�OSOtADO
"5 I·L V E I Jt A"

nha do nosso prezado cocstaeluano
o valoroso correligionúrio, sr. José
Valentim Borgono\-o, operO'so Pre

feito Municipal de :\lava Trento e
frescos.

da sra. Josefirlla Sanlina BOl'gono-

Vida eocial
iário da Metro oIe

, .

pagma a
•

maisUma .. �

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
De quando em quando, no diário d'a cidade, encontramos anotações

..de saudade de algo que passou ... As vêses, no momento em que 03

(faLos se desenrolam, outras impr-essões mais fundas tomam realce e

ha pormenores que quasi passam despel'cebidos... Um assunto, po

.rérn, puxa outro 'o o diáriu terá páginas volvidas atrás, sentinela 'com

.maior destaque, um faia de ontem...
'

:Foi failalldü rio caso do banditismo carioc:!' que nos lembramos

do malandro morto, -ha pouco tempo, em São Cristovão, o "Boqui->
·

nha". Eilho de bôa í'amílía estudara humildemente no Pedro II. As

más companhias, todavia, o levaram ao caminho elo crime. Era es

.guio, parecendo fraco entretanto valente e atirado respeitavam-no, E

certa vez palmeando urna navalha entrentara alguém, de revolver em

-punho. Foi ferido mas lutou mesmo com desigualdade ele 'armas.

"B�quinha" controlava determinada, area de seu bairro. Os botequins
con tavam com a sua proteção e recebia dinheiro para manter 'a 01'-

. demo Na sua zona "Boquinha" não pemitia que se dissessem graci
. nhar as moças que eram respeitáveis. Um dia, porem, um seu cole

ga de malandragem se indispoz com êle e quiz se interpor na sua

.zona de influência. E os dois travaram combate ativo em plena rua

8ela, Ambos foram feridos mortalmente e nenhum 'Cedeu ao outro o

gaãardâo de mais valente. ..

A polícia, 'a'penas 111111'mU"0U: - Menos dois para dar preocupa

'ções ...
. Todavia, acreditem se quízer, <O bairro sentiu a morte de "Bo

quinha", cerrou as portas o seu comércio e acompanhou-lhe os restos

mortais ao Cajú. E houve mais: - U'a mãe pohre mãe, muito chorou

11 desdita do seu filho querido e até hoje ainda guarda, inconsolável,
a magua da sua perda.

Era um malandro educado e Instruido mas sabia lidar com

gatilho e manejava com mestria a navalha entre os d-edos. Palmeava

hem l1!S cartas no jogo que Me controlava em cer-tos pontos, nos mol

des do que 'Costumamos W"C nos filmes americanos e que julgamos
· ser pnra ficção ...

"Boquinha" desapareceu para o sossego da polícia, embora dei

xasse uma pobre mãe com-o coração cheio' de saudade ...
Uma simples. história, uma história" a mais da vida agitada da

.metrõpole , . .
"

Uma. página a maisz no diário da cidade maravilhosa, ..
.

(Crônica lida ao microfone doa· Rádio Guarujá, numa oferta dos

__Lahoralórí os Eno-Scott),
--0-

,Aniversários
01enina Jara

Faz anos. hoje, a graciosa meni

)lIa Iara, dileta filhinha do ben'

.quisto casal sr. Ladislau Kowal-

· .ski e sra. lone Melo Kowalski.

geado por sua numerosa prole
que, na certa, acorrerá à sua re-

sidência.
'

Dêsse júbilo compartilhamos
também.

Sr. Júlio Fernandes
Ern ISantos, onde resiele ·atuaI·Alegre petizada afluil'á, à resi-

·dência da menina aniversariante, mente, vê passar, hoje, o seu ani
à rua Fel'J]antlo Machado, para versário natalício, o nosso estio

,cotnprimentá-la pelo _

feliz
- evenlo. mado conterrâneo sr. Júlio Fer-

Yva. Ew'ipecles Fel'ro nandes, destacado funcionário dos
.ocorre, . nesta data, o aniversá- Correios e Telégral'us naqüela ci;

1'io natalício da exma. sra. d. Axi- daele:
l'is Horn Feno, yiuya elo 'saudoso
de. Enrípecle,; FeiTO, (lUE', por a·

[105, sen-i u no Telrgra fo NaeionaL

nesLa capita], nas funrÇíes de di
retol'.
A distinta nalaliciantE', que cl'iou

numerosa e destacada prole, por
'seus llo]Jres predicados e coração
boníssimo, sempre desfrutou de
selcciona,las ,amizades ne" I a capi
.lat, moliyo porqLle, hoje, serú al

vo de expressivas homenagens de

�uas relilçÕef> de amizades.

O "O Estado" resp.eitC}samente,
a felicita com votos de feliciclaeles.

81'. T01JuY' !Jl{/c1wdo Viei'1'a
VC: l)assar, hoje, seu 93° aniver

sário, o anéião Tomé Machado

Vieira pai do nOsso ati:\'o colabo

rador sr. Bento -Aguido Vieira,
úlllcionário apos,cn.tGc1o do Tesou·

ira do Estado.
O yenCrallrlo ani"ersariantr 1e-

1'á, J:lojr, o ensejo ele ser llomena-

Aos cumpriméntos que receberá
no dia ele hoje de seLlS amigos aqui
resiclc'ntes, juntamo.s, prazerosa�
mente, os nossos.

