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a . acnsal':('(f_'hot '1818
a política do "Kremlin", �ao usar da. palavra, na sessão PRO'rEST()"CÕ�r'RX-=-A'!R"'t'�IA
plenária de ontem, da Assembléia Gera], em que a maioria LAKE SUCCESS, 7 (V. A.) ..:_ Os lideres exilados da

dos membros tem-se manifestado em favor da rápida Letónia, Lituânia ,e Estônia, protestaram 'hoje, perante
apr-ovação do plano aprnsentado .por oito países sóbre o o secretário geral das Nações Unid!s, contra a ocupação
ruturo da Coréia. Por essa proposta, as fôrças da O:'lU contínua e í'orçada de seus países, pela União Soviética.

autol'izadas a transpor o paralelo 38.

Os EE. nu. voltam
FLPSHJ�G, 7 (V.A.) - Os Estados Unidos acusaram

'U Ilnião �o\"iélica de bel' preeíipitadu, a crise da Coréia

com sua negativa ,a cooperar com a maioria dás Nações

'Unidas para a criação de uma 'Coréia Unida. O chefe da

DcJ.cgaçãq dos Estados Unidos, Warren Autin, fustigou

RIO, 7 V.A. - O presidente da

República assinou decreto nomean-.

��o�o:�a���!):I.:�:V�s::I?:t��r::'fIPerde a DON suas maiores·-basesde tinha SIdo afastada daquele se- ,

tor a pedido da comissão do -in- I ele-Ilnral-�quéríto que f�mcion�u para apu-

�
".

rar as acusaçoes articulares con-
n�Ii'''---�-'-ií

tra a mesma pelo vereador Sá Fí-.
O 7 .'�(V·

'"
'iJ
A- )r RI, la, erea As sultados anteriormente divulgados, o

lho. _i últil�as informações chegadas dos Es· PSD vence no Amazonas, Bahia, Ceará,
________________,:.)_ tados, tra.nsmitidas pelas agêncías e Minas, Espirito Santo, Rio de Janeiro.

4S eleí�O-.es fl"lao correpondentes telegráficos, já fornecem Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Rio Grande

" elementos concretos pelos quais se' pode' do Norte.. Ao mesmo tempo regístram os

verificar que, apesar de aínda em come- observadores não sem alguma surpresa

de�as ço a apuração, o PSD está vencendo as a perda pela VON de suas mais írnpor.,
.

" eleições para govêmàdores em diversas tantes bases eleitorais, como sejam Mi-

HELSINGFORS, 7 V.A. f - Os

I
unidades. Nos Esta,dos mais importante.s, nas, Bahia e Ceará. Os resultados rere

computas quase compl;,étos das exceção de São Paulo e Rio Grande do rentes a Pernambuco mostram que aín

eleições para o gQv,ern�(municipal Sul, onde vencem o.s candidatos .do PSP da não se acha afastada a hipótese da

. . . I e do PTB, os candidatos pessedístas es- vitória d<J candídato pessedista, uma vez
deram maiorra a,os ca, dídatos dos tão na, frente. Com efeito, iPelo noticiário que é muito pequena a diferença entre

,partidos cent,ristas e ;tlireitista. que abaixo estampamos e em face de re· êste e o candida,to da coligação contrária.

,Petain jamais pedirá/tlemência ou perdão
Espera,' entretanto, um novo - processo, aseado em novas . provas. - O Herói de

Verdun continua sendo grande homem da França)) ,

Henri Philippe Petain ido- chal que contii::lUa sendo um As es de vida do ,automove,1 pal,'a a pr.isão,. to- desgraç,a. Ning'uém, na ilhrt,
lo da. França como o "Herói

.
"grande Ihomem da França", velho mare hal melhoraralil das as manhãs. "Todos o,s já disse a'o marechal que ó

de Verdun" e simbolo da c1ll'o- para milhões de compatdo- gradualment e, sob a crescen..: dias ,eu lhe ,digo o que se pas' gov,erno françês já comprou'
,graça como "Traidor de Vi- tas, parece saber, a d"Speito te ,pressão da opinião publi- �a pela mundo - dis�e ela - um enorme caixão, que foi

chy" na segunda guerra mun- da sua falta de memoria, que ca. Ele _J�- ag'ora duas en- e ele se int,eressa mllito p.ela posto num pequeno quarto,.
dial, mudou'se para os ap')- seus dias estão. contados. To- _ABrmél�as miai'a'r,e.s e: duas guerra da Coréia. Quando IlS ao lado de seus aposentos de·
s,entos de' inverno da velha. dos os domingos pela manhZ\ ,J" freiras católicas, para cuidá· cois1as pareciam mais negras inverno, e ali jás, escancara-'

fortaleza de Pierre-Levee, um padre católico e dois mi- rem dele. Preparam suas re- p.ara as forças da ONU ele do, á ,espera de que se com-·
onde passa a malar parte do dicas, visitam-no ,em seu wo- feições e roupas e ficam de me disse: "Estou surpreendi- pl.ete o cumprimento da sen°

.

dia .sonhando com os dia,> em bre apartamento branco" 'na quarto as 24 horas do dia. do pelo revés norte-america- tença pronunciada contra ele.

ql1� ,era o herói de sua pátria fortaleza. Depois que os/ mé- O numero de guardas €>lU no, mas confio ,em que eles Se Madame Petain mostra-se

e () simbolo do .poder. Este foi dicas exáminam ,ma re/spira- . torno da fortaleza foi redu- portarão melhor; mais' taro in�ransigente, no tocante á.
o preço d·e sua colaboração ção, a pressão arLeria:1 e as zido de quase cem homens a de". decisão. de que Petain jamais
com os nazistas. Durante o pulsa?õ�s, compar,eceLa mis- 30 e apêna.s um monta guar- Ocasionalmente Petain abr,e pedirá clemencia ou perdão.
verão, tem' permissão para sa �fIclada na sOJllllt;'ria salã da .á entrad1a da .forial,ezà, ar- o gTand.e armaria que tem "Queremos apenas um novo

morar no andar inferior, lou- de Jantar,

US�1ro.se
a mesa mado de metralhadora. Sua em seu quarto de dormir e processo, baseado em novas

ge dos raios de sól que se es- com� altar. D

..

! ming'o pa.s�ado esposa, Madame Eugenie Har' olha silenciosamente para seu provas e essa é a unica bas�

palham no pateo da fortalezr.. PeLam d·eclar ou aos três ho- dion Petain, 20 anos mais mo- uniforme de mar,echa!' com segundo a qual ele deixará a

Este verão foi mais compla' meus que o (visitaram n;) sa- ça que ele, .e com quem o ma- s.Erte ,estrela.s brilhando nas ilha de Yey vivo - como um

ctnte 'do que os op,tros aqui la:
. "Doi.s de? vocês V,]1J1 àar rechal se ca,sou quando já mangas. Mesmo agora, ainda homem completamente absol-

pa.ssados, desde que foi con-

I
asslstencIa

J
a meu corpo e tinha 64 anos, vÍsita-o diaria' não sabe se será sepultado vida p'elo mesmo 'sistema de

d'cnado ·em 1945 para com- um para as"isLir a minha al- mente na prisão. Um familiar em seu uniforme., quando justiça que o condenou injus-
prir a pena de prisão perpe- ma. Nada 11 á, além dissi), de, disse qne e,la resi.dp num ho- morrer - ou em simples tra· Lamente". (Transcrito de

tll'a.,Entretant.o, o velho maré:' .que eu rea mente careça tel próximo e g'uia seu velho je civil, como simbolo de sua "A Manhã de 5'10-950).

o 11.&18 :ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

"pleUrlo .. D. a.a.tel .SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BAI08
. .

