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J�GT()N, 5 (U.P.) - As relações de amizade ,

c tradiShal cooperação entre os Estado� Unidos e
.

o

BrasH11ão sofrerão modificação alguma, seja qual for o

<'hy.r de l' tado que os brasileiros elegerem - 'eis a 'opi
.�Jo de q par-tilham os observadores 'Politicas e diplo-

rnátlcos e meios econômicos de' Washington, os' quais

aeoilll;un {am com atenção a\eleições da grande republicá

sul-mne/icana. ,:
.

_I

NOVA·YORK, 5 (U. P.) .r: O jornal "New york Ti

mes" .publica um 'editorial intitulado "As eleições' brasi
, letras". Diz aquele órgão que o pleito tem interesse e im

port�ncia
.

para os Estados Unidos. Trata-se de' uma. reno
vação em todos os ca�'g'os politicas, municipais, estaduais

he�üsférioi ,.�ci_çle_ t11,��I'...� tem .

'.�" � ..... '.'
_.

a;lí'!.�i1i'--.......-----------_-------------

lno 'xIxv i
;

flor !i6polls- - Sex.la-leir., 6 de Oulublo de 1950 'N. 10.9 73
. . . . .. .... ,

Encontrou -trllica morte quando regressava ao .Iar j
,

Capo,tou 'o c rro nas 'próximidad'es de' I_inga, Jernalístas brasíleíres na COD-
�ocasiona,do ·0 falecimento instantâneo ·Ierên,cia Ieteraiaerícana

1

da $:ra,•. ROsa' Gomes·Moreira de' , 'Imprensa
JOrnVILE, 5 O.E. - 0nrreu, Para o local do acidente rumoul Oliveira, os quais tomaram as RIO, 5 V. A. Com destino a cerda da "Tribuna da Impren-s·a""

ante-ontem, peJas 22,30 hÕlns, um o delegado major Asteróide Aran- providencías �lsuais. A vitima foi Nova York deixarão, amanhã o e Georges, Galvão, de "O Radical",
grav� acidente n:�, 'estrada geral te.s; que :S'8 fez,acompa�a: �o mé-I transportada �arà Araquari algu- Rio, pelo Stratoolípper "O Presi- Os irefertdos (jornalistas vãor tomair
JointUe..,São Franeísco, nq. qual díco- Iegista 01'. Manuel Símões de mas horas apos o desastre. dente" (l;a Pari American WorId parte nos trabalhos da Conrerên-

per1eil a vida uIll� senho�t. '. Airways, os jornalistas Assis Cha- da Interamerloana .de
.

Tnrprensa
. Segundo conseguiu sabe' are· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••-- teaubriaud, diretor dos "Diários que se reunirá naquela cidade nor..

'p�riagem, a 'senh�l�a Ros�omes I 'abs'lença-o em' I'I!J . A.D.1Uép·PI-a.O Associados". Paulo Bittencourt ao te americana de 9 a 15 de outubrq
Mo�e,ira, de 32 anos, (;lm' ompa- ii Ij II "Correio da Manhã". 'Carlos La- corrente.
;nhiaIde seu marido, viera Ara- Illmlruote S!lld baqu�i, onde TEls'id,e, a. Joü7i1e, a lod'u. O país �. u an
pas{éio. Quando voltarart.Lll'ara I'

.

.

.'

"
' t
'. BRUXELAS, 5 V. A. -:- O navio

.

escola' brasileiro, "Almirante Sal-:Arajluari, numa 'descida psten�,
.

BID, 5 V. A.' - A 1!roporção de danha", sob o comando do "capitão'e ;la localidade de Itingb nest._e ab'stltl�çÕeS no Ceará [oi de cêrca de mar e guerra Ãlva,renga Gau-minioíplo tendo queirnad repen· d M E t d .r. .

,e'40 PJO,1< c.enio. j�OS �s..a_o,s, .IhI,P �j0 çhep'lu.�ntcll,}..aG><,pôt>t;oQ�An�.tinlrniente os f'usiveis c slp. ,aroi,sr Ç' t 'H - �7 co -
� ••, • '1�_. , - .. :j '-''I'IIJ 1 '

•
" ..

,.J;-'.r, I',N . san: ft' /ja�(li·llll1., .",.,�(�rtl'fj, I,a�, ' (j,u1t1:$' L�t'fPia; .oride ,ÍlAnnoalrec�rá 'ãté. o� ,n1.<)t.ori�fâ"'Íiêrtle1.1 .I�,
�

'í ;ãO,.·� e ,Pf:wmíba,rt,.a obstenção e calcula- dia 9 do corrente .0 sr. Coelho. LIS.
p bcípitou-se numa Yllle eXIS t.iXi na mesma base.

. boa, cônsul do Brasil em Antuer-t'rt� do lado direitp da lovia�; ,.} pia. bem corno o comandante do

J::U
consequênoía," o .�. p:1o;yeJ Em São Puulo : deixaram de
•. pôrto de Antuerpia, ,Audenaerde,d, uma .camha.lhota, sa1t o do 6011ipa1'ecer ás urnas aproximada- assistiram ri chegada do na:vio.11 to da estmda. A seilh' que mente 27 % do 'eleitorado, enquan-

'Í1J'ava J'uu,to á J'anela,' te a ca-

.

O comandante Gaudio será rece-

�}
to no Rio Gl'an,de do Sul a ausên- bido pelo sr. Renato de Lacerda,

liça comprimida en re ci ') e a da é avaliada em 35 %. Em San- emb'aixador do. Br8JsiL�t'f1Pota do 'carrql,
.

:sofrend ,C:sma' tos votaram 48.666 eleitores fns-
wmento do' cr,aneo e tendlO11orte critos, calculando-se em 21,5 % o
.

stantanea.

;
.

, � lW8 :ANTIGO D:':.UUO DE SANT�CATARINA .
.

-'

,,�I()·. D. e.l'ft1;� ,SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ABRUD.llLlIOIJ
� I

, _, I ' ._

-r

Comício proveito�o ...
REYNOSA, Mexico, 5 U. P. -

não compareC'imento
.

de votantes.
Em ltâz de Fom a abstenção

foi' de 40% a 50%. Em outras ci
dades do país, como Belo Horizon
te, Belém, Cuiabá e Manaus é
lambérn calculada entre 30 e 40%

rudntos farm�D
ticos, isentos fe
,'impôsto ..

RIO, 5 V. A. - O mini da
Fazenda declarou, em ular, tores fJtillgiu' númerOs maiores do

que estão' isentos do imll de que sé previa, calculanJ.do-se que
con:mmo, ll, titulo precário, s me- n�qu,ela capital' tenha sido de 30

..Ucamentos ao tratamento 'ver·'a 40%., Adrnite-s-e que no i'Ilterzor

minose e da lepra .eo,nsl (3 da do Estado a abstenção, tenha sido

l'elução do Departaniento
.

�,onal maior a'i.nda
•

.

.
,

d·e Saude e que não poss m si- Em UrUguaiana a abstenção foi
núlar d'e 'produção naciollll{' de cê1'ca de 30%.

Quando O' governador ele'ito do
Estado. ele Tamaulipas, sr. Haracio
Teran, visit�ll esta 'povoação fron
teiriça foi !'ecebido, por. tôdas as

auto,rid!ajdes e também pelas ini
migos eles tas - os "punguistas".
Naturalmente. a êstes não interes
sava O' que o governador iria di·
zer em seu' disc�rsO', serlião de mo·

do indireto. Entretanto, ficaram
satisfeito,s com o fato de que as

palavras do governàdor absorve
ram a at_f!nção ,das' autoridades. A

recepção tributada ao fut'Ctro digo
natái1'io sai'Jl cara para as autorida,
des qlle o saudaram é frutifera pa.
ra os punguistas. O sr', Juan de.
Dios Hinojosa, p;efeito dé .7Vuevo
L'aredo, perdeu .ma carteira com

55 dólares. n01·te-americanos ·e oi·
.
tocentos pesos mexican.os� o sr.

RIQ, 5 V, A. - Varias CfIS pi- que estava procurando a chapa. d'e
t'(; AntôMo McDonald, que ' pronun·

lrescos se verificaram n- rans· )Im seu primo, que. era candidato ciou o difi'CUl'SO de boas-vindas, em
curso do pleito. Na 95a se b da a verea,dor. Afinal, dizendo que a

nome da. cidadé, perdeu três mil",'eni1ia Pasteur, <uma senh i, de- mesma ·estava enm-rnada entre os
pesos e um 1nembrQ da. comitiva

',ois de votar, ia saindo de- montes de cedulas 'de outros can°
didatos.

de Terán verificou que sua car
ositar a s0bre-carta na UI' 'Ad- teira havÍ!a des-apfl1'ecido com tres

. fJI'tida, pelo presiderite da: esa,
'tI

" ,N·a· 1,0' 'sec."a-o, ·,na Escola ,Santa
mil pesos.'