Menin(l Clal'ice JO(lna Borgonovo
Con1emora, llesba data, 0- seu 3°

anherS,1rio a 'interessante menina
Clarice Joana BOl'g'onovo, filhi·

voo

Terrenos-

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadore� Etétricos
ii Cr$ 300,00

na Elefrolandia
Rll'" !\rciprBste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

.·,_.___,............_� -.-��r�.- _

Cine-Diário I
, I

Cr$ t.750.0o.
- RITZ -

ás 5 e 7,{5 horas
� ODEONI-

ás 8 horas
- IMPERIO -

ás 7,30 horas
Sessões Chies

o quanto custa uma enceràdeira

A R N 10
E-LECTROLÂNDIA

"B-C!I

IH�a Arcipreste Paiva
...� =Edificío Ipase -Terreo

iJ..\VaIL Disney apresenta, sua genial
produção em tecnicolor

GANÇÁO DO SUL
Ha neste belíssimo filme, o so

nho, o encantamento, e a í'antazia

como somente 'VaH Disney pode
ria reunir!
Voce vibrará ele emoção e se

oncantará com esta historia senti

mental e delicada!

O_fensiva na 'Coreia
Por Al Neto

A atual ofensiva das fôrças das Em tanques, a superior idade das

Nações Unidas na Coréa está pro- fôrças da ONU sôhre 05 comuns

gredíndo de acôrdo com os pla- tas é de cinco para um ..

nos do general Douglas Mac Ar- Além disso, o' general MacArthur
.

thur. conta com superior-idade aérea,

O 'Próprio general o revela num superioridade em artitharia e su-

comunicado oficial. peribridada de comunic-ações.
a musica "Todas as nossas operações - Resta saber si o; comunistas

diz {) general Mac.Arthur - estão dispõem de material humano su

se realizando exatamente como ficiente para compensar por estas

previámos", desvantagens em equipamento e

Entretanto. o resultado final organização .

.nacío- ddesLa ofensiva depende em gran ie Mediante o sacrificio -re grandes
parte. das reservas de que dispu- massas humanas, os comandantes

Metro Jornal - atualidades r-e-
zeram os comunistas. vermelhos talvez pudessem deter

Segundo {) general Lawton Co1- a ofensiva das Nações Unidas.
Preços': .

lins - chefe do estado - maior É porém duvidoso que os co-
, RITZ e ODEON - Cr$ 5,00 e

norte-americano _ os- invasores munistas ainda tenham mais gen-

comunistas ainda ·contam com 13 te para sacrífícar nos campos da

divisões na linha ele frente. batalha.

EstaIs 13 divisões acham-se, po- Muito Importante também, no

rém, bastante desfalcadas. resultado final da ofensiva das

Os comandantes' comunistas Hão Nações Unidas, é o estado mo-

fazem caso da vida dos soldados. ral dasTropas vermelhas.

Porisso os atiram aos pacotes dían- Neste sentido, é significativo
te dos canhões das Nações Unidas. que nos últimos dias houve ren

Tal estratégia tem lhes perrní- dição em massa de comunistas,

tido ganhar terreno em alguns lu- Na frente do rio Naktong, um
Jean

gares, batalhão inteiro do exercito co.

Mas tem também reprben lado munista içou a bandeira branca.

o sacrificio das melhores tropas Isto representa um ;flagT'ante
com que contavam. constraste com o que aconteceu nas

üalcula-se que os eornuuistas semanas anteriores,

possuem ainda três divisões in- Até agora, I os vermelhos 'vinham

tactas. que poderão atirar ao Cf)l11- lutando com rte�atJdade .extraor-' ..

bale a qualquer momento. dinária.

Mas estas três divisões são for Houve mesmo casos em que

madas por 'recrutas treinados às esquadrões de fanatícos preferi
pr.essas., ram deixar-se matar um por. um

Por sua vez, as fôrças das Na- a render-se.

ÇMS Unidas que desembarcam Mas fazem 12 semanas que Oll

em Inchon - q\\Usi 301) quilôme- chefes comunistas vêm prometeil
tros 1)01' detrá:; das linhas in imí- do uma vitória imediata.

gas - chegam a 40 nlil homens. Para os soldados comunistas', a

No seIni-círculo d'� Pu�an, as vitória começa a parecer cada vez

Nações Unidas contam com 60 mil mais distante.

soldados "ilól'te-amerieanos e cinco Na verdaele, muitos d.el'es já de

elivisões do exército da Hcpúbli- vem estar compreendendo que se-

ca da Coréa. rão inevil ávelmente derrotados.

Os relatórios do .ser\"iro secre

to das Nações Unidas 1,eyelam que
o a'basfecimento dos cOI1mnistas

está escasseando.
A falta de comiela em abtlndân

cia seguramente conlrihuirá para
abalar a moral do.s 'soldados' ver

melhos.

"'Ialt Disney apresenta-nos agõ
ra uma perfeita combinação de

figuras vivas com desenhos ani

mados! -Em "Canção do Sul" en

canta-nos a: delicadeza do enredo,

a beleza das paisagens,
melodiosa! ...

,CENSURA:
LIVRE

No programa :

Noticias da .semana
nal

centes.

3,20
IMPERIO - Cr$ 4,20 e 3,�0
RJTZ amanhã ás 8 hora« -

em avant-premíére e em beneficio
da casa, do Professor ó' maior es-

o petaculo destes ultimas vinte anos.

FABIOLA
__:_ ROXY -
ás 7,45 horas

10) -- Cmelandia Jornal

20) - Maria Montez e

Pierre Aumont.
ATLANTIDA

Terra elo amor. � .. odíos . .. terrnr.c,

30) - Leon Errol na super co

media da RKO .

CANÇÃO DA ALVORADA
Musica .. : alegria

CENSURA:
Até 18 anos

Preços Cr$ 5,00 e 3,20
--------............-----------�

NOVO�
INHAlADOR V�(K
Repleto de eficaz medicamento que

desentupirá seu nariz obstruido-em

segundos! Cômod!l. Atua depressa!

Si honl/I';' uma dilui�ão, ainda
que parcial, do espirita combati
do dos comunis las, . a atual ofren'

.. � ....