Florianópolis - � Domingo 8 de Olltubro ,de t9S0�AliO XXXVI 10.97:;

Fato consumado a vitória de Vargas
'0 que· dizem' sôbre as eleições brasileiras

dois jornais peronlstes
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) - Qs 'l13-

t'utinos "Democracia" e uEl Lider", am

bos peronistas, comentam um editorial
sob o mesmo titulo: "Vitória de Vargas"
- as recentes eleições no - Brasil. "De,
mocracía" diz em parte; o seguinte: "Ca
da urna que se abre é um impulso maís
na marcha da vitória de Vargas para a

primeira magistratura brasileira e, o que
é, essencial, isto satisfaz o povo brasilel·
zo". Acrescenta que a, tarefa que aguar
da Vargas não é pequena e saltenta : -

"O governo de Outra não se car�cterizou
precisamente por sua preocupação pela
sorte da classe trabalhadora, comprimida
entre os dentes de unia tenaz que é for;

mada pelos baixos salários e pelo. alto
mvel do custo da vida, nem pela deress
das imensas reservas do subsolO,' facil

l'l'esa dos' monopolistas e seus agentes". Sal-ç'ador, 7 (V. A.) _ Segundo os ob
() jornal "El Lider" por sua. vez diz: -

servadores da' politica, desta parte do
E um fato consumado a vitória 1e Var-

gas no Brasil. Há inimigos do ilustre .€s. Brasil, o sr. Regis Pacheco deverá, nas

taçlista que ainda conservam ou fingem próximas horas, levar acentuada vanta,

manter Ilusões para -quando chegar o es- gem sôbre o seu' competidor à sucessão

..ct'utlni'l. do": CJ.Út êles chamam o

ihterh)'t1
do sr. Otávío l\fangaheira. A.. noite, já 0_

do país. Mesmo e111 tal improvável coso candidato do PSD superará o sr. Juraci

a vitória de Vargas nos grandes centros ] Magalhães, atingindo a cifra de 23 mil

civllizados conservaria intacta sua enor, votos.

me significação. Vargas teria tríunfado
igualmente". Mais adiante acrescenta:

"Não nos cabe, naturalmente, predizer
uma realização, justlcialista no Brasil,
sob a presidência, já decidida por seu

povo, ao que parece do doutor Getúlio
Vargas. Seria ímíscutr-nos .na politica in
terna, de outro país. Julgamos, porém,
que se o povo elegeu o dr. Getúlio Var

gas é porque tem a certeza de que êle

satisfará suas legitimas aspirações". Es_

creve depois "El Lider" que 08 povos já
não confiam na politica tradícíonal e de,

positam sua fé naqueles que realízam coi
sas palpáveis, acrescentando: - O novo

Iíder do mundo começa agindo para de
pois falar, como Peron, iniciador também
neste aspecto do movimento justícíalís,
ta, que pelo que vemos está abrazando
os povos em busca da solução "escarnotea
da por explorações e escravízadores do
trabalho humano".

-.._._ _ _.,..-_._._._ _•.._ _-.- - -
_ .;.._ _-..&.�

Vencendo na Bahia o Nada apurado cootra
Cindida', do

�

,?SD o. Delegado de 'Eco
nomia Popular

U�D.N. ·já acertnu a derrota»
RIO, 7 V.A. - Informando

qUer
Acreditavam os hrigadeirlstas

a UDN já aceitou a derrota, "A que as urnas do interior do pais
Vanguarda" publica a seguinte no- dariam votos .suficientes para a

ta: Os circulas udenístas. alimen- cobertura da vantagem obtida pelo
tados por um otimismo exagerado sr. Getulio Vargas nas capitais. Is'
ante os pr ímeiros resultados do so. entretanto, não acresceu. As

pleito, já se confessam derrotados mesmas distancias estão sendo
mantido com um alto procer ude- mantidas, revelando-se a. existencía
nísta. colhemos informação de de uma. constante eleitoral entre

que a. UDN já trata de novos planeis os candidatos em todos os Estados.

politicas. nas capitais e no interior.

«A

Manifestações de regozigo não podem
I

cODverter�se em estimulo à' desordem
e Drelexto de subversãQ

A polícia reprimirá com rigor quaisquer
demonstraçôes de desrespeito

RIO, 7 (V.A.) - O sr. Bias Fortes titular da

pasta da justiça, forneceu, ontem, à imprensa, a se

guinte nota:
"Decorreu o pleito de 3 de outubro em ambien

te de' completa liberdade e de perfeita ordem. A po
pulação desta capital deu mais uma demostração
de cultura e respeito, de disciplina e cordialidade,
de seu espírito civico e de sua educação coletiva, nas
efeíções' que- se realizaram, sem vislumbre de pertu....

bação e Intimidação. O governo e às autoridades

responsáveis conservaram-se na firme e estrita vi

gilância e discrtção,
Inciada a apuração, e à medida que o resulta

do das urnas favorece êste ou aquele candidato. ou
agremiação, naturais são as expansões de grupos ou

pessoas pela vitória de suas idéias e de seus líderes.
Essas manifestações não podem, porém, de qual
quer modo, converter-se em estímulo à desordem e

pretexto de subvenção, conflitos e tumultos, com

hostilidades e grosseiros vexames, nas ruas, às ou

tras facções, seus partidos, ofensas e apupos aos

competidores.
A Polícia não o permitirá, absolutamente, coi

birá e reprimirá, com rigor, quaisquer demonstra-
" ções de désr�speito ou desordem". .

1
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Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
. E. sua saúde depende do remédio consagrado:

.REGULADOR- XAVIER
- N� 1- EXCESSO N�,2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAY'IER - o remédio de confiança da mulher

--

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

SORTEIO DE LINDAS BONECAS -- LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE CAVALOS
"BOITE CASABLANCA"

.

NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURANTE AMERICANO COM NO\1IDAOES'CULlNÁRIAS
RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"

'.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

\

(

"
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j ..!L.ESrAD� Sociedade.t �a� �s 8bercUIOSOS
" ..àtlo. Oflel... • na

.

Joio Piato D. I
Diretor: RUBENS Ao R4Mes
Propriet*rio e Dir.-GereJlte

SIDNEI N8CETI
Diretor de Redaçio:
GUSTAVe NEVES

\

A Diretoria da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos leva ao

conhecimento das pessoas que adquiriram bilhetes da rifa do aparelho
de chá, que se acha exposto na vitrine da Casa Hoepcke, que' a mesma

correrá no dia 11 de outubro do corrente ano, pela Loteria do Rio
Grande do Sul.

10,00
46,00
25,00
1,00
0,60 !

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS I

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

I
.

'

A .fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

\ aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en-

\..\ Iraqueoído, É de gosto delíeíosoe pode ser usado em todas
._

_

as idades
\,.