,

X:,l}lamou: "Orlt,· j� se' ,VI p:i0is ""
� _

u não iá levando o voto' &iI ca' Isabel, ,ii, Avenida 28 d� Setembro A'
'.

d
•

.

a?"., um _e].eitor demOiI1ava ria, cabine: meaça e,. 'Crise DO
Na cabine indevassavel sec- Chamado pelo pre�ide:nte, respon'

.

Dabl-'ue't ..., J·aponêsçiio eleitoral, Seba�tião Mam 'ano deu ,em voz alta lá de dentro, jo- fi

Silva foi acometido de .cos�mente,: "Mas "seu'" presiden- TOQUIO; 4 (INS) - Uma crise
nerva;S3. te, estou demorando porque as' ce- ministerial am�aca o gabinete' de

. 'Em outra .secoão, um en- dulas do "barrigudinho'" não. Shigeru 'yo:shida,' mo,tivada por
trou para a cabine indevas I e querem entrar no ·envelOipe". Os uma grand.8- cisão. dentre o parti-
llarecia nã,o querer sair. CIl �,do proprios m.,.esários não ;PLHlel'aml do liberal japonês." .

, \r1 .

t j .

pelo presidente da 111 e,8a, .\': 'ou con er o rISO. '
.

,(
�,

Em Maceió a abstenção d,e elei-

Fatos pilores_s ocorridos durante
a vol�ão, no Rio

'

/
na CHIaI se levantam questões locais e internas, Não há

motivos para crer que qualquer um dos candidatos, se

eleito, modifique as cordiads relações existentes entr-e o'

Brasil e os Estados Unidos"·.

esoltado· c'onhecido do ple.ito
'em .todo O País

;

rDecido pelO ·Tribunal S. Eleitoral)
. Até às 24 horas de ontem: 'eram os seguintes os resul

tad os das eleições. em todo o Brasil:

GETULIO VARGAS _.. 164.064

BRJiGADEIRO EDUARÓO GOMES ·•• 88.102

CRISTIANO MACHADO

JO.W MA�GABEIRA
59.221

1.108

;'

I
J
J
j

,I real·ização dô pleito neste Estada
. t". . r

r-'T�eg�fa �ào' ministro'�da" JusÍiça 1)'
Governador 4derbal' R. da Silva

..

';<\.0 sr. Rias Fortes,' titular da que todas as provídencías vêm sen<
pasta da Justiça, o sr. ·dr. Ad-erbal do tomadas no sentido de que d.
Itamos da Silva, digno Governador ,pleito de amanhã decorra em Ool."+
do Estado, endereçou 'Ü seguinte dem, com -todas as garantias as-.

telegramaJ: seguradas. "

"�m rCSrposta .ao 'rádio de V. ·Cordiais. saudações - :.\.derbal'
Exa.., tenho o prazer de informar Ramos da' Silva - Governador"..

" �

�
I:
I'
I i

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

Decretada'a prisão· preventiva
de 'Prestes

RIO, 5 (V. A.) - o 8uprel1W Tribunla Federal acail)'a de dcc,retll.1'
a prisão preventiva de .Luiz Carlos Prestes, o qual ·[I.gora poderrí 1!H'r"
pre:so a 'qualquer momento.

lL...
,

-,:_-__,-,--'r:'--
-

._",
.

Adiada a reunião do COlQitê Mili..
tar do ,Pac,t.o do ·Atlântico·Norte
WASHINGTON, 5 (USIS) -- o Um comui1�'Cad-o ofi-cial diz que

secretáriO, da .Dçfe�a dos E

..

stados I o adiamento foi, solicitado pelos
Unidos, General' lGt}org,e C,. ,Mar-

"

shaII: _ anú'�"ci'on ��e a_.s. datas das I Estados U?i.dos para que houvess&
reumoes do':· ComItI'! ·MIlltar de De·

I
tempo ,suÍl'cI'ente pará a prepara'"

f,esa do P:acto do AUantico Norte �

serão' adiadas para um futuro pró' ção dos assuntos, que ,serão discu-
:ximo. . j

.

-

tidos. .

Departamello· -Na- � I exploraeão �a
cional da Criança Loierfa Federal ,)

;�
I '

l

r
r
I
I
t
\

RIO; 5 V. A. -- '1) ministro da
Fazerida autorizou, Ia

.

abertura de
um crédito á .favor do Departa
mento Nacional da Criança, na

conta -los depósitos d'Ü Poder Exe:
cutiv.o, na impo,rtancif!J de qual'en
t� milhões de cruzeiJ:os destinado
ao de,senvolvimento da Campanha
Nacional de Proteção á Maternida
de e à Infunda.

!RIO, 5 V. A. - O Ministro d�
F'azenda já enviou ao 'Iribtmal
'de Contas, para registro, \1 con

trato assinado pelo novo eonees.
'sionário da Loter11ll Federal.

À.l?ós sua. aprovação, esse do-'
cumento será publicado. no '<Díár
rio üficial·" para, em seguida. �
Di�etoria das! ReÍld�s Intornlls dis
cutir os novos planos da e4tr3ç�t\;

,
.
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O ESTADO-Sexta-feirá 6' de Outubro de !t}5J

PRÓ CASA DO PROFESSOR DE' SANTA CATARINA, SERÃO REALIZADAS, NOS PRÓXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO, NO INSTITUTO mEDUCAÇÁO,
. DIAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

'

SORTEIO DE,LINDAS BONECAS _. LEILÃO AMERICANO -- CORRIDA DE CAVALOS l.,
"BOITE CASABLANCA" - NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURANTE AMERiCANO COM NOVIDADES CULlNÃR\�

. - .

RESERVEM SUAS MESAS PARA A "JWITE CASABLÃNCA"
.

, \

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

Já é facil à

olaFáb
GRANDE OBRA DA

NA, BASEADA NO F fOSO ROMANCE DO CAR

DEAL WISEMAN,. CO T'A A HISTóRIA DA PA·

TRiCIA FABIOLA, tUCADA NO PAGANISMO

E, POUCO A POUCO, CONVERTIDA AO CRIS-'
,

TIANISMO.

pelos CONSTELLATION da ESTUDO INTERESSANTE E AMÁTICO DA SOCIEDA-

DE CRISTÃ DOS PRI1' IROS SÉCULOS

-)-

FILMADO, SEMPRE , NOS LO

CAIS HISTóRICOS, ,/ \BIOLA" TORNOU-, E O

FILME MAIS CARO S úLTIMOS TEMPOS.

MAIS REAL E MAIS
r

A ROMA DOS DOZE

I
,SARES COM

SEU ESPLENDOR!
.

A PERSEGUIÇÃO' AO. CRISTÃOS!
k

AS LUTAS_DOS GLA,

O

tMaria .Idalina .da S. �oura
. MIssa de 7·' díc

(omira dos Pés
. Combalida no.1.o Dia

I Seus pés coçam, doem e ardem
.anto a pcmto de quasí enlouquec,ê-Io? Sua pele racha, descasca ou
sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
e!!J;1heCid!) sob diversas deno�açoes, taís como Pé de Atleta. Co- .

eeíra de Singapura, "Dhóby" co
eeíra, V. não pOde Iívrar-se destes

. sofrimentos senão depois de elimi
nar o genne causador. 'uma nova
descoberta, chamada N I xod. rm;faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e
toma a pele lisa, macia e limpa
em 3 dias. Nlxoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a
pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutã-

.

neas, espinhas, acne, frieiras e
impingens do rosto. ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo, A nossa ga
U'" d

-

rantía é a

�ao er.. sua maior
fira U .,_. CudlIII proteçao.

RITZ mA 6 DEAVANTE�PREMIÉRE
OUTUBRO, ÁS 20 HOMário Moura, filhos e nora convidam seus parentes e amigos pa

l"@ assístírem ià missa que mandam celebrar pelo descanso eterno da
boníssíma alma de sua espôsa. mãe e sog-ra.

MARIA IDALINA DA SILVA MOURA
no altar-mor da Catedral 'Metropolitana; às 7,30 horas do dia 9

do corrente: 'Antecipadamente agradecem.

9-
MICEELE MORGAN, c MAIOR ATRIZ FRANOÊ-

SA, PREMIADO NO ..STIVAL DE CANES".
,

VIVE FABIOLA, NE'}
• MAGNíFICO FILME.

ALESSANDRO BLASS. 'L GÊNIO DA CINEMA
I

.-

DIA ITALIANA, É O
.