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tompo, até 14 ho

ras do dia 5.

Tempo: Bgm, com nebulosidade
- l\;e"oeil'o.

'!:el11veraLura - Eslavel.
Ventos: Do qiJaelrante Norte,

TINTAS PARA IMPIRESSI0
COrTOMAR

•

MAU·TEMPO
-NÃO SAIA·NUNCA

sem uma 'laIa de

Casas
Dispomos de duas, para alugar, Paulo, para ond.e deverão ser en

r no Estreito. Banco Agrícola - Rn::t, dprrcados quaisquer pedidos de in-

Trajano, 16. . I form::lI,:Cles . ... - ....... " •••• � oe ....... " c •.• " fi' r.�
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Q ESTADO-Quint.a-feira, 5 de Outubro de 1950

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

PRÓ CASA DO PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SERÃO REALIZADAS, NOS PRóXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO, NO lNsmUTO DE EDUCAÇÃO
DIAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

SORTEIO DE·=L1NDAS BONECAs - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE CAVALOS
"BOltE CASABLANCA" NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURANTE AMERICANO COM N()VlDADES CULINÁRIAS

... RESERVEM .sUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCÀ"

SE •. SUl LINGUI
. lSTa SIBURROSI••• ·

- Isso evidencia
anormalidade "1 a 8

funções gástricas. O
melhor, para norrnalí

.zá-Ias é a Magnésia
Bísurada, que neutra

Iíza o excesso de acl
. dez estomacal e exet"

c� benéfica ação
sobre o ligado.

Magnésia
'Bisurada'

SOO
I

o Tabelião e Oficial do Regislro de Imóvel, da ia Círcunscríção
.avisa. que devidamente au torizado pelo lVI.M. Juiz de Direito' da ia

NaTa desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 35,
i

«titra a rua Arcipreste Paiva nO 17A, onde passará a atender.
.

FIlorianópolis, 23 de setembro de 1950.

,,'
"

João Machado Pacheco Junior
Tabelião e Oficial do Registro

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

,

E.indicadq nos casos de fraque-
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lici
tina, Gílcerofosfatos, pepsina, noz'
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos' de fraqueza. e neuraste
nias. Vanadidl é índícadovpara ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

�;'''''".•. , .. " .•"".,'

��
NOVA APRCSENrAçA"o' EM CAIXAS ESTA"'PAD�$

Llc.O.N.S;I�!" LABS. PRIMÁ Cx.P.1344 -RIO'

QUER VESTIR:S! COM CONFORTe E ELEGANCIÀ'
PROCURB A

Alfaiataria . Mello.
Rue Felippe Schmidt 4�

...

,. .

"'NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO'
- RO QUEIMADO"

"VIRIL<}SE" - Expoente máxi
mo da virflidade, combinação clen

tifica de vitamina, "E", hormônios:
totais e 'sais fosforados. Regenera
dor' racional dias glandulas' em am

bos os sexos. Esgotamento nervoso,
falta de' memória. Moderno revígo- .

rador do .sístema nervoso e tônico

geral. VIRILASE, um .produto do

Laboratorio JESA e vendido em

todas as Farmáoías ,81 Drogarias.
Pedidos pelo Beembôlso - Caixa

Postal, 3383 - RIO.

.'

5 "I.

'VEN'DE-SE'

V A LVU-L AS

'JI\bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida . Radio Cal. Lda .
Rua trajano, 31

A AGONIA· DA·
�ASM'A

\ Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova recei

ta Mendaco - começa a cir
cular no sangue, aliviando os aces

sos e os ataques da asma ou bron- .

quite. Em pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes
mo que O mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, minan
do a sua energia, arruinando sua

saúde, falzendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Me n d a c o tem tido
tanto êxito que se oferece, com a

garantia de dar ao paciente respira
ção livre e fãêU rapidamente � com

pleto alivio do sofrimento da asma

em poucos dias. Peça Mendaco, hoje
rnesmo,'em qualquer farmacia. A
nOssa garantia, é a sua proteção.

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

'···Colégio Estadual (Dias Velho»
.

, Exames art. 91
Inscrição: de 1° li. 10 de outubro.

Etcame«: a. partir do dia 11.,

Docnmentcs necessários l' 1 -Certidão de registro civil

comprovando ter idade mínima de 17 anos completos ou por com

pletar até.30 de junho seguinte;
,2 - prova. de quitação com o serviço militar e

3 - prova de identidade feita pela carteira de identidade ou

por documento que legalmente .a, substitua..

Firminio Feijó e senhora participam aos parentes e pessoas ami

gas o nascimento de seu primogênito RI,CARDO ocorrido no dia �
do corrente mês, na Casa de ,Saude "São SebaSltião."

Flos-íanópolis, 25 - IX - 50.

Solou Vieira

e

Ib Ligocki Vieira

Participam às pessoas de suas relações o nascimen

to de sua filha ELBA, ocorrido a 27 do corrente, na Ma
.

• ternidade "Dr. ,Qa,r:l0,s Corrêa".

Florlanópolis. setembro de 1950 •

. 1 escrevaninha quasi nova com I MOACIR BEN,VENUTTI E OLGA CARDOSO' BENVENUTI partíeí-
I 5 gavetas à ,Ru,a Anita Garibaldi. parn. com prazer, o nascimento de sua filhinha. MARISA ocorr íde a

Viajante
18 do comut,. n. Matmidade C"lo, Coma.

:::������� ;�d,;';l;:::::: 'Cré�ito Mutúo Predial
..'"'

No in��resse da suo próprio saúde,'
eXila o remédio consagrado':

REGULADOR XAVIER
.