Representante:
Ao S. LARA

Rua Seuador Dantas, 40 - .
andar

TeL: 22-5924 - lUo � Joeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua 'Felipe de Oliveira, 21 -

� aneJar
TeL: 2-1873 .....: Siq Paulo

ASSINATuRAs
Na Capital

AUl9 •••••••••••.. CrI
Semeatre •••••••• Cr,
TrImestre ••• '. • •• Cr,
1118 ••••••.••••••• Cr'
Número avulso .. Cr,

N. Iaierior
Ano •••••••••.•• CrI 100,00
Semestre ••... \ .. Cr, 80,00
Trimeatre .••••••. CrI 85,00
Niunero avulso �. Cr' 0,80
AnónclOl 1IIediante contrito.
•• orilblaía, mesmo não
publiCados, não serão

dftolndos.
A dlreclo alo se ;espon-

II
.abiDa pelos conceito.
emitidos nos arti"o�

usi�do..
'

----..............- .......- .-."......"......-

-. , .. t ...�_
J <: �'f

Firmini�'. Feijó e senhora participam aos parentes e pessoas amí-

gas o nascimerrto de seu primogênito R:r:GARDO ocorrtdo no dia 23 .

do co-rrente mês: na Casa de Saud'e "São Sebastião."

Filorfanópolis; '.f5 - IX - 50.

..1<' \ . .' , I

,

Tonico \do coração
,.
'h

/ -,
j

Cia; LILLA de Máquinas

Rins? Asma, Fraqueza: geral, \�ole�tias agudas perturbações
na circulação do sangue, .A.).rterlOsclerose, Disturbios na

pressão ::m-terial, Cansaço, Fali� de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismi:}: Nefrites.

;': 'NOVO!
IIHAlADOR VleM
Repleto de eficaz medicamento que
desentupirá seu nariz obstruído-cem
segundos! Cômodo. At.lIt'1 dep�e!!sa!

.�..�..�..�..�..�..�...c'}.��
'1

•• • •••••••••••• o ••••••••••••

VENDE-SE
1 escrevanínha quasí nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi. i
r a d o ra

L I L L A\\
,1,

a a r que n t e :\

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

fRAQUEZAS 2. GERAL
YINHO ·ClEOSOTADO
"IIL.VIIIA"

.
.

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

AUT014ÓVEI S
CAMUIBÔES

.

CAMINHONEl'AS

.----------------------------.

Estará o seu filho·
imunizado
contra coqueluche,

.

varíola, difteria?
• Proteja seu filho contra

essas graves doenças.A imu

nização é uma medida de

segurança, fácil e indolor.

. Consulte. seu médico... para
um programa de imunização
do seu filho.

,
..

SQJJIBB Imunização...
.

a melhor forma de

proteger seu fUho!
Medicamentos
desde1858

.------------------------- -

Crédito
.

MUtÚ8 Predial
Avisámos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que sãe basea

dos nos resultados da extração da referida loteria não estão

sendo realizados.
Entretanto, logo que volte. a mesma lC!;teria a. funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·
.

quem em· dia.

.'

J. MOREIRA &; CIA.
CONCESSIONARIOS

CURITIBA TELECRA,W"', PROSEBRAS

QUER VESTIR·SE COM CONfORTe E ELEGAMCIA 7

PROCURB

Alfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Schmidt 4�

Trate as gripes
e resfriados

Ao primeiro espirro, dôr de gar

ganta ou dôr no peito, comece ime
diatamente a tomar "Satosin" eaJI·

doses máximas,' recomendado pelos.
médicos. "Satosin" descongestionai;
os pulmões, tira a opressão, solta G>

catarro, desinféta e acalma a tos

se. Pela sua. poderosa ação revi...

gorante combate a fraqueza dei... ·

xada • pela gripe, _ levantando ràpi..
damente as forças. Procure elU>

sua farmácia "Satósin" - o domi

nador dás Gripes, Tosses e Bron.....

quites.

Mais de 30 anos de aperfeiçc,amentos e sucesso garantem a

extraordinária eficiência do o] forrador LILLA .A ar quente,
torra' o café em apenas 20 l""'ninutos, p�eservando-Ihe inte-

gralmente o' sabor e o aroma I e proporcionando .uma grande
economia, Vários modelos e t taman�os, A lenha, carzão,
coque ou óleo Diesel. Solicite-:r.uos catalogos. Preços acessi-

. veis� facilidades de p�gamt:mto. . 0'-�1�[". •

Temos tambe..m: Moinhos e elevadore.,,"'_.'iJ1r?\ cofe.
Discos para Moinhos. Motores e/étrjcos e outros mJqQ�lInQS
para fins ind'Usfriais, camerciois, agrícolas e domé.fic<�s. ,f!Ii:J!:4J.

"D"'lIJA •-_';��JFundada em 1918 .

'lI, �

, Rua P1ratinin'ga, 1037 - Caixa Postal 230 _ 5: �a.ulo
'

� FIUZJl LIMA &- IRMÃOS ' ,

.

Cons. MaJra, 37: . 'Oficin,as e �.undição em Guarulhos,(S. Paulo'.', '

.

• e Florianópolis .....
l" [l �

.' Arco-Artusi . .,
;III>-
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Se rico quereis ficar
De modo tacil e elegeI
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Ptedia )

" " .. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " .

TINfAS PARÀ PINTIJRA
COTTOMAR
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A belgica organiza Iconclusos iD. teroaci- jooais de «vwUno e
.

,pia·Do»
.

-

Por ínlcíatíva de Sua Majestade
a Rainha Elisahclh da Belgica, foi
decidido criar em Bruxelas, de qua
tro em quatro anos, concursos in
ternacionais de musica, destinados
alternativamente aos violonistas e

aos pianistas.' O 'primeiro concurso

reservado aos violonistas terá lu
gar em maio, de 1951. O primeira
concurso reservado aos pianistas RI'l'Z - ás 2 horas

será realizado em maio, de 19152. Um belíssimo filme nacional com

Estes concursos são dotados de um elenco de primeira grandeza.
O CAVALO TREZE

Vida Bacial
\

Diário da MefropoIff

o' turismo, indústria que Ô
.

. Brasil despreza I
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

/

() Br;asil,' possuidor ele tanlas' belezas naturais, para oferecer ac

!larista, está perdendo dólares _;_ de que tanto carece no momento
- por inércia, por falta. sobretudo, de propaganda organizada.

O Utugarai, país pequeno, e cuja maior índústria é o turismo
.Jjossúe organização turistica das melhores elo mundo. E o país or ien
cal d)em nos poderia dar lições nessa matéria.'

Qualquer cidade grande possúi, por exemplo, carros grandes -

-oníbus abertos - com "cicerones" para mostrar a cidade e suas- coi
sas care.cteristicas. No Pão de' Açúcar- e no Corcovado, quem dá ex

.,plicaçõ'es' ao estrangeiro?
,São coisas pequenas mas. que lerão de fazer parte do plano de

atração turística do Rio. Nós vimos em Miarnf, urnas barcas ou. pe
quenos navios que saem com orquestra, bar, pelos recantos das ilhas
..!Iue rodeiam a cidade. Que panoramas belos temos na nossa maravi
lhosa Guanabara, como Paquetá. Icaraí, Governador, Brocoio l! Que
"mais formoso aspecto o do Rio ,à noite, feericamente iluminado, re
f'letindo-se no espelho das águas da Baía? - No entanto nada há no

,gênero do que vimos na Flórida. E note-se que seria diversão agra-
'Idável até mesmo para os brasileiros.