CAMPANHA PRó CA1�
CINADA PELO INS

DIA<S VE,LHO.

O PR;QFESSOR PATRO

DE EDUCAÇÃO(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CéLICAS UTERINAS
Emprega-se com va�tagem para
combater as Flores �rancas, Cóll
cas Uterinas, Menstritaes e ap�s o

t Dó
. ) ..

par o, e res ,nos ovarros,
I É poderoso calmante e Regula-'

'dor por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

'POI

roriiióãi"\e ·iies·P8nba
uma .só potênciiP ·AV. $

O Tabelião e Oficial do RegiSlrJ e Imóvel da ia

avisa, que devidamente autorizado. Jl' o l\LM. 'Juiz de Dir-eito
Vara desta Comarca, transferiu o se 'Cartório da rua Trajano
para a rua Arcipreste Paiva nO 17A, nde passará a atendei'.

F�ori.anópolis, 23 de setembro d 1950.
-

João Machad
Tabelião e Of

MADRID, 4 (INS) --'- Informa-se
de fonte autorizada que á unifica
ção das forças armadas da Espa
nha '8 de Portugal, foi discutida
nas recentes conversações entre o

generalissimo Francisco Franco e

o primeiro ministro Oliveira Sala
zar.

Afirma-se, tarnhern, que ambos
discutiram igualmente, a unifica
ção 'das economias de ambas as

naçJõe,(l, abclíndo-se os obstáculos
alfandegários .

provada eficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

LIRA TENIS CLUBE
Convite

A diretoria do Lira Tenis Clube e do Grêmio Lira tem
o grato prazer de convidar todos os 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 240 aniversário' da' fundação e da' direto
'Tia recém-eleita.

Trajes __:_ Casaca, Smoking e Summer

Sociedade de Ampal!� aos Tobtirculo os

A Diretor-ia �ci'Yd' �t �ao,�e';UIO,", ],; ao

conhecimento das pessoas que adq

t�
am bilhetes da rifa do apa 'Jho-·

de chá, que se acha exposto na vi da Casa Hoepcke, que a m ma

correrá no dia 11 de outubro do ente ano pela Loteria do Íi)"
t '

Grande do Sul. . t

Coléqto Estaau�:l "Dias Velho�
.

Exam
Inscrição: de 1° a 10 de

Exames: a par,tir do dia

Documentos necessârios : -Certidão de registro
-

c 'iI'l

comprovando ter idade mini Jo 17 anos completos ou por c<r"'
pletar até 30 de junho seguinte; ,q I :

2 - prova. de quitação com f rvíeo militar e
I

,
3 - prova de identidade f sO!ld ela carteira de identídade

\'"por documento que legalmente 'a' .��tr itua.
"

. çap t .

...

... � .....•... � .. � .••.•..••..•.....

I

V AIL V_oU L, A S'
III!!I cs.' ra t " ,

..

.. ,�,.'+,pOí

""MAIOR Est'O"QUE " -.
� ....•..

AUântida Radio. Cal. Lda.
Rua Trajano, 31

, ,

• . • . • ••. . ••• o· • • • e,_ ••••••

m ao\, parentes e pessoas' am\ooorrldo, DO dia �f
Firminio Feijó e senhora pa im

. Vende-se, em lotes; à vista e em gas o nascimento de seu prímog a.

prestações, no Estreito. Tratar �ol do corre�te mê�, na Casa de Sau

�BANCO AGRICOLA - Rua Traja- Fâoríanópolís, 25 - IX - 5(}. I"

_--------__-----...---"'-----------------. no, 16 - Florianópolis. Ir .

, . "

......�
a' . -'

Fabl'laant. e df.trlbu m
s

o
• da. alamClda. aDa'; "t,1I.agae. -DISTINTA- c fa ETt�Po••u. um IIl'an�

ele ..,dllllento ele a s'u ai. ..llaaclo.: bl'l.1 I·

bon. e bal'atol� aI Dr rd mol'lol e awlamlntol
-

pa... alfalatl'. qUI � v I dll'ltam.ntl, 6aa
Siu.: COlllllol.... elo latellol DO •• un er ell�lh. fa.. I'.� � .. tD.

Flo,laa6polll,"::J )FIIaIAIS 1m 81umeo ola Laje.;
...11'0... Idbl'faa.' A Cala ·01 CAPITAL- .hClma a --at.Dgao clOI

"i.lta ant•• de If.tua·.em .ual aompl'a�1 MATRIZ em

................__..- --- � �

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

\
1

f

o ESTADO-Sexta-feira 6 de Outubro de 1950 3 -

Vida eocial
-ELEGANCIA

Modifica-se a moda. de 1950

Panelas de Pressão ARNO
a os 510,00

Grelhadores Etétricos
a os 300,00,

na Eletrolandía,
A moda na metade do saculo é bro e do cotovelo. enquanto a amplio

"/bem diferente e apresenta certas I dão é compprimida na cintura,

:,particularidades funda_mentais. On-

,MUitaS vezes. essa largura dema'l,-tem. o busto apertado sublinhava a

I
siada no busto aumenta fartamen�e

,extrema largura da sala, Hoje a duplas imensas. desdobras envolventes
�sala lisa, distando do chão cerca de! ra bem apertada, estilo verde-farda

,

:�5 centimentros, faz resaltar a, ím- ou traje ,esqui. Alguns "manteaux"

portancía do busto. apagando-se a são bem pesados e compactos. casa
::anatomia em favor da' arte <lo coso ções de pastores em tecidos rustícos,
tureiro, rica em flexíblilfdade, A com estolas que os tornam mais pe-
.cabeça é extremamente pequena sados ainda, Outros. sob a, gola alta

.quanto aos penteados e aos chapéus: em corneta. parecem ter a forma de
Os ombros renunciam à sua caida uma I 'garrafa oblonga. O redingote

, .romanttca, sem voltar, no entanto perde a sua dureza. transformando·

.ao aspecto de "cabide ". -o acabamen- se num "manteau" justo. com aro,

to do traje. em cima do pescoço. por da jogada para trás com o busto atuo

:si mesmo já implica numa .especie de lhado de golas. efeitos de estola.
gimento classico, de levantamento. echarpes e tiras de pele,
.dos ombros: galas simples ou duplas I As saías, maís curtas. mostram

-ímensas, desdobradas. . envolventes•. novamente as pernas. a meias afio
-com pontas agudas, trabalhadas

em,'
riam-se e empalidecem. ,mais ainda.

feitio de casca de frutas ou levanta' Os sapatos. bem femininos. redu, Extrato de Frutas Vitamina ç
dias como casca de cebolas; aparecem zem-se à sua mais leve e elegante Hidratos de Carbono etc'
-por exemplo. como um 'triangulo que expressão, Para os dias frios, as mu-

-eomeça do pescoço em forma de

capa'llheres
precavidas calçarão botinhas

-emprestando a aparencia de um co- .protetoras que uma sabeãoria desu-

,.gumelo. ou que interrompem a sua sada índíeou-lhes .após tantos ínver
_'linha fugitiva á meia altura do om- nos rigorosos.

.Aniuersârios prestadas. os de "O Estado"
. Srta. 'Adelaide MI(J:rcandes' associam.

Moreira Menina Bli-Teresinlu:
Natalícia-se, nesta data. a se- . Passa. hoje. seu aniversário 'quetn quernhorínha Adelaide Marcondes Mo" natalício, a interessante Elí-Teresi·

"

,

'

.

r-eira, filha do nosso estimado nha. dileta filha do sr. Leopoldo Velhos portadores da descrença,
conterrâneo sr. Aristides Moreira. Meira. moços, combalidos pelo esgotamen-
"alto funcionário IlÓ foro"parana- À natalicíante os nossos para' to, moças indiferentes. aos praze-

-ense, bens.
-

res da' vida não desesperem! Com,

Gozando de largo circulo de rela- Srta. Maria Heteno: Galloti batam estes males de fundo nervo-

.ções de amizade tanto em Curití- Ocorre. hoje, :0 aníversárlo na. so usando o remédio de plantas in'

'lJa como nesta capital, a -graciosa talício da gentil senhorinha Maria dígenas "Gotas Mendelinas", cujo

,�niversariante será alvo. hoje. de Helena Galloti. dileta filha do dr. efeito extraordinário está. assem,

. �xpressiva.s homenagens. 'às quais José do Patrociríio Galloti, ínte- brando o mundo. Enérgicas e de

_ nos associamos. gro Juiz de Direito da 2a Vara da efeito seguro, sem contra-Indica-
Menina. Lq(i! Coutin,!l!o Comarca da Capital e da sra. Ma- ção, podendo ser usadas até 'Por

�m o meio .da alegria de seus ria Fragoso Galotti. pessoas de idade avançada as fa-
,

'a 10' aní er C f t
.

d
. mosas "Golas Mendelinas", "Ap�IS, ve pc ssar..1 je, seu

.