N� 1 .. EXCESSO N� 2 - FALTA OU ES'CASSEZ
I. 'lREGULADOR XAVIER - o remédio, de confiança. ,da mulher

..

.. Avisamos. aos nossos prestamistas que em vírtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos 'nos resultados da extração da referida loteria 1ilão estão

sendo realizados. ,
/

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a. funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·

quem em' dia •. ,
I. MOREIRA ti; CIA.

CON€ESSIONARIOS

Fabrloante • dlstrlbul
f.ogõ.. -DISTINTA- •
d. sortlm.nto' d. ar

bon. • barato.; algci
paf. .lfalat... qUI

8ru.� Comefal••tell do Int.l'lol' n13

:rlc!'laft6poll"I"� jFUdAIS @m 'Rll!.
...l�()f-O. 'Idbl'loalt� A CCáaa .!to CAPITAL- chamg .. ·'·.tODg5.0 dOI

vlliUui Gnto. d" �!@tu"'�$m !!!�!!:!I! �omp!l'ol!l� MATRIZ em
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Gilda voljará
ao cinema

HOLLY\VOOD, 4 (UP') - o

o ESTADO"":Quinta -feíra \
5 de

--------------��------�---------

:agente de Rita HayworLh e os es

J,udios da Columbia. forneceram in
:::forma\:ões contraditortas sobre a

:possibilidade da volta. daquela ar'

tista aos Estados Unidos para toe
tomar sua' carreira cínematograrí
,�a.
! O agente da estrela, John Hyde.
:�unciou que Rita e seu marido
muçulmano, o príncipe Aly Khan,
f,alvez voltem aos Estados Unidos
110 começo do ano próximo.
ii Imediatamente, a "Columbía"
:�eclarou "infundada" essa notícia,
.lacrescentando que qualquer infor
!mação sobre futuras atividades da
-estrela no cinema só poderá ser

foru.ecida. por seus estúdios e não
jpOl" .John Hyde.
ruta Hayworth deixou Holly

wood há dois anos, pouco antes de
se casar com o filho de Aga Khan.

RevalizaçãO
da 'libra

WASHINGTON, 4 (U. P.) - o
irninl."tI'o interino da Fazenda. da
Inglaterra, Hugh Gaitsken� chegará
zsegunda-f'e ira a esta capital, com a

jfinalidade de discutir o que é of'i
eeiabnente descrito como situação
j'immceira britanica e custo de
t"earmamento, com o secretario da
Fazenda dos EE. UU., John Snyder.j
Não obstante - conjetura-se que
itambem será estudada a possibili
�ade de revalorízação da libra es

terlina, passando-a a 3 dólares, em

'vez dos 2,80 estabelecidos em se

tembro' de 1949.

Aviões de treinamen
to feitos em Lagoa

Santa
. BELO HORIZONTE, 4 (V. A.)
Aparelhos de treinamento avançado
entregues à F.A.H. pela Fábrica Na'
riCional de Aviões de Lagoa Sant r.
.Até o fim do ano, serão produzidos
<lê entregues mais 17 aviões, confor
me contrato firmado com o Minis
!ério da Aeronáutica.

Outubro
<,

Impress.o da maior avenida
do mundo.·

Aquela manhã quando entramos -na Avenida Presfdente
Vargas. tivemos impressão diferente, "suí generis'": - Ape
sar da. Primavera 'aproximar-se, algo havia estranho ao nos
so cJim�: - Neblina, meio -escura, descambava. sõbre a grande

.

iartéria da cidade, ..
"

Em manhã primaveril, quando o Rio
costuma. mostrar o céu formoso, todo azul, sem nuvens a tol
dar-lhe a. horizonte, a mais nova Avenida estava encoberta
por neblina pardacenta. que lhe dava aspecto diverso.

E nessa impressão que sentíamos na manhã agitada cm

que a vida da cidade começava, já barulhenta ,e bem movi
mentada. fomos pensando em como é relativa a grandiosi
dad e das coisas!

Antigamente quando chegávamos à Avenida Rio Bran
CD, respirávamos melhor, devido a sua grandeza. Agora, quan
dCJ,�saimos da Presidente Vargas e desembocamos na Rio Bran
co.: 'achamo-lia, pequena, acanhada e chega a nos faltar ar ...

Quando olhamos. então, as ruas Uruguaiana, Avenida Passos
e sobretudo ruas como Conceiçâo, a idéia e de tanta pequenez!

Não compreendemos como a grande Avenida da cidade,
edif'lcada 'com o pensamento no futuro, quando "0 Rio terá a

inda maior movimento, não possúa -passagens subterrâneas
e os pe d estres, para a travessá-la em 'qu1aJquer cruzamento,
sofrem enormes dificuldades. Tem sido a "big" artéria, um

sorvedouro de vidas, ocupando o segundo lugar na estatrstica
dos desastres ern que a Avenida Brasil é a detentora. do ma-

cabro "record", í
A Avenida Presidente Vargas, a fora estas falhas, íncorn

preensíveis, mas ainda viáveis de correção, foi das maiores
obras dos últimos tempos. Coloca-se entre as três Ou quatro
maiores avenidas elo Mundo .. -. Mudou a fisionomia da cida
de, alterou-lhe toda a vida e deu 'à metrópole aspecto impo
nente e formoso. .Q'uando se olha de perto da Central do
Brasil a extensa Avenida c ·se avista- a Cúpula da 8andclaria,
�)arece visão das grandes cidades européias e a. gente tem a

idéia do Rio' de Janeiro do futuro. Mostra a mais nova Ave
nida. hoje, o que será o Rio amanhã.

Foi estranha. porém, a impressão da. Avenida Presiden
te Vargas naquela manhã com neblina escura a encobri-Ia,
na Primavera. Exótico êsse aspecto do RiO. " mi a granda ar

téría, modelo europeu. alterou o clima carioca como alterou a

fisionomia da cidade?