É fora de dúvida. que toda e qualquer propaganda pr-ecisa ser

.Idealizada e realizada por elementos entendidos no assunto. E quan

.do se fala em publicidade oficial, nós pensamos 'que, quando se ti
'Ver' de lançar mão .dela lá Ióra, procurar-se-á dar lugares a afilhados
invés de entregar a pessoas especializadas ou agências de confiança.

Nos 265 mil norte-americanos que, .em 1948, visitaram ia Amé
rica Latina, apenas. 9.000 vieram ao Brasil. Enquanto os amertca-
1l0S gastaram no México 85 milhões de dólares (ou' sejam 1 bilhão e

.

700 milhões' de cruzeiros). no Brasil apenas gastaram 3 milhões de
dólares (60 milhões de cruzeiros).

É uma grande indústria a qual' o Brasil deveria aplicar-se. São. mi
lhões de dólares (IUe poderíamos obter para balançar nossas finanças pO-'
bres de dólares.

.

Oxalá o Brasil compreenda, já, sem ,demora, que está 'precisando
.trahalhar pelo turismo. É uma fonte de renda colossal que não po
-demos deixar escapar. Nós precisamos de máquinas para a in dús

. tría e para a lavoura. E quanto o turismo nos poderia ajudar?

,Anivel'sários
-O-

Às inequívocas manifestações Terrenos
Sra. Nérica Ferreira 'de Souza. que lhe farão seus numerosos Vendem-se. em Jótes. à vista e
Faz anos, hoje.' a exma. sra. d, amigos, nós ).lOS associamos, pra- com facilidade de pagamento

Nérica Ferreira de Sousa, digna zerosamente, no Estreito. Tratar no BANCO
espôsa do sr. Elpídi"ô de Sousa Sra. Elin Bonsfielâ Tezza , AGRICOLA _ Rua Trajano, 16 _

.Júníor. e diligente funcionária do Natalícia-se, hoje ,a: exma. sra. Elor-ianopolis.
',Tesouro do Estado. d. Eliri Bonsfield Tezza, digna es-

.Aos muitos cumprimentos que pôsa do sr. dr: João Bat.ista Tezza, ,O Bra-8·11 apol- 'íl axeceberá pelo transcurso de tão advogado no foro de LaJes. II

::!�te�v�:t�'os!��.tamos, jubilosa'
Faz a���: '�::l�l�,a�er·::ma. sra. proposta australiana

Srta. J.IIl'(JfI'ise Luci Piazza d. Kirana Alerino Lacerela, dig- LAKE SUCCESS, 7 (USIC)-
A ef.eméride de iloje registra o na consorte do sr. de. Jorge La- Mais sete pai.ses apoiaram a pro

.aniversário natalício da pr,endada cerda, abalizado clínico e funcio- �osta au,stI'aliana, a1)reseI1tád:a'
-e .gentil senhorinha MaTise Luci nário do lVIinisLério da Justiça, perante o Comité Politicv Esp,ecial
.Piazza, dileta filha do sr. José na Capilal Federal. da Assembléia Geral das Nações
Piazza, compl8tente telegrafista Sra. Alfredo Jorge Unidas. Somenté a Polonia foi

,<em Beusque. A efeméride ele ahlanhã con' contrária 'a proposta da Ausrtralia
As amiguinhas de, Marise a home- signa o aniversário natalicio da que contou éom o apoio do Brasil,

nagearão com ,expressivas mani- exma. sra. d. Matilde Daura Jor- FÚipinas, México e Grêcia.
. !f,estações· de simpatia. A essa,s 110- ge, digna ,espôsa d'E) nosso eslinÍa-
menagens nós nos associ,amos, do contel'râneo sr. Alfredo Jorge,

·cCom prazer. A dama nataliciante que, nesta
Menina Ana Maria ' capital, d,es_fruta de s-elela amizades,

Comemor,a, hoj-e, o seu, 40 ani- destacando·se em nosso meio so°

"Versário a menina Ana Ma,ria, fi- ciaL terá, amanhã" a oportmllda
,1hinha dq dr. Wilson Paulo Men- 9-,e de aferir o grau de estima em

donça, brilhante causídico; e da que é tida entre nós.
sra. CérBS Oliveira lVlendonça. A ess,as hOluenage;ns, 'nós nos-

-Compartilhando do júbilo da as�sociamos.
:pelizada que aflqirá a residência Major Aldo' Ferrlalldes
,dos pais d,e Ana Maria par,a feli· Faz anos, amanhã, ó sr. major
'. citá'la, d,psejamos-Ihe os melhores Aldo \"'Iernand/es, 1!:'fl1f01;mla'do da
votos de felicidades. nossa Polícia Militar,

que", Paleis dos Beaurs-Arts, rua

Baron Horta, 11, em Bruxelas.

o PRECEITO DO DIA
EDUCANDO PARA A VIDA

O excesso de mimo e sempre

prejudicial. Sã-o numerosos os

exemplos de filhos mimados que
nada conseguiram na vida. FazeI.!:
do todas as vontades e atendendo
a todos os caprichos das cr-ianças,
os pais eriam personalidades tra

cas, incapazes de enfrentar com,

decisão a luta pela vida.

Eduque seu filho, para a vida,
evitando, o excesso de mimo .

Contribua para � formação sadia

da sua personolidade. - SNES.

..

di_aI e pessoa lal;iamente relacio·

n.ada nesta capital.
Felicitâmo-Io auspiciosamente

pelo grato regisLo.

Sr. Louri'val Silveim
Ocorre, hoje, o aniversário na

talício do sr. Lourival Silveira,
rlesta'cado funcionário do Banco
do Brasil

João Mo,11eira
DeIlni, amanhã, o aniversário

nalalício do nosso prezado coes

taell.)ano 1>1'. João Moreira, CO'pro
priertario ela ICré'dJito :MuLuo Pr,e-

'Faziern anos hoje
À. interessante Júlia Maria lVIa'

cieL
- fi lhinha do distinto casal

Maria·Eliz.iário Maciel.
--: o jovem Elias Paladino;
- a srta. Gelda Silva;
- a '6rta. Marly Goitacazes -Reis,

filhinha do 'nosso pr,ezado patricio
sr. dr. Ibá. Goitacazes dos Reis

pro"eclo advogado.
Fazem anos amanhã

O sr. Guilherme Xavier de'Mi
randa, funcionário do Ministério
da Agricultura;
- sra. Maria das ,Dores Barbo·

s,a, espôsa do sr. Manoel Alfredo

Barbosa, comerciante no Estreit�;
a sra. Rosalina Tolentino, es'

pôs::. do sr. Ulisses G.arlos 'T�len
tino;

a sr�. vva. Jandira Dionisia
Pirath Map.so Muniz;
--; ,a menina Elza, filhinha do

casal Valldl'Ía Ramos - Manoel

M,oura;
- a gala{\te Noemi ,dilela fi·

lha da eXl1la� vva. Noemí Braglia

Panelas de Pressão ARNO
.. a Cr$ 5tO,00

Grelhadores E�étricos
. i a Cr$ 300,00

.

. �a EI�frolandía
Rua t\rclp'reste -' PaIva - Edf. Ipase - Te,l're') 1\"-______________�------- ----__------------------� �

��nso.