IV -

.on ra ernizan o Com as. -JO-'
Sãrio natalício, a graciosa Léa. fi- vens que a homenagearão hoje, f�nte da Juventude", adotadas nos

'Ihinha do sr. 'Walmor Coutinho e apresentamos a; Maria Helena. os hospitais e receitadas diár iamen;
'da sra, Avany Coutinho. nossos parabens com os melhores te por centenas de medicos Ilus-

O "O Estado" envia à pequena votos de felicidades. tres, é o espantalho da velhice, do
Bsgotamento nervoso e da neuraste
nia. Distribuidores Araujo Freita!
& Cia. Não encontradas nas drgs
e fanlls. do local enviem antecipa
dlamente, Cr$ 25,00 para o End. Te

. .....
,

.... '.' ····1········,·

O PRECEITO DO DIA
irio. a encantadora Regina-Patrí.- ENQUANTO E' TEMPO' legráfico "Mendelinas". Rio, que
cia, alegria dó lar, do ilustre facul- Nas crianças. amídàlas doentes remetemos. Não atendemos pelo r;e-
taLivo eIr, Zulmar de Lins Neves e e aumentadas de volume comu' em'b-olso,

----------------------�------------------�------------------------�da sra. Esmeralda Lins Neve.s, mente causam resfriado., e doe!1-
!Suas nu.merosas amigtúnbas a- ças dos ouvidos e da garganta. Se

Jluirão à l'C'sieIência de seus pais não houver tratamento Ddpquudo.
-para homenageá-la, p(')cJ.€rão sobrevir as mais senas

Vva, Erotildes Guedes Maia

fÓl1l!Plic:a/ções.
tais como anginas,

Ocorre; hoje. a data aniversá- us nos ouvidos, broncluile,>, pneu-
ria, da cxma, sra. eI. Erotildes Gue- onia .etc.
lles Maia. viuva do saueIo.SO con' Se seu filhinho se 1'esfria fl'e-
terrâneo sr. Bernardino iVr. Maia. qllenlemelle. leve-o ao especia-
À distinta aniversarianl e. os lista para examinm'-lhe o llar'Í.:

cumprimenlos de "O Eslado". e Cf: ga1'gemta. :._ SNES .

. D. Nair fI'oronha Cm'doso
Faz anos. hoje, a ex'ma. sra. d.

'.

'TINTAS:
-

PARA PINTURA
Nair 1\'oron11a CaI'doso, digna es- C O T TOM A Rpôsa do sr. Altamiro Cardoso.
pre.stimoso fUl1cionário da Blblio-

••••••• - • . • . • • .. . .... ,.'"".

teca Pública do Estado. SERVICO DE METEO-
À na taliciante. o "O Estado" I

'-apresenta seus respeitosos cumpri- ROL6GIA
mantos.

Menina Regina PatIieia

Festêja. hoje. seu 5° aniversá-

se

, OS'afal:J. tOP (ij'
P • l./MÃO

to ABACAXI
.. LARANJA

• HORANfiO.
• FRAMBOESA

((/rtão tlim tien"e/fJpn
tle 51ruIDs tI,ltrenflley, f4H

Rua Arcípreste - Paiva- Edí, Ip.ase' - Terreo

. aniversariante sinceros ,cumpri· Fazem anos hoje.
mentos com os melhorQs votos de A sra. Maria da:s 'Neves Rosa.
-felicidades.

Srta, Al'ina Beck
A ,.m(·1'ide d'e hoje consigna

o anÍ\"e sário' natalício da g-enlil
e pl'endada senhorinha 'Arina
":Beck. fino Orllamento da nossa �o'

:dedade e filha, do sr. ArLur Beck,
Às homenagens qüe lhe serão

Previs-ão do Tempo. até 14 ho'
ras do día 6,

'

QHMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Pr odctos S vc -fRUTI

CAIXA P?STAL 1008
CURITIBI- - PI'H�AN4'

C.mi•••, Gravaca., Pitame.
Mei•• d•• melhoreli pe!0I J'....
DOte& PreçcM 16 Da CASAdllI8

. CELANEA - RtJoO. Ma".

Só é velho

Di6r.,io da Mefropole

[ustíç« � branda demcís

Tempo: Instave!. conl chuvas.

rrempera tura: Estavel.
'Ventos: Variayeis. frescos.

TemperaLuras: Extremas 'de ho-
je:
�laxima 19.2 - Minima 16.5.

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
Há um conceito que anda, de boea em boca: "A polícia prende.

a justiça solta",
Elxistem lWandes crimes. sensacionais, que abalaram a cidade.

cujos julgamentos decepcionaram. O caso do "Crime da Mala" em

qiie o esquartejador de 'SNa esposa, bárbaro e frio. criminoso conf'ésso
com requintes de perversidade - foi condenado a apenas 18 anos e

após seis anos" de prisão poderá obter livramento condicional. seno

do considerado "semi-irresponsável". agindo por "coação" da sua

amante ...

,

Para crimes destes, apenas seis anos de prisão? - Francamente.

era para ser levado á pena de morte e se fosse nos Estados U:nidos•
não fugiria à cadeira eletríca ...
Outro exemplo desconcertante de brandura' demasiada da nossa justi

ça, foi o caso do Cadete de Aeronautica que assassinou o pai da sua na

morada. conhecido advogado da cidade. Dizemos desconcer-tanto porque
(9 'cadete foi absolvido por unanimidade. tendo-se dado o seu crime como

legítima defesa quando o assassino foi ao escritorio da vitíma, dei

xando em baixo dois soldados para facilitar-lhe a fuga. Desafiou o

contendor e atirou-lhe pelas costas. Como põde ser considerado em de

fesa própria. quando houve premeditação. como demonstram os fatos?

Nem o oito da Justiça brasileira que é branda demais-nem tam

pouco o oitenta: da Justiça americana que é as vêzes demasiado exa-

geradal I

E diss tem havido casos que comprovam - o rapto, por exemplo do

filho de Lindberg de que foi acusado o carpinteiro Hauptmann sem

que houvesse provas concretas. Embora to mundo todo protestasse,
embora houvesse uma mãe e um filho suplicando pela vida do cal" (

pínteirb, a. justiça americana foi' implacável. eletrocutou Hauptmann.
pois' precisava vingar a morte do filho do heroí nacional. Deveria.!
Hauptrnann ter sido condenado Ià pr-isão perpétua. porque um dia po

deria. surgir a verdade sôbre o caso e não haveria remorsos de um

julgamento injusto. ,

Não devemos imitar a justiça americana "in toturu", mas Jqne '&

necessária uma reforma dos nossos métodos não há duvida! - Ai

está a onda de crimes. de assassinatos. de assaltos. de roubos, que to

ma a capital. Não será a nossa justiça branda demais. culpada disso.

além da falta de policiamento da cidade?

. CURITIBA Ta.ECRAU..4: PROSEBRAS

Cr$ t.750..00
o quanto custa uma enceradeira

A R O
ELECTROlANDIA

-�

I"Ç
Hua Arcipr�8te Paiva f?_ :::Edificío Ipase -Terreo

Aceit a-se representante no interior do Estado.
CoiXQ Postal. 139 - Florianópolis

"

Cartas para

-------------------------�.�._---�_ ....� ---�-_......- .........
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Dr. C�ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Cl'lm•• ci••1

. Ooutitulgão d. Socleclacl..
HATURALIZAçOEB
Titulol D.olal'!St61'Iol

Eeol'lt61'lo • R•• lel.nola
Rua TiI'ael.nt.1 47.

FONE •• 1468

DR. I. LOBATO FILHO
'Doenças do apar.ê�ho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
'1tO.l de ,Medicina. Tisiologista e

,

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Rªmos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
'assistente de Cirurgia do Prof.
llgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Sehmídt, as
Consultas, 'díaríamente,

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

Agora, Sim,!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
.?- DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

,
,

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

,____,------------------------------------------�------------------------�--

e

me ANTONIO DIB MÚSSI
Médicos'

ütrurgía-Olíníea. Geral-Partos

vr f�,""
,' .... ,,'.;'::......, \

Serviço completo 8 especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento_.., . ,

COLPOSCOPIA - HISTERO '- SALPINGOGRAFIA ..!..- ME- .

TABOLISMO BASAL

Radíoterapia por ondas eurtas-Eletrocoagul�OAo.
Raios Ultra Violeta e Infra Ve�elho. �

, Consultório: Rua Traj'ano, nO i, 10 andar - ..,Edifício
do Montepio. ,

I

Horário: Das 1), ás 12 horas - Dr. MulIIi.
Das i5 ás i8 ;horas � Dra. Mussi.