Colégio Catarinense
ESTUDO DI) EXTERNATO

Para fomentar Q aproveitamento intelectual dos seus alu
nôs, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex

ternos. O estudo será assistido por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15. à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa

zer logo a matrícula na Secretária.
Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês; além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

interior do Estado .. Cal'tas para
139 - Florian6polia

de lJ5J

A f'otografla mostra os resultados ·de um ataque desfechado por

Superf'ortalezas B 29 das Fôrças Aereas dos Estados Unidos contrai

uma fábrica de produtos químicos na cidade de Konan, na. Coreia
do Norte. As Fôr'ças Armadas dos Estados Unidos continuam. a au

xiliar as i'iaçoes Unidas a defenderem a República dia Coreia con

tra I a' agressão
-

dos comunistas. (Foto USIS).
--------------------�
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Hidratos de Carbono etc'
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. TINTAS PARA PINTURA
COTTOMA.R

)l1II&a. feUelda... ,elo ...d•••
,. ti. Ha tilllIIlJa. I
Ma.. illo �.qll.�". ,a� • ..1111.

,r_nte. ,ara .... ""PIIIPOLBO'
• ama eaderaeta ti. cunln
IIUTUO PIt_DUL.

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativ0. Aprovado pelo D. N. S.
�':>o como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis é Reumatismo da mesma

origem.

DR..

\.

I

Ao ·OAMASCENO DA SILVA·
ADV"OGADO

AÇOES CíVEIS E COMERCIAIS
."

Praça 15 de Novembro, 22 - 2- allllL
.

(Edifício Pérola)

F1)nes: 1.324 e 1.188

Florianópolis ....:. S.�&a CatarhUl

o Sangue é
.

a Vida
DEPURB,O SANGUE COM

ELIXIR V-4
.

INOFENSIVO AO ORGANISl\IO
AGRADAVEL COMO UM LIGOR
# REUMAT1SMO! SIFILISI
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I
Dr. (L_R,.O· G.

GALLETTI
ADVOGA'DO

Crlm•• ci••I'

(JoDIItltulçéio li. Socledacl..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.clal'at61'i01l

Eaorlt6rlo • R••ld.nola
Rua Tbad.nte.

-

.7.

IFONE -- 1.S8

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado. pela Faculdade Nado-
. naJ de Medicina. TisiolOgista' e
Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

.assistente, de Cirurgia do Prof.
figo ,Pinheiro Gurmarões.. (Rio).
Cons.: Felipe 'Schmidt, ;j8
Consultas, 'díaríamente,

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

Agora, Sim!

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina'
� DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. ,Catarina

Radioterapia por ondas ourtas-Eletroc08lulaolo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, tO andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das 9 As t2 horas - Dr. MUBd.,
Das 15 ás t8 horas - Dra. Musai.

Residêneia - Rua Santos'Dumont, 8. Apto. I.

r-----.---------------------- � ___

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUBSJ

e

DR. ANTONIO Dffi MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partoe

I } ... , I
••.;.·ltrJ".... 1

Servico compteto e espeeialisado das DOENÇAS DE
,

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóltico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Faadada em 1870 - Séde: BAHIA
JNONDl08 E TRANSPOR'l"ES

Cifru d.' Bala.c. d. '1'«
CAPITAL B RESERVAS Crt
Responaablldadea • • • • • • . • • • • .. ••••••• Crt
Receita •••••• • •••••••• � • '. • • • • • CrI
Ativo ,

.• • . •• • .. '. • • • • • Crt
Sinistroa pagol Doa iIltimo. 10 DOI •••• Ctt
RelpoD8�ilidadea ......'.... • • • • • • • • • Crt

Dlretore.:
Dr. Pampbllo d'Utra heire de Canallae, Dr. FraDelae. •• B6,
ADfaio Ma..rra, Dr. Joaquim, Barreto de Aratlo • 101' Abre••

••100.1MMI,Io
1.978.401.751,17

.7.053,246.10
142.176.801.80
'8.887.811,10

71.7".401.IOI,Jo

,>

5 E o a SOCI.AL�

po�ro ALEGRE

RUA VOlON ,'ÁRIOS DA PÂTRfA N.· 68 • t.· ANDAR

CAíXA eOSTA�. 683 • TEL�FONE 664Q • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Au'encia Geral para 8ta. Catarina
. Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel nPlotectora" - FLORIANOPOLIS

" TI'Qn.por.t�. ,

de J: t., te _cie

SÃO FBIN.CISçà DO SUL para NOVÀ' ,'yoíi',
Informagõ•• aomo. Agente.

,,',
"

"

..

(tlori.nópoli. - C.r-lol HoepckeS/á - CI-- 'Teletone la2U ( Éad. tele.' ,

São (ttancilco do Sul - Carlol Hoepcke SIA -eI - 'J'elelonc 6 MOJR8:MACIt
"

''VIRGEM· ESPECIALIDlIJE" da·
elA,WETZEL )IN o U8�R[A..L-JOIN V (L L,�; (M!lfCa

'TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,

,.....,-.. .."._,_-_.".-..-..-.&-J......#G:&.�.wr:_-JLT_-..._..%-.....,G_T...%-_-.&. r_-. c:w. u�u._u _.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateítdet &riam'Dte. 80 Hospital .e Cadà"

, ,

\

� Dr. Li"s Neves
ttnler d. MaterDidÀde ••"Iee ••

aoapital de Caridade

CLINlCA DE SENHORAS - ci
__, -� RURGIA PART6S

'lapó.tico, controle' 'e ..tratamento

..,ecWiudo da. l1'avidêa. DI.tar

ri. da adoleac�Dcia e da menctpau

.. Pertubaçóea menamw., hfl""

aaÇ6ea e tumores do aparelho '6Di
ai remiDi1lo.
,....ç� do utero, ovirloa, tram-
tU, apendlee, hérniu, variHa. etc.
arargia plútiea do. periDeo (ru

va)
lSSISTENCIA AO PARTO E UP&

RAÇõES OBSTBTRICAS
'"Jaças glancbalarel, tiroide,' od

'fOI, bipopiae, etc.)
t..turbio. oervoaGl - &terUldad.
- Re8imel.
:Ouultório R. Joio Pinto, , - ,{si.

m ,

Reaid. R. 7 de Setembro - J!d1f.
.