'-,
\.

Itua Arcipreste Paiva "'.- =Edificl0 Ipase -Terreo
•

·Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECT,ROLANDIA

com

Maria Della Costa, Manoel Viei-
Chester MOJ;Tis em:

J
ra, Silva Filho, Orlando VilIar•

TRIUNFO DE 'BOSTON BLACKIE Hortencia Santos e o baritoDo Eg;
aventura son Lopes ...

Um drama de· amor e sacrifi·
cio, deixando O espectador em

constante suspense .. .-

Dir,eção de Luiz de Barros é

argumento de Henrique Pon.getti e

Uma aJ.egre e divertida comé- Ra'ymundo 'Magalhães Jr •.

dia. . . Censura: até 14 anos .

. :

e -

sua ma·

-I

D
• I •

1 :,a r 1

numerosos premios, cujo valor to·

tal atinge 600.000 francos belgas. com

A Embaixada da Belgica no Rio Maria Della Costa, Manoel .v�ei-
de Janeiro, 'à rua Barão de Icaraí, ra, Silva Filho, Orlando Villar,

Hortencia Santos e o har itono Edpermanece 'à disposição de todas.
as pessoas que desejam conhecer son _Lopes ...

,

No Programa:os detalhes sobre a organização dos
Marcha da vidaditos concursos, e, especialmente,

sobre as condições de participação. Noticiario Universal.

As mesmas informações podem ser Preços: lrr$ "ti,ZO � 3,20
solicitadas diretamente à direção
geral do "Concours Musical Inter- ODEON - ás 10 noras da manhã

national Reino Elizabeth doe Belgi- Grandiosa Matinada.
10

Esporte na Téla.
2°

'VaU Disney apresenta.
xima criação.

CANÇÃ.o
Um belissimo

DO SUL
.em

�

4-
Walt Disney apresentn

xíma criação.
CANÇÁ{)

espetáculo

DO SUL

tecnicolor. '\

Censura: - LIVRE
Um belíssimo espetáculo

tecnicolor.
Censura: até iO anos.

Preços: Cr$ 4,20 - 3.20

em

Censura': - LIVRE

Preços: 'Cr$ 3,20 - 2,00
ODEON - á 1,45 horas

Matinée das Moças
Esporte na Téla - Nacional.

Walt Disney apresenta sua ma

ximà criação.
CANÇÃO

Um belíssimo
DO SUL

Devido a grande
RITZ

ás 4 e 7 11&.
A maior obra da

contemporansa: ...
Marco da gloria do cinema

Iiano!
Michele Morgan ..:...... Massimo

rotti!
Gino Cerví - Michel Simon mais

80 atores e' 90.000 figurantes.
FABIOLA

O palacio nahabesco de Fabio I
Festins deslumbrant�s!... E pa
ra divertir a trba faminta e en

furecida. .. o massacre dos cris
tões nas ruas... cenas dantescas
Inesquecíveis pelas SU[!,._ tremenda
realidade.
Censura: . Improprio até 14 anos,

No Programa:
Marcha da Vida - Nacional'
Metro Jornal - atualidades.

Preços:
.

Ritz - ás 4 horas -Cr$ 6,20 'e 3,20
Ri tz - ás 7 .horas Cr$ 6,20 unico
Roxy - ás 7,30 horas Cr$ 5.00

ODEON - ás 4,30 - 6,30 - 8,3&
horas.
Mais uma apresentação da O.C

a marca dos melhores filmes
cionias.
Um belíssimo filme nacional CO

um elenco de primeira .grandeza.
O CAVALO TREZE

Ita-

espetáculo
tecnicolor,

30
Leon Errol ná

comedia.
CANÇÃO

engraçadissima

ALVORADA

Gi·

em

DA
Uma divertida e �Iegrf comedia

romantica musical ...
Censura: - LIVRE

Preços : Cr$ 5,00 - 3,20.

ROXY - ás 2 horas
10

Cinelandia, Jornal.

-Mais uma eletrizante
deste astuLo detetive., ..

'30
Dennis Moor,e

'Ray Corrigan.
TRES RAPAZES DESTEMIDOS

40

Continua\ão do seriado:
TERROR DOS ESPIõES

L.utas - torcidas - ação.
Censura até "10 a.nos

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
... ..

.

IMPE'RIO - ás 2. horas
10

Cinelanclia Jornal.
20

Continuação do seTiado:
TERROR DOS ESPIõES

Lulas - tOl:cidas - ação.
30,

Dennis Moore

Ray Corrigan.
TRES RAPAZES DESTEMIDOS

comé-Uma a1egre e divertida
dia ...

No Programa:
Marcha: / da vida
'Noticiario UmversaI.

Preços:
As 4,30 e 8,30 - Cr$ 6,21) �,20
As 6,30 - -Cr$ 6,20 (bnico).,�

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

IMPERIO - ás 7,30 boras .

Ma,pia Montez,' Jean Pierr,e,
mont Wladimir Sokoloff.

ATLANTIDA
Jamais houve uma Imperatriz

como Antinéa! Governava o mais

extra�ho mundo e �ra. <8xlranha
cruel e voluvel ...

,

Censura: até 18 anos.

Au-'

No -programa:
Cinelandia J-ornal.
Fox Movietone New,s.·
Preços: Cr$ 5,00 (Unirco).

\

Sociedad'e 'Musical «A.mor à Arten

ChI'istóvão Nunes PÍ1'es

Assembléia Geral Ordinária
De ordem do senhon presidente Assunto: Eleição ela noya Dir

em exercicio convido a todos os toria lla-fa' o ano social 1950/5':..
senbores sócios ,e 'oomponentes da Florianópolis, em 7 de Outubro,
Banda desta Sociedade para com· de 1'950.
parecerem à Ass-embléia Geral !(I

realizar-se na próxima segunda
ff\Íra, dia 9. 1° Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A"�;.p raça
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

e- a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurarI
a nova. linha. .

FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCmCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA vrroarx. LAJES.

ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos

mesmos, dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fran
cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo local.

Congratnlamo-nos com os nossos 'prezados
-

clientes pelo aus

picioso f'áto, que revela o interêsse da grande empresa brasileira
em bem servir ao Estado e corresponder à animadora. preferência com

que a tem distinguido o comércio, a industria e' o público catarínense.
Ftlor-ianópolis, 26 de setembro de 1950.

.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências

PAT,I LOGRAFIA

,
METODó.

Moderno e Eficiente

(orrespondend,
(omer.dal

(onfere
Dlploml

DIREÇAo.
Amélia M Plvalzi

Ru. Gene,al Blltencourt. 48
'(Esquina Albergue Noturno)

S ' velho
-

Sé.ryjcas Aereos
quem quer C·

·

d 5 I L dVelhos portadores da descrença, C( ruzel ro O' u)) t 8.