Residêneia - Rua Santos 'Dumont, 8, Apt�. 2.

Fodada,em 1870 - Séde: IAHIA
IN�NDI08 E TRANSPOR'l'ES
CiI.... do Ba".�••• ' 1'"

CAPITAL B RESERVAS •• ••••'........ CrI
Respouabildadea .• • • • • • • • • • • • • . . • • • CrI
Receita ••••••

'

•• � • •• • ••••••••••..••• " ere
Ativo� ••••.••• • ••.• : ....•.• • .•• ;•••. ' Cri
Sinistros pagol �Ol último. 10 UlOI •••• C:ce
Responsabilidade. ...... .... .... .. . •• Cri

88.'00.fJOfI,Io
1.978.401.755,'7

fl7.053,245,So
142.176.608.80

'

88.1187.818,10
78.7S8.401.I0fl,Jo

Diretorea: ,

Dr. Pamphllo d'Utra hcire .e Ca"�l"o, Dr. "ra.ellle. d., Si,
ADf.•lo MalHaa, Dr. 10aqllim Barreto de Ára6jo e los' Abre•.

qr '"' '"'..-_" ..
-

...._ , '"' ,_ - -

..'"' wIf' ...

s
é

o e SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTAL. 5,83 - TEL�FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia 6eral para. Sta. Catarina
.

, Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
Caixa Postal, 69 • Tel "Ptotectora" - FLORIANOPOLIS

\
\ Transporte. regulat'9s de carga II ele J éJ te> de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV,4 IUBI
Infol'magõe. como. ·Agente. '

Plorianópolil - Carlos HoepckeS/A � OI - Teletone 11212 ( god. tele,;
São Prancilco do Sul-Carlol Hoepcke,S/A-CI- Telelone 6 MO:lR8!MACR:

o Sahão
..

,.

.
,

•

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO. MODESTO
Atude, diàriame�te, DO Hospital de CuIda••

,Dr., Lins Neves .

Dr. Polydoro E. S. T�i.go'
Mnhr da Maternidade e mHiee .0 1l6clleo • .arteü•

. Hospital ele Caridaele •• Boapital de Caridade de PIo--

CLINICA DE SENHORAS - CI- rianópon•• Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade
JtapÓltico, controle. 'e ..tratamento

.peclaJizado da gravidb. Di.tur

,1oa da _oles�ncia e da menapllJ\l

.:. Pertubações meutroala, 1 'l�'"

cut� e tumorel do aparelho .�ni
aI feminino.

, lperaçõea do utero, ovúios, trem
•• apendice, hérniu, varlses, etc.
b'nrgia pibUCI- do penneo (1'0-

vu)
lSSISTENCIA AO PABTO E O1"B-

.

RAÇOES OBSTETRICAS
. 'oençaa glandulares, tiroide, ,o..i

'fus, .hilXlpiae, etc.I
'..turbiol nervOlOl - . Eaterilldiad.
- Regimes.
:t.JlIultório R. Joio Pinto, , - '[sI.:

.All .

Resid. R. 7 de Setembro - BcDf.

:ras e Sousa - Tel. 8411.

Dr. Newton d'A�ila
ctr.qta geral....:.. Doenças de Se••o

ras - ProetoJogia
Fldricidacle Médica

'Àn.oltório: Rua Vitor Meirelea n,

• - Telefone 1.307
Conllultas: ÁS 11,30 horas e li lar·

.

t. das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramo. a.

• - Telefone 1.422.

Doença do. órgãos internoa, ......
e1almente do coraçio e vuoa

t)cencu da tiroide e demais ......
,

dnlas lntel'.'I:u••
�ca e cirurgia de .enb.OI'U -

Partos
'

fISIOTERAPIA - ELECTROCAll
DIOGRAFIA - METABOLISlIlO

BA!AL
.ORARlO DE CONSULTAS: -

DJAriamente das 15 li 19 ho-
'

ruo
CONSULTéRIO:

Rua Vitor Meirelea D. li
Fone manual 1.702

R'EsID:&NCIA:
.l-.enida Trompow8ki n

Fone manual 7H

..:0,. Roldão Con,oni
'"

•

CIRURGIA G�RAL _. AI.TA a·
"URGA '_ iIOL.STIAS n. ...

NHORAS _ PARTOa
Wonu40 pela Paeuldade ele :w.-.
... .. UaJ'nnidade de SIe Paula.
onde foi a.. iatente por ...lrioa __ da
6erriço CiTúrgico' do Prof. �

CerrIIi Kfti
Clruraia do elt6mago • Yiu 1Intda·
..... late.tinol dellado e 1l'QIIO, tIMo
de, riaa, pr6ltata, bexip. ....

aririoa e trompa.. VaricoceJe. 1IYrio'
ceie. ftl'isea • benIIUI.

Ceia.ulta.: 'Ca. J ,. 5 boraa, • rã
We1ipe Sc:hmidt, 21 (altM da CUa

. ,Paraieo). Telet. 1.591
R..ld�ncla: Rua Elte...ee J1IlIIIr. 1ft;

Telaf. K. 764

Dr. A. Santae.la
(Parmado pela paculdade Nmo

, Dal de Medicina da Un1nrsldade
do BrasU)

,

IltUdtco por concurso da A11l111tb
ela • Ps,lcopatas do Distrito
/ Pederal

h-Interno de Ilospltal PSlquJ.t..
trlco e Manicômio Judic1Mto

da Oapltal Ped�"'al
!IX-Interno da Santa Oasa de UI·
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtN'IOA :umlWA - DODOU

NERVOSAS
Oonsulmr1o: J:diflcio .&.m61Ja
••to - Sala I:

Resld6ncla: ..

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 •• 18 bor..

Telefone:
Oonsultório _ l.�
I!Iteatdtncla - !.SOl.

"

Dr. MárioWendhausen
.:IIaI_ .6dica de adultoa • Iri_

OOUUl\ór1o _ Rua Joio PlDtó. 1.
Telef. II. 76'

'

Qi..ulta d.. 4 ,. 6 uru
ihtuIlaeia' J'eU", SoJuaIj. .. ...

TeJd. II' ,

Dr. Paulo Fontes
ICllni9" e operador

c-...lt6rio: Rua Vitor MelreJ.I" li.
Telefon.: 1.405 .

Cnaultu da. 10 i. 13 • da H II
•• Utt. 1I.eoidl1!e1., '8.11. BI_

ll. _ Telef01le: 1.611

.......

-CÃSÃ8 ');;
•

Tii:iãDÕti·
.

� •• «."

PostrU", V. 8. CUU ou tene1IcNI ...
vender?

'IDr. Milton Simone Pei'eire
Clinica Cirurgica ,

, .

Molestiu.e Senhora. .

,

. ;O"

CIRURGIA 'GERAL
1_ Serviços' dos Professores Bene

tieto Montenegro e Piragibe No
gueira

.

(São Paulo)
Oouultas: Das ii 'a 17 horu
II.. Fernando ],(achado, 10

Dr. M. S. Cavalcanti
Clini.,. aclulinmente da eriutU

1I.ua lilal"anha llarlulto, 1.
TelefOllAl K. UI

"VIR<iEM ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL :r N" [) as raI l L· JOfN' V [L � �; (Msra/J' r��,1)

TORN A. A ROUPA BRANQUISSÍMA

Nilo encontra comprador'
Entregue ao ElICritório 1lm«*DtIIIW

,'" L. Alves.
Rua DeodOro u.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,00 Comando do 14··8. C.
Declaraçãe de,' insubmíssns

De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares para
-a Incorporaçãov do 2° Turno de Contingente de 1950, são declarados
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados, até 'ás 24,00 horas do
.día 25 do corrente, os seguintes conscritos:

a) _ Destinados ao. 13° B.C, _ MUNICIPIO DE TIJUCAS: João
.Angelo de. Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, cert, n. 4080471;
�l.uiz Bertoldi Filho, certo n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURlú: Do
-míngos Medeiros, cert. n. 75.359; Cicero Felicio, certo n. 75.347; MUNI.
,(;IPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. 124.659.

'

b) _ Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLO·
.;RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert. n. 415.767; Valdir Dias, cert.
111. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei
'Ta, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO ross. Flávio Lopes da Cos:
-.ta, certo n. 117.887; MUNICIPIÓ DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca-
-sas, cert; n. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n,
::356.(}33; Thaden Antônio Peron, cert. n. 356.277.