,J'IlI e SOUia·...:..: Tel. 848.
�.�

t , -::_
Dr. Polydoro E. S. Thi.gO

M64leo e pne". I
.. Roepita) de Carldad. ele f'l�

riaDópolil. Aasiatent. • �
Maternidade I

í)ogço do. 6rliol intera�,v."
eIal:mente do coraçio e' .uoa i

OoeaÇU da tirolde e demaJa �
,dutu internu j

CJlIIlea e cll'urgia de aenhoru .....j
PartOl '.I:.,

mIOTERAPIA �. EI..ECTROCQ4
DIOGRAFIA - METABOLlS)(O '

,
;SA8AL 'I

IOBARlO ,DE CONSULTAS:_ -

D1àr1amen� das 15 .. 19 h�
ruo

CONSULTóRIO: '

Ro. Vitor Meirele. Il. ti
Fone manual 1.7OJ

RESID:lNCl:l: - (1
.A..-enida TrompowàtJ. .. 1 J

-Fone manual '711

�JO;. -Roldãlr Conso'ni '

'CIRURGIA GERAr, - AI.TA a·
aURGA - YOr,.STlAS D. ..

NHORAS - PARTOS
..armado tela ..aeuldach ele' .....
... da UIIi.enldade de 510 Paale.
_de foi a.. latente por ....,rioa ... 4.

hrTIço Cir6rgico do Prof. AlI".
c.rtIi K'"

Clr1U'lia do é.tllmago e na. lIrnJ&o

ru, Inte.tlnotl delaado e ....,_. tini>

'de, 'rin.. prõ.tata,' bexlp. 1Itere,
•••riOl e trompa.. Varioocele, lIMJ'io '

eele, nriHI e heraaa.
Ccnulllta.:

. na. , i. 5' horu, I til!
"clipe Schmidt, 21 (a1to11 da CUIa

ParallO). Telef. 1.591
a..ldbc:ia: Roa JJ;ltena Ju.Ier. 17",

T�f. li. 764

'_

Dr. Newton dtAvila
Clnaqta geral -- DoeD�as de s..Ia..

n. - Proetologia
Fhtricidacle Médica

Con.ultório: Rua Vitor, Meirelea n.

li - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e fi lar·

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramo. a.

• - Telefone 1.422.

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade RaelcJ.,
DAl de lI�ictna da Uni.ersid8d..

do JJrasll) ,�
,

III6d1co ,,ºr concurso d. AllidstlDo
ela • Ps,lcopatBs do Dtstrlto

pederal
lIlt.tnterno de !lospltal PatquJ6.
trico e lIanlcOmio Judicü.r1o

da Oapital Pede'.ral
lIlt-tntemo da Santa Oasa de lISo
8Wlcórdta do Rio de Janeiro
OLmlOA :aa::oIOA - DODO'"

mmV08A8
Oonaulmrto: WdWcl0 �J1a
••to - 8ala I.

" &esld.ncfa: -' "l

Avenida Rio Branco, 144 '

Das la .. 11 boru
Telefone: ,

Oonaultórlo - UNI",
IIeI1dlncfa - 1:111.

----------_--

O TALB DO

I'.!.
:&.I.u

IPreeaN... AdHIa
Prorr-e,

LIV1U.RIA f., LI'R.QIQi !
:.oIIA

Dr. Mário Wendhausen
CIbHa _idica 4e adllitQ8 • &J;l.....
aoa.ultório -,- Bua JoI.o PInto. 1.

,

Tclef. li. 769
c::euulta du 4 I. II .....

....'uIa: "eU;, 8e111UCt L II.
,

Tehf. 11.

Dr. Paulo Fonte'.
'

CIlJüco ê operador
.
c.aaIt6rio: .Roa Vitor KelnJeI. li.

�tU �ele:�� �:o: ... 14' U

,II v.., RuJdfneia: Roa 111---.
,U. - TelefODa: 1.01

IDr.Milton Simone Pe,reire
Clinica Cirurgica

Moluüu de Senbora., .

,CIRURGIA GERAL
... Serviços dOI Professores Bene

UetO Montenegro e Piragibe No
peira (São Paulo)

eoullltu: Das 16 ia 17 hor.d

R� Fernando Machado. to

•••••••

'ôÃáÁ8
•

ir
.

TiiBBD .

Poaaue v. .. CDU OU terHIIUIe _
nnderf
Nilo encontra oompradort
Entregue ao JJ.cr1t6rto IDI�
"'L. Alva.
R_ Deodoro II.'

. Dr. M. S. Cavalcanti
aIaf..._l1ui................
... 5aJdaüa lIariu.. I'

Telef_ II. ,.1

r;� SI

��
t
�:

,

I
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paralelo 3S
.

te do paralelo .18 e (: consiüerada como o mais importante está avançando para o noroeste, tendo pl'osseyuido V(lrLOIF

centro de comunicaçtio da costa oriental da Coréia do .\'0'1'- quilômelros'e encontrado panca resistência. No antro ec-:
.

te, bem como a maior cidade norte-coreana nessa costa. tremo da frente, as fôrças 'aliadas da 01VU vêm ent:on-

A III Divisão (ltma das duas que atravessaram o purulelo (ra.ndp tenaz resisténcia lpor. pru·te das tropas comunis-:

38) tern ordens de avançar o mais rtipidamenie poesivel tas, ao sui de Uijunqbu, a 29 km ao sul do paralelo 38....
rumo ao norte. A outra dioisão, chamada Divisão Capital

Conllilo elD lIala
.