VENCE-S.I:

(CB A C C E, L I')

IPara colocar SOLA

leio seu Sapato
PROCURE

I· Oswaldotelefon es 1536 e 1324
P.15 de Nov. n.22- 2'. andár

Casas

moços, combalidos pelo esgotamen
to, moças indiferentes. aos praze
res da vida não desesperem! Com,
batam estes males de fundo nervo'

so usando o remédio de plantas in'

digenas "Gotas Mendelinas", cujo
efeito extraordinário - está assom_

brando o mundo. Enérgicas e de
efeito seguro, sem contra.Indica

ção,' 'podendo ser usadas até por
pessoas de idade avançada a� Ia
mosas "Gotas Mendelinas", "A
fonte 'da Juventude", adotadas nos

hospitafs e receitadas diáriamen,
te por centenas de medicos ilus

tres, é o espantalho da velhice, do
esgotamento nervoso e da neuraste
nia. Distribuidores Araujo Freitas
& Cia. Não encontradas nas drgs
e' farms, do local enviem antecipa
damente, Cr$ 25,00 para o .End. Te

-O-o--Co-,ma-nd-Od-o-1-4·-0.-C-. legráf'icc "Mendelinas'', Rio, que

_

.

remetemos. Não atendemos pelo re.

embolso.

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

a Incorporação do 2° Turno de Contingente ,d'e 1950, são declarados
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas do
dia 25 do corrente. os seguintes conscritos:

'

a) - Destinados 'ao, 13° B,C, -- MUNICI,PIO DE TIJUCAS: João
Angelo de Sousa, cert. n. 410,666; Geraldo Furtado, cert, n. 408.471;
Luiz Bertoldi Filho, cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do
mingos Medeiros, certo n. 75.359; Cicero Felíeio, certo n, 75,347; MUNI.
CIPIO 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, certoI '

n. 125.642� Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei.
ra, cert. n. 410,890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ� Flávio Lopes da COSo
ta, certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca
sas, cert. n. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO:
3{)6.033; Thadeu Antônio Peron, cert. n. 356.277.

Dispomos de duas, para alugar.
no Estreito. Banco Agricola _:_ Rua

José Boeing, certo n, Trajano, 16.

,

MOACIR BENVENUTTI � OLGA CARDOSO BENVENUTI partici- "NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO-
pam, com prazer, o. nascimento de sua filhinha MARISA ocorr-ida a RO QUEIMADO"
18 do corrente, na; Maternidade Carlos Correa,

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilidade, combinação císn

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

bos os sexos. Esgotamento nervoso,
falta de memória. Moderno revígo
rador do sistema nervoso e tônico

-

geral. Vl'RILASE, um produto do
Laboratório JESA é vendido em

todas as Farmácias €I Drogarias,
Pedidos pelo Reemhôlso - Caixa
Postal. 3383 - RIO.

� J ••• • _. • ••

Viajante
Precisa-se de um qu,e conheça to

do·o Estado. ,

Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban
co do Distrito Federal S. A.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL LTDA.

Fundada em 1927
, Conforto -' Segurança - Ràpidês

novos HORÁRIOS

Segundas feiras:
Florianôpolis - Guritiba - S. Paulo - Rio (baldeação São Paulo);
Florianópolis - Joinvile - Mafra - União da Vitoria - Lages.
(ida e volta)

Terças feiras:

Florianópolis - Cur-itiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé - S. Paulo Rio>

(baldeação S, Paulo) ,

Quartas feiras:

Florianópolis: - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.

Florianópolis - Joinvile - Mafra - União da Vitoria Lages (ida e

...,,11,-,volta)
Quintas feiras:
Florianópolis

São Paulo)
Florianópolis - Mafra - Curitiba

(baldeação em São Paulo)
Plorianopolis - Porto Alegre

Curitiba - São Paulo Rio (baldeação

=-Itar-are - S. Paulo - Ri�

S('� I as fr-i.rns :

Florianópolis - São Paulo - Rio de Janeiro - Vitoria - Salva
dor

Florianópolis - Joinvile - Mafra - União da Vitoria Lages (ida el
I

'

volta)
Sábados:

Florianópolis - Curitiba - Soo Paulo - Rio (baldeação S. Paulo}�
Florian&po1is - Mafra :....:_ Curitiba -Itarare - S. Paulo - RiO!

(baldeação em São Paulo)
Domingos:
Florianópolis - Porto Alegre

Economise Tempo e Dinheiro
enviando suas encomendas aéreas via CRUZEIRO DO SUL

Passagens e Encomendas:
Machado & Cia S. A.

Florianópolis: - Rua João Pinto, 12 - telefone, 1.500

Blumenau : - Rua, 15 de Novembro, 1326 - telefone, .18

Itajaí : - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, 26 telefone. 211

Sub-agentes em Laguna, Tubarão, Criciuma - Brusque,

Solon Vieira

e

Ib Ligockí Vieira

Participam às pessoas de' suas" relações .� nascim�n
to de sua filha ELBA, ocorrido a 27 .do corrente, na Ma-

I
1ternidade "Dr. -aados Corrêa".

Florianópolis, setembro de 1950.

..

POLICIA MILITAR
físcalização Administrativa
De ordem do senhor Capitão Fiscal Administrativo desta Corporação.

comunico que no dia 10 de Outubro vindouro, ás 9,30 horas, será rea;
Iisada a venda em hasta publica de um Cavalo. - Os interessados deve
rão comparecer neste Quartel no dia e hora acima mencionados.
/ Quartel em Florianópolis, 26 de Setembro de 1950.

Pedro Nogue,ira de Castro

2° Ten. Adm. Almoxarife Interino

1 SOR�ETERIA DE 8 FUROS MARCA

com r,an"",irlant> nar» 1fiO lit.rn,� OI" .sorvete. I"qniDl'Iill'I com com

pressor '!'COPELAND" original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo

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

1 • R á' d i· O s A t·1 â n t i d a
\

.0 N DAS L ONG A S E C U R TAS
o sucesso da técnica electrônica - Att'ântida Super construção para durar mais � Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO
-s:

Rádios Electroias Transmissores Am plifícadores

Atlântida Rádio Cat,rinen'se Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

---------------------------------- ----o--_�------�,--....._-

\
'

1 .Atlântida

Rua Trajano, n. 31

.'

Telefone y. 1459
. ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COM A NOVA

KAYSER
Fabricação GRITZNER-KAYSER A/G

Durlcch (Soden)
Antes de adquirir uma máquina de costura

procure conhecer a Nova "KAYSER''', a má
quina perfeita em seus mínimos detalhes. Fa
bricada com material de primeira qualidade
e possuindo linda apresentação, "KAYSER"

'

é a máquina de costura que satisfaz às pes
soas mais exigentes.
Garantida pela tradição da industria alemã,

"KAYSER" é uma máquina feita para durar
gerações, pois as suas peças sujeitas a atrito
são fabricadas com especial aço cimentado.
Experimente·a e certifique-se de que vale a

pena possuir uma "KAYSER".
• 'Montada sobre rolamentos de esferas.
• Silenciosa e de suave manejo.
,Durabilidade ilimitada., '

• Lindo moveI em madeira de lei.

COM UMA. "KAYSER" NO LAR É MAIS FACIL COSTURAR

Representantes exclusivos no' Bras;' :

BRAZ'IL QUJlRTZ COMERCIAL LIO.
Av. Rio Branco, 120 ',), 12.0 ando - 5. 1220/24 "... Tel. 22-9192 - RIO

, \
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Mário Moura, filhos e nora convidam seus parentes e amigos pa
iil'a 'assistirem à missa que mandam celebrar pelo descanso eterno da
.1JO'nisSima alma de sua espôsa,' mãe e sogra.

-

MARIA !DAL/NA DA SILVA MOURA
no altar-mor da Catedral Metropolitana, às 7,30 horas do dia 9

-do corrente. Antecipadamente agradecem.