�" MOf"-GIR BENVENUTTI E OLGA CARDbso BENVENUTI partieí-
� � ;;va�, ea,� prazer, o nas,cimento de sua filhinha MARI$A ocor-rida a) ·:18 do c/rente, na Maternidade Carlos Correa.

i .' '.

,

'A praça
'l1emos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

.la SERVIçO AÉREOS "CJ;lUZEIRO DO SUL, Ldta., acaba de inaugurar
...a novla 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, pernoitando em Flceianépolís. O pouso em São Fran
-cisco está dependendo da, homologação, pelo DAC, do campo local

Congratulamo -nos com os nossos prezados clientes pelo aus
iPicioso f'áto, 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 industria e o público catarínenses,

Florian6polis, 26 de setembro 'de 1950.
'

MAOHADO & CIA. $A. Comércio e Agências

TI LOGRA F l-AD
(orrespon jel1cl,
Comerciai

Confere .

Dlplom.
DIREÇAo.

.Amélia M Pigozzi,
METODO •

Moderno e Eficiente

Ru 1'1 General Blttencourt 48
(Esquina Alber�ue Noturno)'

de
\,

Outubro d� 1950 5

Fundada em f927
MODERNOS E POSSANTES AVIôES D-3

SEGURANÇA - CONFORTO - RAPIDEZ

SEGUNDAS-FE�RAS:
.

Florianópolis _. Curitiba - S. Paulo :._ Rio (baldeação e�
São 'Paulo). .'

.

TERÇAS-FEIRAS:
F'Ior ianópolls .� Curitiba - S. Paulo _ Rio

, Fpolis. - Mafra - Curitiba -:- Itararé _ S. Paulo

Fpolis. - Joínvile - Mafra i-« União da Vitóri!3J -:- LajeS
(ida e volta.) .

QUARTAS�FEIRAS:
•

Florianópolis _ Curitiba - S. Paulo - Rio •

QUINTAS FEIRAS:
Florianópolis - Curitiba - S. Paulo - Rio (bald'eaçãGJ

em São Paulo.)
F,polis: - Jo invile - Ma,fra - União' da Vitória .:__ Llaj�

(ida e volta).
•

.F1ori,anópolis _ Porto Alegre. , • •• ". �

SEXTA-FEIRAS:
Ploriandpoiis � S. Paulo -. Rio - Vitória - Salvador
'Florianópolis' - M�a - cUrirLiba - Itararé _ S. PtaulQ

,

SABADOS:
'

Flortanópolts _ Cucitíba _ S. Paulo _
F:poli.s. _ Joinvile _ Ma.fra - União da Vitórla - Laje,t

(ida e volta)
,

../ !III

DOMINGO: .1 �Florianópolis - Porto Alegre.. _

Fpolis, _. Mafl'!'l - Curitíba _ Itararé - �: Paulo "'I
ECONOl\lISE TEMPO E DINHEIRO ENVIANDO SUAS Er{04

CO�mNDAS VIl\. "CRUuEIRO DO. SUL" , .'
- \ ,1.

.

�ASSAGENS, CAR:GAS E ENCOME!'.'DAS :
- -

�
MACHADO & CIA. S.A. Comércio e Xgências

.

.

ii
Florianópolis - Rua João Pinto' 12 _ telf. 1.500 j
Blumenau - Rua 15 de Novembro, 1ª26 _ Telef. 18 �
Itajaí - ALVARO LUZ - Rua Dr. Laura MüUe, 26 - telef. 2ij
SUB-AGENTES - em Laguna, Tubarão, Criciúma, Brusque.

.

j
"VIRILASE" _ Expoente maXI"

- �-•••••••-••••••••••--•••�••_••- -.-.-.-•••-.-_-.-.-••_-.-.-.-..-..---."
!

mo da virilidade, combinação cíen-
' i

tífíca de vitamina "E", hormônios POLICIA· MILITARtotais e sais fosforados. Regenera"
dor racional das glandulas' 001 am- Físceüzeçãe Administrativabos os sexos. Esgotamento nervoso, . . •

falta de me' õría M de
. De ordem do senhor Capitão Fiscal Administrativo desta Corporação;, morra, orno revigo- ".,

radar do sis.teli:ta nervoso e tônico 'comunico que no dia lI} de Outubro vindouro, as 9,30 horas, sera re.l..t
ae I "<TIRILASE d t do 'lisada a venda em hasta publica de um Cavalo. _ Os interessados deva,o ra. , , um pro u O>

_ •• •

L bo ator' JESA é did rao comparecer neste Quartel, no dia e hora acnna mencionados,a r 10. ven 1 o em
.

todas as Farmácias 8/ Drogarias. 'Quartel em Florianópolís, 26 de Setembro de 1950 .

P-edidos .pelo Reembôlso Caixa Pedro Nogueira de eastro
Postal. 3383 - RIO. 2° Ten. Adm. Almoxarife Interino
�--------------------�--------�--------------------------�--------------------

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
., S·. L V E I I A "

........
'

..

, Casas
DIspomos de duas, para alugar,

110 Estreito. Banco Agricola _ Rua

Trajano, 16.

VENDE-SE'-
1 escrevaninha quasí nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.

o ESTAI'O-Sexta-fe,ira, 6
----------------------------------------------------------------�----------------�I-----------------------------------------------------

:

-)P:-:-!;-!�-�ip-��!-ll:�,jfHgem com segnranc�e rapidez I
.oswaldo j so \NOS CONFORTAVEIS �llCRO·ONIBUS DO

p.;�lâ�O���.1�.3262-e2�!;4dar ( EXPRESSO «SUL--BRASILEIRO»
\

Viaj'ant�
....

Precísa-se de um que conheça to
do o Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban

co do Distrito Federal S. A.

[
,--'.' '_-c---.__..",' .,'_.....--�� ';)I"""_'"

. " � ......
� ',... ;,' �tJ·:..;·G�'··�I�·�

ftRIDAá-:-'i�Ê(jMÃT IS'M� E
_/.'

PJ"ACAS SIFIL!TlCAS

,EIi�ir de NpBoeira
Madloacíio ou.UI... DO tl'�tom'Qt

da .11111.

lIalta. felieldad. ,... ..••••••
c. 4. .... flllll':lI. J
lIall, do ••q••�.. ,.. • ••11••,

,r_.te' 'ara .... "PDlPoLli:o�
• .111& cadera.ta •• CUDI'J'I
IilUTUO PIltBDUL.

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO"
RO QUEIMADO"

Florianópolis
"

Itajaí - Joinville ......,. Curitiba

: -Agência,: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Sílveíra-

Sérvicos Aerecs'
"Cruzeiro do 'Sul" Ltda.

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

! -

r.om 1'::lD'H'.iflaflf> nar!'! 1fifl' lit,ro� OP snrvete. pqlliD�fI!'! I'om com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H .. P. e batedeína com mo

tor de 1 H. B. em' 'Perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA",

CURTAS
AtIântida - O sucesso da técnica electrôni'ca _ Atlântida - Super construção para durar mais Atlântida - Som natural - Alta sensíbílidade

Grande alcance Ótima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO IPRAZO

·1· , Rádios
'0 N DAS

Rádios

A t I, â n t i d a
[tONGAS E

At�ân,ti a ,Rádio
Transmissores -, Amplifícadores

Catarmense' L,imitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.· Rua Trajano, n. 31

_.... --'--------------------------------- -----_

Telefone n. 1459

"
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o ESTADO�-Sexla-teira, 6 de Outubro de 19505

18,45

ZIN lNHO
(G. da COSTA

PEREIRA S .• A.) .

1 ESTUDO DQ EXTERNATO

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos 'seus aluo
I

nos, o Colégio Catàrinense 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 ia mensalidade.

�ota: Mês comecado deve ser pago integralmente.
- , ..

........................................................................................................................ c...........�dYMM��

I p�o�r;7:�ã�� B4010" ,,' OUARBJA' 1420 Klcs.

....................................................................................................................a
••

.. DIA

:: ' 2a FEIRA 3a FEIRA 4a FEIRA 5a FEIRA 6a FEIRA SÁBADO DOMINGO

'. HORA

I·, "��.:f ···:��·1J5:':::·· ···:��·1J5:':�·· · B��rWl
..• •..

1���1:���·" ···���r�j�:t::t··
•..�fj5l�::··

••••••!!�.! ..