Braode
A única anormalidade verificada ante-ontem em Alagoas. - Dezenas de tiros dispa
rados. - 4 mortos. - Atingido por uma bala, saiu ferido levemente o sr. Ismar de Góis

MACEIO, 4 (V.A.) _ Notícias (chegadas de Mata Grande dizem
recebidas de Mata Grande, no inte- que não tem gravidade o ferimen
r ior do Estado, informam qU�' hou I to recebido pelo sr. Ismar de Goisr·
ve seria conflito ali ficando fe rldo Monteiro

.•
° 'senador alagoano 'te

o senador Ismar de Gois Monteiro, ria sido atingido levemente por,
havendo quatro mortos. I um dos disparcsdos muitos Jeitos,
MACEIO, 4 (V.A.) - As noticias em plena via pública.

.

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

Atvaoessáão o

./

Nova linha aérea da. «Cruzeíre Mais de nm milhão '

Os Serviços �,?'osS�!�:'k�?t. c:d�d'!!�x!�,o das nossas :m�!;��;�esDando pros- Um, f'irrna hritânica eO"ITU[O," de "s�(ort", eomPl.;on r

\
do Sul". prestigiosa organização l a rvi a" eom'éci'is, """,,n·1 seguimento '0' trabalhos do VI centemsnte a construção de uma casa-forte para "'0",'_"- '-0'

o-, \
que ocupa legar de destaque en- tando o empreendimento uma

con-I Recenseamento Geral do Brasil ati so Trono Peacóck d
"

.

I. C ô d Pé
' ,ahzada no'

t 't'b
,-

valiosa desenvolvi- _.. ',',
'

- -

'. e Ias .lOIaS' ( a OI' a a ersra, Será 10�,el's ortasre suas congeneres no pais, vem rr uiçao •

. _ ao. vam se, diáriamente, os trabalhos Banco Melh Iran, no 'I'eheran, sendo salvaguardad o'
P

de inaugurar nova linha que será mento .da aviaçao comercial e <ao de apuração Nesta eanital en on-u
"

a p I !>.\ 10 tone-
.

.. J.... ',' c -

-

iguais ::J. que aparece na gravura. Cada uma das portas pes·à"1 progresso €conomico "e social de tram-se totalmente concluídos cs Iadas: e tem 51 centímetros' de espessura sendo composta' I
aço =

de grande interesse para Joinvile Santa Catarina. trabalhos, sendo mais notáveis GS alta qualidade e liga especial contra maçaricos. Dispositix o .

de se·,

e outras cidades do Estado. Atra- 'e lta I 1 dos: 10 'I 117� .

v S" tem-I s� (OS a cança os. Im.!) , gurança -- duas fechaduras de chav,es, uma de' 'S'eg-redo e uma d'0
-

vés .idessa linha teremos via,g,ens hab ta t I d d d quO'

I' 1" n �s n� zona rura a CI a' � �,o., �e, U�1, ladl'ão conS'�g.. uir :a:brir as três pri�lleiras 'fechaduras, Ô'''r.e-de Joinvile 'a esta capital ás segun- e 51� �1l1 949, no centro urbano. e Ja e dlflcllrmo, esbarTará com a de ,tempo, que só abre num tempo i
das-feira.s, de Joillvile a Mafra (ida Suc-Fruti suburblOs, que perfazem 523 nnl determinado. (B.N.S.)' "

e volta) as quartas-feiras, de Join- habitantes. " ,
.

. !II

'1 U
'-

d V·t" J"l O compl,ement9 aUmen- � I

:1 �aeges l1l(��a : V���)a :s �����; tar por excelencia.. Ex- 'E''ra "eg� / de n3's"eo- aociedade, de Amparo aos Tuberculosot
trato de frutas,vitamina C li U li .

feiras. A iniciativa dos Serviços
H'd t'd b ça mas re"upefOu

- A V I S· O '

Aéreos "Cruzeiro do Sul" com -es.sa
. 1 ra OS

.

e car ono.
li

-

oportuna reali:naçãG. vem atender

a' VI·8ta .

- A .Diretoria da Sociedade de �I�lparo aos Tuberculosos leva i�:
E

C0l1heCl111·ento das pessoas que adqllll'lram bilhetes da rifa do apal'ell,

mprego para pessoas a.tivas qi1.e Roma, 4 (AFP) Uma menina de c.há: que s� acha exposto na vitrine da Casa Hoepcke, qu,e' a mesn�.
de nove anos, <cega de nascença, cqrrera no dIa 11 de outubro do' corrente ano, pela Loteria do Rt

quelllram progredl"'r 'na v.-da recup,erou a vista 'em eonsequên- Grande do Sul.
.

.
cia de opCracão recentemente pra-

.

Importante organização muito antiga e conceituada pre_ ticada por um üirurgião do ho-s- Ladra-O CO'm' 'alma de poetacisa de vários inspetores' viajantes. - Despl!lsas pagas para pital d(;l
v

Varese, J)rofessor Gram-

,

.

•
'

•• ,

pequenas viagens. _ Possibilidade para ganhar de inicio cini. Quando lhe retiraram dos
Cr$ 1.50(),oo ii Cr$ 5.000,00. Informações à Rua Felipe olho.s O material de penso, a me-

.