Agem directamente sôbre o ap
parelho digestivo, evitand.o a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e JNTES
TINOS.

SENHORITA!
A ultima creação � em relri
gerante é a Guaraná KN07
EM GARRAFAS GRANDE�

. Preferindo�oº está
acompanhando: a""modai1'_-.-_-_-_..-_-_._-_-_-_-_-_._-_-_-_-.-_-_-_-_-_-�_._._-...-.-_-_._._-_-.-.-.-.-.._..- . .:._._..-.-.".......

, .....................•....•••.••

VAEAORIO(.
..

QUARTO. C/BANHEIRO,
E TELEfONES

ENO, TELEGR, "ARGENOTEL"
TEL. 25·7233

RUA CRUZ LIMA, 30
iRAIA DO FLAMENGO

AVISO
o 'I'abelião e Oficial do Registro de Imóvel da 1 a CircunscriçãO'

avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da 1&

Vara desta Comarca, 'transferiu o seu Cartór-io da rua Trajano na 35.
para a rua Arcipreste Paiva na 17A, onde passará a atender.

Ftlorianópolis, '23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Junior
TabeJião e Oficial do RegistrO'

:
Via gem com segnranca e rapidez·
so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

EXPRE'SSO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajai - Join.ville +-r Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira ç

l

I

Colégio
ESTUDO DQ EXTERNATO

Para fomentar o, aproveitamento intelectual dos seus alu
nos, 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.
Matricula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa

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

Multas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas Idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa disposição da mocidade. Elas prolongam.
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa dispo
sição que lhes proporciona o seu fislco sadio. Quer saber a razão delas
demonstrarem menos idade do que realmente tem? Pois bem, preste
atenção a isto: a DEBII,.IDADE NERVOSA e o E1"FRAQUECIMENTO
NEURO·MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA; A PALIDEZ,
O EMAGR�CIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposição moral
e física (FRAQUEZA. SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). ):sses jóvens
aos 50 anos, cheios de vitalidade e disposição conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL, çonsíderado pela classe médica como um ótimo tônico
nervino, dada a sua fórmula científica ser bastante concentrada em

fosfatos, de assimilação imediata pelo corpo humano. Os que não se

sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo.
Usem, então, FOSFOSOL em elixlr ou injeções íntra-museutarss e logo
depois das primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: A.nimados!
Fortes! Dispostos! .I)lão encontrando FOSFOSOL nas farmácias e drogarias,
escrevam aoDepositário.V • SANDOVAL JR. - Caixa Postal 1874 - São Paulo

Ali. Pcttinati
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,A. DAMASCENO DA SILVA I;

ADVOGADO �

A9ôES CIVEIS E COMERCIAIS

tMari� �I�n�a S� Moura s�!r� e�c����� �.A )
acesso de asfixia asmática com

M· d'
'

7 d
o seu cortejo aterrador, abate

ISSa e
· ia o espírito mais resistente. SeI

asmático é viver sempre de
baixo dessa obsessão nervosa
é dissolvente. O remédio do dr.
Reyngate, a salvação dos as..

mátícos, combate eficazmente
não só a própria asma, cerno

qualquer bronquite crônica ou

não, tosses, chiados, etc. Com
o remédio do dr. Reyngate, as

; gotas antiasmáticas, puramen
I
te vegetal, o doente

, adquire
imediato alivio, voltando sua

respiração logo' ao ritmo na
tural. Não encontrados no lo·
cal, enviem antecipadamente,
crs 25,00 para End. 'I'elegrá
fico Mendelinas, Rio, que re

metemos. Não atendemos pe
'" reembolso.

VALVULÁS

I-bilip$
MAIOR ESTOQUE

fttlântida Radio Cal. Lda.
! '

,

" 'Rua rral�no, 31
( -!�j-''_--'-'-----
( /----------------------------------------------�--------------------------------------------------�------------�-----

eami•••, Gravata., Pilame I

Meia. da.-melhorei; pelol tme
uores preçOI .6 na CASAdMI8 •

CELANEA - RllaO. M.frsJ' . I•••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••• lilllllii_�·
, F

Colégio Estadual (Dias
Exames art. 91

--0-

Inscrição: de 10 a 10 de outubro.
Exames: a partir- do dia ii.
Documentos necessários: 1 =-Certidão de registro civil

comprovando ter idade mínima de 17 anos completos ou por eom

pletar até 30 de junho seguinte; ,

2 - prova de 'quitação com o servíço militar, e

3 - prova de identidade feita pela carteira ele ídeatídade ou

por documento que legaãmente oa substitua.
----�----------.-----(��---------------�----------�---

,Praça 15 lIe Novembro, 22 - ze ....
> ,! '

(Edifieio Pérola)
,

I'.nell: 1.324 II 1.IS8

I'lorian6polis - Santa C.t.rlu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Todos os votos de
uma orDa para o· sr,
(letúlio Vargas

s. PAULO, 7 V.A. - Na cidade
de Iguapé o senador Getulio Var

gas foi eleito sem competidores..
pois que venceu sozinho o pleítm,
Ê que a urna, aberta acusou 1.0740
votos contra zero de todos outros:
tres candidatos.

-

6 O ElSTADO-Domingo, 8 de Outubro ce ld5J
-------------------------------- ----- _ ...,._---_ .. _. ----------------�-------....

� cam.a�ha sanitária nos Vales
: do RIo Doce e amazonas' .

Dado a publicidade o relatório geral do Instituto
Assuntos Interamericanos. - Eliminado o

paludismo ua Ilha de Marajó

de

I'
WASHINGTON, 7 U.P. - O Ins-

j\?!,q,_dO de Assuntos IJ,1ter-ame�j!�:.t
.

no deu à publicidade um relatório

I geral sôbre o programa sanitário

em cooperação com o ministério

<la Educação "e ISaúde do Brasil,

realizado nos vales dos rios Doce

-e Amaêonas.
Esse programa iniciado duran

/ te a guerra foi pos�o em. '�)f(.Í.fi
) ca desde 1942, por ínteméd.o do

Servico Especial Braaileivo de
1 Sallde Publica.

Teve como consequência Uma

.oiminuição extraordinária no nu

mero de casos de impaludismo \3
.. ,

febre -{jfoi�e, tendo sido realiza

-das numerosas melhor-ias nos ser

viçós de saneamento dos aquedu
tos. Em Colatina, no vale do i-ío

!Doce, a mortalidade causada pe

la felke tifoide diminuiu de 43,3%
Ilara cada 100 mil habitantes, em

l;l91i5. para 6.5% em 1948, e 3,20/'0,
•

em 1949. Em pouco tempo. con

seguiu-se na ilha de Maraló. no'

Pará, Jelimin:ar-se o tmpaludismo
mediante uma' "ofensiva DDT"

contra os mosquitos �'ansJY�iSS0
res dessa enfermidade. Em vírtu

de do êxito dessa campanha. os'

navios fluviais voltaram a fazer

escala naquela ilha.

Ü Instituto, em seu relatório co

mentou que estas e outras ativí
dades do Serviço Especial de San

de Publica demostrou que fi pos
sivel utilizar métodos modernos
contra as ,enfermidades em zonas

pouco desenvolvidas. Assinalou o·

Instituto, 'alem disso, que o êxito
dessa campanha sanítária no vale

do . Tio Doce con�ibui aPara, o

desenvolvimento de grandes ,

re

cursos econôm-icos naquela. regi
ão onde existem minas de mau

ga1ês, mercurío. Icr0111l0, tungstê
nio, ouro e madeiras raras .