9,00 VARIEDADES VARIE:QADES VARIEDADES VARIEDADES VARIEDADES VAIUEDADES
. I -0-

MUSICAIS - MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS .
MUSICAIS

11,30 OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS QF.t;<:RECIMENTOS OFERECIMENTOS OFERpCIMENTOS

i MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS MUSICAIS 'MUSICAIS MUSICAIS

I
13,30 Diário da Metropole Diário da Metropole Diário da Metropole Diário da Metrópole Diário da Metropole Diário da Metropole

:
(LAB. SCOTT & ENO) (LAB. SCOTT & ENO) (LAB. SCOTT & ENO) (LAB. SCOTT & ENO) (LAB. SCOTT � ENO) (LAB. SCOTT & ENO)

13,35 VARIEDADES VARIEDADE;S VARIEDADES. VARIEDADES VARIEDADES VARIEDADES

'.

S 14,00

:= __1_5,_00__,17,30
'.
••
.,.-----

! ,18,00

.'
t 18,05

I, 18,30
...
'

..-----

:

I
J --1-9,-30-

1 __2_0_'00__
I :20,30

1_21,°_"
'.__2_1_,1_5_
;: 21,30 RÁDIO ALMA ALMA ALMA ALMA
• DISCOTÉCA PORTENNA PORTENHA PORTENHA PORTENHA

:.
ESTAiDOS UNID, /

• I '.

: 22,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ,ENCERRAMENTO ENl1:ERRAMENTI'
•

I
.

- � �.� �•••� c·..•..

·I
..•..••••..•••••••• � f.

Crédito Mutúo Predial r�"Ê;�;�o"1 I OUE. VESTIR-SE COM CONfORTI E ELEGüCIA!

,DSiu:I'�: ftlfaiatariã.B
A

Mello
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI

MUSICAIS MUSIÇAIS

.i VARIEDADES
MUSICAIS

'MUSICAIS

Lendas de todo'Mundo
(LOJA RENNER)

MUSI'-=AIS

MUSICAIS

RITMOS DOS

VARIEDADES
MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS

O INSTANTE DA
PRECE

GUARUJÁ

HORA INFANTIL
(LAB. RAUL LEITE)

MUSICAISMUSICAIS TARDE ESPORTIVA

O INSTANTE DA
PRECE

O INSTANTE DA
PRECE

VARIEDADES
MUSICAIS

Um Programa para
Você

(A Electra-Técnica)

Um Programa para
você

(A Electro-Técnica) \

Um 'Programa para
Você

(A Electro-Técnica)

Um Programa para
Você

(A Electrc-Téeníea)

o INSTANTE DA
PRECE

ATéia
Pelo Rádio,

Juventude Espirita
de Fpolis

ATéIa
Pelo Rádio

Pensamento Social
Católico

VARIEDADES
MUSICAIS

. VARÍEDADES
MUSICAlS

Juventude Católica
de Fpolis

, CHÁ
"

VARIEDADES
MUSICAIS

Páginas Romanticas
(Livraria Moderna)

Momento Esportivo
(BRAHMA)

Momento Esportivo
(BRAHMA)

49,00

• -r0

O INSTANTE DA •

PRECE
O INSTANTE DA

PRECE DANSANTE

Um Programa para
Você

(A Ele-ctro-Técnica)

Um Programa para
Você

(A Electr-e-T'éenjea)

Programa da, 1 a

Igreja Batista
A Vóz

Evangélica
ATéIa

Pelo Rádio

VARIEDADES
MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS

Momento Esportivo
(B'RAHMA)

VARIEDADES
MUSICAIS

Páginas Romanticas
(Livraria Moderna)

Momento Esportivo
(BRAHMA)

Solos de
Piano

Momento Esportivo
(BRAHMA)

Momento Esportivo
(BRAHMA)

AGENCIA Nf\_CIONAL AGENCIA NACIONAL AGENCIA NACIQNAL r. AGENCIA NACIONAL Momento Esporhv
(BRAHMA)

VARIEDADES

MUSICAIS

MUSICAIS

AGENCIA NACIONAL AGENCIA NACIONAL

VARIEDADES .VAIUEDADES COLAR DE

MUSICAIS

CALOUROS
AO

MICROFONE
-O-

.

(INDUSTRIAS
MORITZ)HORA LITEBARIA

Orq, de Salão
GUARUJÁ
(ENARCO)

Teatro Romantico
RADIO-TEATRO J. 7

CASA
(OSCAR LIMA)

MUSICAIS TANGOS

VARIEDADES

MUSICAIS

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos r�ultados da extração da referida loteria não 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.
J. MOREIRA � CIA.

CONCESSIONARIOS

SANG1JENQL

VARIEDADES

Representante:
A. S. LARA

RnR Senador Dantas, 40 - la
andar

TeL: 22-5924 - Rio <.'e Janeiro
.RAUL CASAMA\fOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar I

TeL: 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS

Na' Capltal
Ano ... :......... Cra 10,00
Semestre ••••.••• Cra 45,00
Trimestre •.•...• Cra 25,00
Me. C., 8,00
Námero avulso .. Cra 0,60

, No InterlH

Ap.o Cra 100,00
Semestre ••.•.••• Cr' 80,00
Trimestre •....•.. Cra 35,00
Número avulso .. Cra 0,80
Anúncios lUediante contrito.
Gs origiaeie, mesmo nio

publicados, não 'serão

cInolTldoll.

contem excelentes elementos to

niqos: Fosforo, Çalcio, Vanadato
e A rseniato de Sadio, .etc.

Os palidos, depauperados, esgo

� _ tados, anemicos, mães que criam,

� 'ª ª magros, críanças raquiticas

"-::� § receberão � tonificação geral da

�g
1= organismo, com °

Colégio
.

Catarinense

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

IA dir8flo alo se respon-

II
lJabillza pelos conceito.

emitidos nos artigói'\
.

assínadoe,

�Io:-�_"&"'_.�J.. ..,... _
.. .-_-_._-v;J't...-:..

CASA EM COOUEIROS

Orq. de Salão
GUARUJÁ
(ENARCO)

VARIEDADES CANTA BRASIl

Procura-se na Praia, de Coquei
ros para alugar informações para
Pimentel, na Delegacia Secção
de Imposto de Renda.

MUSICAIS
RADIO MELODIAS

MEXICANAS, BAILE

GUARUJÁ

Rua I"elippe Sebmidt 4,q

Funcionários para seção de vendas
�mpreza oornercí.al de grande moyimenta no sul do País: está

s�le�lOnando elementos ativos e des.embaf'iaçados nas relações com o

publrco, conhecedores do' ramo de peças e acessór-ios para automoveis
ou do ramo de bicicletas, rádios e refrigeradores, máquinas de costu

r�, . e�lcerad'eiras, etc., para traballurem na Matriz ou em uma de suas
FIliaIS no �sl�do do Paraná, Os ínteressados poderão se dirigir por
certa de proprro punho para ia Caixa postal BB em Curitiba iudicando

cI11lP�egüs a�l�r�ior'es e fontes dle �efe.rências, pl'denç;õcs.' ciuanta a

função e salário, acompanhada de uma folografia 3 x 4.

TO NICARDIUM
Tonlco do corecãe

,

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbacõe.
na c!rculaçã�o do sangue, Arteriosclerose, Disturbios n�
pressa? OO'terIaI" Cansaço, F.alta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestías dos Rms, Reumatísmn, Nefrites.

.

$4

����������
.

� -- -- Ra.. ....
•

Tela '�e S�da
x x 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 4°

Sala 423-São Paulo,

\
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" ,Transportes Telfestre$
l

. Transportes Martimos ' ,

; "

. Acidentes PessoaiS. .

','
:

�
- I·

, ,f. ' Aútomoveis "
:
;1

'1' Incendio· ' 1
I

,$"
, ,,' ',(ascos,' ,I

�

•

-

__�t.
•

#'" lo'
I ....

-

�
-
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, ',,' Sucursal 'de' santa', Catarina'
'

. ! '

\
,

,. ' ,
...

,

:�
!J'

, \
'.
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"
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»Ó. :
'

,
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.
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,
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I

I
j

I
'

i

,. .

','
. Praça J

15 de Novembro, 22 -- 2° andar ": ','
-, ,-

,
,

,
.

. ,

Telegramas; PROSEBRAS','
�. . .

�-

.!
.

,).
.

,

,"
,

. Caixa Postal 139
t •

! J
r

• � I.
'

,
, ..

.
/ ,

.. ..

I·� .

..
'

,

lt
'-, ,,/

Aceita, Agentes, no Interior ;,
f

•

. "
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I ra�i im or ou' ua�i'
Os' dados estatísticos referentes 625.'112' tonejadas) , mas cujo va- foram da ordem de 4.28.785 tone

ás importações brasileiras no.. pe- 10r foi rmenos de' 2.457.279.ÔOO,00. ladas no valor de ............• ,

riodo janeiro a junho do ano em No 'primeiro semestre do ano Cr$ 722.527.000,00.
.