"

Schmidt, 17 - Sobrado. nina, depoi.s, gritou: "Mamae, 8ul·lbe'rOle de' AIOJ81-da fe.z o elogiO da,estou enxergandG!" Foi tamanha. ,U'

tMarl·a .'Idall·na da S". '�oura p:eur·�Ie�oc'e�oà�sq�d:sOs: :c�nal!�c::uã��.sfale. larauio que lhe devolveu a carteira
u

s..PAULO, 4 v� A. - -o sr. Gui•.,�eira. ApE(l.1as pediu licença para;�

M d 7 d
lherme de Almeida foi assaltado ficar com uma cedula eleitoral do

Issa e
·

la' NOVA YORK, 4 (U. P.) _ o pre,
na galeria Guatapará. Tendo',id� poeta. que se ,encontrava na car

.

. ço mêdio do cacau para entrega
M"

- tomar . café, um ladrão consegiliu teira. Guilhern'i'e de Almeida. bemario Moura, filhos ·e nora convidam seus p�rentes e ·amigos pa- imediata permaneceu alterado, em
. . bater a sua carte1r.a. Alguns ins' humorado. disse ".que esse ladrão-

ra 'aSSIstIrem -à missa que mandam celebrar pelo descanso .eterno da 35.00 centavos de dólar por libra-
b

. tantas depois, porem. ó pro.priG Ia demonstrou, üom esse o;esto, qu·lJ·olllssima alma: de sua espõsa, mãe e sogra. ,pêso. O Bahia Supe'rior subiu 65 e o.
'"

MA drão o procurou, pedindo-lhe des- tambem tinha alma de poeta".'j RIA IDALINA DA SlLVA MOURA Acra Fair Fermented 15 pontos pa.
lt d c, t d I culpas e devolvendo inta;cta, a cal"

no a ar-mor a a e ra Metropólitana, às 7,30 horas do dia 7 ra 36,75 e' 37,75 centa,os por librJ,
do. corrente. Antecipadamente. agradecem. respectivamente.

TóQUIO, 4 (V.A.)·- A III Divisão sul-coreana, avml

��ou de 53 a 56 km em tcrritõrio norte-coreano, travando
combates corn a retaguarda das fôrças nortistas, que estão

em. fuga rnmo á grande cidade portuaria de ,"Tonsan, nla

cosia oriental. lVons(tn encontra-se a uns 160 km ao nor-

,

,

"

LIRA, TENIS' CLUBE
Convite/' .

í

A diretoria do'Lira Tenis Clube e do Grêmio Lira tem

o grato prazer de convidar todos o.s seus associados e os do

Clube XII de Agôsto para o baile que fará realizar, dia 7

do corrente, com início às 22 horas, na sua. sede social, em

homenagem ao 21° ani-\'er.sário da fundaç�\o € da direto

ria l'ecI'm-eleita·.

Trajes _ Casaca, 'Smoking e Summer

,
.

\

,I

lVIACElO, 4 (VA.). - Informes

chegados de Mala Grande esclare

cem quo violento tiroteio se travou

"naque'la cidade ontem de manhã,
ante� de iniciar-se o pleito, parti
cipanào da luta membros das 1'iuxU
lias Malta e Souza, tradícionalmen
te inimigas

,

MACElO, 4 (V.A.) _ Foi recebi

da com grande emoção nesta capi
tal a noticia do sério conflito ocor

rido em Mata Grande.

Continuam se disseminando pe- ço ele informação Agrícola do Mi·· Durante a luta que rebentou fe

lo território nacional os clubes a- nístérío' rua Agricultura, a quem' roz entre os integrantes das f'amí

grícolas, entidades nas quais 'a compete o registro, controle e lias Malta e' Souza, provocando.
Infância aprende a amar a terra assistência, dessa agremiação, re-. quatro mortes, foram ·disparado.s
e a bem cultivá-la, adquirindo, por meteu aos clubes em apreço gran- dezenas de tiros, havendo grande
outro lado, noção sobre as vanta- de quantidade de ferramentas panico em toda a cidade. Os díspn-

, gens do. trabalho em comum, No para lavoura pU1blicações" sernen- tantes pertencem a famílias de des

momento, já ascende a 1.972 o mi tes, hortícolas e de flores Iungí- taque . em Mata Grande e que há
,

mero dessas agremiações,' todas cidas. telas, de arame, extintores muitos anos, são inimigas.
em plena atividade. Santa Cata- de formigas pulverízadoers. col-

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

rina é .Q Estado onde maior núme- meias, criadeieas, chocadeiras, O· ,8 ras·II' voto',U-,1'0 de clubes agricolas existe (504) regadores. adubos, pintos, de um

seguindo-se M.inas Gerais, com dhl, �tc.

318; Rio Grande do Sul, com 256; FLUSCHING MEADOWS, 4 (D.
Estado do Rio de Janeiro, -com De seu turno os clubes agrico- S. I. S.) _:_ Uma, Resolução da India,
182; Pernambuco. com 126; Dís- las vêm remetendo, com regular-i- propondo a admissão da China co

tríto Federal, com 101; Espirita dade, relatórios. ao S.LA., dando, munísta no seio das Nações Unidas,

Sanlo, com 71; São Paulo, com conta dos trabalhos que realizam foi rejeitada mediante uma votação

67 etc. e os quais apresentam ótimo ren- de '33 contra, 16 a favor e 10 abs-

Durante. 'Ü último mês, .Q Servi- dimento. tenções. ° Brasil votou contra.
'

FLORIANOPOLlS - :; de Outqbro de 1950

Quasi dois mil clubes agrícolas
funcionando em todo o país

Santa Catarina é o Estado onde maior
número dêsses clubes existe

Ir._�

CONTRA CaSPA,
'QUEDA Ias CA·

BELOS ( DEMAIS
i,

---_ .. _-_.-=-:- ----�--

\- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