/ , 'As nossas principais importa
curso assinalam um total. geral de importamos 1:089.353 toneladas ções foram de procedencia

- 3.787.551 toneladas no valor de de oleos combustíveis (Fuel e nosso própria' hemísfer-io.: no t

Cr$ 7.966.190�000,00. Essas cifras Diesel). no valor de 356.178.000,00 tal de 3.042.903 toneladas . e n

demonstram 'que importamos nes-

I
valor . de Cr$ 4.649.�3.000,0

te semestre um maior volume de e gasblina: 709.736 toneladas, no' cabendo- aos Estados Unidos uma
mercadorías .�o que no mesmo .pe· valor de Cr$ 540.976.000,00. cifra de 594.256 toneladas no va-

-, riodo do ano exterior. (Mais ...• As importações de trigo 'em grão' lar d,e Cr$ 2.558.210.000,00.

B�!::���s�,P!.�POS!� ,���aS::!a����a�or,�ii� A�medalha ,IA guerra na Coreia
delegtidos das potências demoera- sistiram em que se aprove o pla «PateUr) "

ticas rejeítaram, em reunião da no lias oíto potências, que autorí
comissão política da Assembléia
Geral da ONU, a proposta russa

sôbre a Coréia - dispondo, entre
outras coisas. a retirada das fôr-

Co nlocada a II Con
ferência nacional de

SatHIe
RIO, 5 V. A. - o presidente da

Repuhlíca assinou os seguintes de

cretos ontem, convocando a II
Da 'Quinta Região Militar, com

I
- que estejam incorporados na Conferenoia Nacional de Saude e

séde. em_ Curitiba, �olicitam-nos a: Marinl'a, Ex.ércHo. Aeronáutica, dando outras providencias.
publicação do seguínte: Fôrças Policiais e Corpos de Bom- I

"Atenção eonvocadfls resíden- beiras;' ---------""l.--�

tes nos Estados do Paraná e San- - os que estiverem relacionados AcoArdo de emigraçãota rratarina nascidos nos anos de no "EXCESSO DO ',CQNTINGEN·
f925, i926, 1927, 1928, f929, 1930 TE" das classes- de 1925, 1926, entre a Holanda 8'
e 1931 e Lambem os 'que, nascidos 1927, 1928, 1929,.1930 e 1931;
em anos anteriores, la: 1925, tive- - 'os que obtiverem adiamento . O . Brasil
ram sua incorporação adiada pa- de íncorporação para 1951.
Ta esse ano, e que ainda não estí-] --------- ---
verem quites 'Com seus deveres mí
Iitares!

..............................................coe...

,

FLORIANOPOLlS·- 6 de Outubro de 1950

zaria as fôrças aliadas a -. perma
necerem em território coreano,
até que se logre sua unificação.

Emprego 'para pessoas ativas que.
queiram progredir na vida
Importante organização muito antiga e conceituada pre;

cisa de vários inspetores viajanles. - Despesas pagas para

pequenas, viagens. - Possibilidad'e· para ganhar de inicio
C.r$ 1.500,00 à Cr$ 5.000,00. - Informações à Rua Felipe
Schmidt, 17 --:- Sobrado.

NOjicias militares
Advertência . aos convocados

Restaurante para
12000 trabalhadores

....

Bómente de uma simples apre

sentação, QUE . DEVERA.· SER
FEITA ATÉ ÀS 24 HORAS DO
DIA 31 DE OUTUBRO DE '-1950,
sem qualquer outra, exigência,
depênde a legalização de sua si
tuacão Militar. (Decreto n, 28.088,
de ·6-V-i950).

. .

Assim, para legalizar a situação
Militar e, depois receber (no, mes
mo local da apresentação) o Oer
tificado de Reservista, basta que
o interessado, munido do Certifi
cado de Alistamento Militar, se

apresente na J. A. M. ou R. A. mais

proxima, dentro do prazo deter.
minad-o. Aquele .que não possuir
Cert4ficado de Alistamento.

.
tam·

bem poderá ·se apresentar e, na

mesma ocasião. requererá DOYO

Certificado' ou se aíístará, confor
me tenha perdido o Certificado ou

ainda não se tenha alistado.

RIO, 5 V. A. - Realizou-se 'dia
'25 proxirno . passado a inaugura
ção de mais um moderno restau
rante popular na capital {Ie São
Paulo,' com càpacídade para doze
mil refeições díãrtas. Falando 00

ministro Marcial Dias 'P,equeno
deu inicio á solenidade, seguindo
com a palavra o diretor geral do
SAP.s, Tte. CeI. Umberto Peregri·
no.

TINTAS 'PARA .IMPRt:SsÀO
IC O T TOM A R

Olho de Auuia,
eleitor D. 17609

RIO, 5 V. A. - As listas dos
eleitores pUblicadas pelo "Diário
da. Justiça", reoelam, de vez em

quandQ. cerdadeiree excerr,t'ri'cidta
des em materia de nomes proprios.
Outro dia chamamos a atenção pa
ra tI existencia de um eleitor com

o nome de Getulio Swbil'á. Ag01'o'
outra

I

"curiosidade patronimica".
"Olho de Aguia" é o nome do 'elei
tor cujo título tem o njúmel'ó
17.609. .• E, para tor;nar mais pi
toresco o falo. "Olho de Aguid"
votou na Éscola de Samb'a "Eslia-

Os 'conscritos que não se apre
iSentarem até o dia 31�X-1950 se

rão tratados como insubmissos 18

est�io sujeitos as sanções que a

lei estabelece. •

São di_lfp�nsado.s -de iapresenta
ção os Cidadãos das classes consi
deradas que tenham as seguintes
situay<3es :
- que possuem cert.ificado de

l'eservista d'e qualquer i!llitegoria;
- que, possuem I)ertificado d'e

is,enção; ção Primeira" .•.

Autorizado o Crnzá
mel to do paralelO 38
L.AKE SUCCESS, 5 V, A. _!: O

Comité PoMtico fia. Assembléia Ge: -

-

_� .ral ap1'OVOU por gl'ande maioria o !!

plano de paz para, a Coréia, que
prevê ª unificação do pai:; e dá
tática iCIlprovação 'ao cruzamento do

paralelo 38 pelas forças das Na

ções ',Unidas.

ESTOCOLMO, 5 V. A .. - A As-

socíação de Medicas' Suecos auto)."
gou a <medalha "PAS�EUR" ao

Dr. O. T. Avery, de Nova york, em
reconhecimento ao seu trabalho
nos campos da bacteriologia e' da

higiene, Avery receberá a medalha
de ;ouro. A refertda medalha foi

outorgada pela'. primeira.' vez a.
Louis Pasteur. em 1802, e desde
então vêm sendo outorgada a bac
.teriologistas de proemínencia muno

dial.

HAIA, 5 V. A. - Será assinado
brevemente um n)ovo acordo de

emigração lentrie a Holanda 'e o

Brasil". anunciou hoje'perante a

Sociedade HOlandesa de Assuntos
Internacionais o sr. J. de Sousa
Leão, ministro do Brasil em Haia.

Suc-fruti
O complemente alimen
tar por excelencía. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos ae carbono.

Shaw"deixou' 'O
\

hospijal,
LUFüN, - Inglaterra, 5 V. A.

- George Bernard Shaw deixou
ontem o hospital, pouco antes de'

completar quatro semanas da d'a.
ta do acidente em que quebrou
umá das pernas.
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PARA fERIDAS,
E, C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R 'A 5,
ESPINHAS, ETC.
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O Tenente Howell G. Thomas, O jovem oficial de 'ínf'antarla,
Jr.. do Exérci-to dos Estado,s Uni- filho único, foi ferido mortal-
'dos, morto em combate

.

quando
servia junto às fôrças das Nações
Unidas na República da Coréia,
foi a primeira vítima nonte-amerí
cama do 'Conflito da Coréia a ser

'enterrada Imo Cemitério Nacíorsal
de Arlinaton, piróXtimo ál Cajpital
norte-americana.

mente quando dirigia seus coman-'
dos num ataque contra os agres-:
sares comunistas.
A fotografia mostra membros,

da familia do Tte. Howell e uma.

guarda de honra do exercita .l?0r
ocasião das cerimônias de seu en
lerro. (Foto USIS)
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Solon Vieira

e

Ib Ligocki Vieira
Participaql às pesS01/.S de suas relações o nascimen

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

ternidade "pr• .oado.s Corrêa".
.

Florianópolis, setembro de :l.95e.-
OI
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A. DAMASmNO DA. SILVA
ADVOGADO·f.
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ACGES ClVEIS B COMERCIAIS

Praç. 15 •• Nonmbro, ZZ - r ....

(Ediffcio 'Pérola)
J .........,

I'.De.: 1.124 e 1.188
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