SIS. INDUSTRIAS DE S. CftllRINI
E R. G. DO SU�,

CAMAS E CADEIRAS
.

Nos ramos de: LATICINIOS

CONSERVAS (DOCES E SALGADOS)

e outros artigos (a estudar)

(lade de produção e prazos de entrega. o. CHEFE DA FIRMA DEVER\

NISIT.AR BREVEMENTE O SUL PARA ULTIMÁR OS CONTATOS!
.

.

SR8. INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL
.

.

\s mulheres nJervosas e

s�u drama' intimo
o

Flagrantes guerra na Çoréiada

Homemo Mecanico
"

FERIDAS. -,REUMATISMO E
Pl"ACAS SlFILITICAS'

Elixir de Nraneira
Madlaocao o.UJ:Ul<a1' DO h:atarnlo.t·

da .1iUl.

.
.

Os .alvos militares da Coreia

da]
ando' a Republica da Coreia a re- um grande ataque levado a efeitC4

Norte estão sendo constantell,lente pelír os agressores' comunistas. por Superfortalezsa B-29 das For
atacados pelos aviões das Nações A fotografia mostra oficinas cas Aereas norte-americanas. (F<,-,<,
Unidas que se encontram auxíll- ferroviarias proximas ia cidade de' tos USIS).

.

. Wonsan. Norte da Coreia, durante .

-;-r
_ que necessitem desenvolver suas vendas- para os territórios de

sachussets,
. . %iener ,!partfe, do Ptiooi,pi0 de

il:!a-o Paulo (Capital e Interior), Norte do Paraná e Minas Geraís --e
.... que já foi criado o cérebro msca-

nico. 1

favor se comunicarem urgentemente com VITAL - Caixa Postal, 5.520 "Si já pudemos criar o cérebro
-

- af'irma Wiener - não é, ímpos-
_ São, Paulo, indicando condições de representação, inclusive capaci- sivel que podemos criar o resto do

ACamo o homem, a mulher,lnos dias de hoje, agitados e
.

is, com as atribuições e responsabilidades de donas de cílsa ..

la árdua luta pela existência, sofre emoções violentas, (les- M
-

· .

trolando seus nervos e funções vitais. A tristeza, iriitabili-
.

, ecan IcOSk.ê, inconstancia, falta de memória, e frieza intima, são sin...
.

_ nas alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamento.
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS, medicação

..... I ,;

,altamente c.ncentra,da, feita de plantas raras e sais organi- Estamos selecionando dois' elementos ativos e de capacidade com-

,cos, sem contra-indicação. GOTAS MENDELINAS é o tônico provada, que possuam regulár instrução, boa ,aparência, idade de 1$
indieado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a a' 30 anos, para a funçãó de balconistas na Seção de Pe�as pat'a auto-
tranquilidade, confiança e energias

.

perdidas. Distribuidor moveis em Firma de glla,nde movimento.
'

\Araújo Freitas. Não encontradas no local, envieIl} antecipado Os intere.ss'ados poderão s'e <Frigir por carta do próprio punho,
�r$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, aue

I
para a Oaixa postal BB 'em Curitiba, indic,ando fontes, de referências,

I teremos. Não atendemos pelo reebolso postal.
..

empregos anteriores e pretensões, anexando uma fo,tografia. 3 x 4.

Por AL NETO

...0 ho-mem mêeanico já esri apa
recendo no horizonte da cie'ncí a

norteiamerilÜatla.
Em verdade, a' fábula dJ dr.

Frankenstein po�rá; converter-se

em realidade, sem os aspectos ln

gubres que a tornaram famosa.
O homem mecanico de Fran

kenstein er'a um monstro assas

sino.
Mas o homem mecanico da cien

cia moderna pode ser um índíví
'duo altamente util a sociedade.
Wiener parte do principio de

um homem mecaníco e indicada

pelo professor Norbert Wie;ler. do
Instituto de 'l'echnclogia de Mas-

se de informações atuais em re

Iaçãn à experiências passadas.
Assim como o cérebro recebe

informações atra vés dos sentidos,
o cérebro mecaníco as recebe dire

tamente, mediante algar-ismos.
. Warren McCulloch - 'proi'essor
de psíqulatria da Universidade de
IiÜnois .:_ diz que o cérebro meca

nico, como o cérebro humano, é
dotado de neurons, ou cêlulas ner
vosas.

Aos 10 milhões de neurons vi

vos do cérebro humano correspon
dem as células elétricas e as' vál
vulas do cérebro mecanico,

O novo cérebro mecanico fabri

cado nos Estados . Unidos pode
transformar-se num grande auxi

liar da marinha de guerra norte

americana.
,

. Isto é indicado pelo dr. L. ,L
J. '.

1 .

,

-Cherry, do Centro de Pesquizas de

ProjetiS Dirigidos da Marinha dos

Estados Unidos em Point MUgll; ao

norte de Los Angeles.
Cherry indica que o cérebro

SWAC pode computar a trajetoría
de projetis de longa distancia.
"Isto é muito dificil", explica.

Cherry.
"Mesmo radar é importante pa-

ra fazê-lo. Além disso; a fotogl'afi a .

; Por outra parte, o 'I�VO cérchro , é dificultada pela curvatura da

mecaníco SWAC poderia. - na terra. ,

opinião de vários cientistas. -

II'
'" Como pbde fazer cálculos com

substituir sempre o cérebro huma- algarismos astronômicos em rJOtl�
no si não fosse o pacto de que não,' cos minutos, o SWAC talvez r'3501-
tem imaginação. va problemas em que o radar fa-
De fato. há n1L�itas tarefas que Ilha".

_.

o céreTil'o mecanico reali;/:a com I O ,SWAC não é o. primeiro nein

muita maior perfeição do que O',
será o 'unimo cérebro me.canic.o

humano. fahricado nos ;EsLados Uriidos.
,

"Mas b segrêdo di'v,ino :-- expU- I Durante a ultima.. guerra, J).0r
ca o prof,essor Howard Aiken

--'I exemplo,
a International Buss.irress

que nós, pobr·es' humanos, mmc2. M-aC,\üne CorporaLion ,construiu um
descobriremos. é como dotar a cérebro inecanico que é conhecido
m�qllina da faculéWade de imagi- COm o apelido de Bessie.
nar, de realizar criaç'ões intelec- Talvez,

-

o maior defeito dos cé�
tuai8". rebros mecallicos é que são caris-.

I
O professor Aiken é chefe do simos.' .

r,abo!ratorio de- ICálcnlos da
.

.uni'l'
Um dos n�elhores até hoje cons-

. -versidad,e de Harward. truidos foi o chamado Mark III.
Aiken explica que o cérebro me: OusLu 500 mil clofarei,' ou seja., \

canico "pensa" medianLe a análi- mais de' '15 milb,ões de crllzej['o�,

corpo.
i "Eu, até 'acho que isto secá f'e i

to dentro de futuro não remoto ".
Wierier acrescenta <hi,e já se fa

bricam braços, pernas. orelhas, na

rize's artifi�i,ais . O problema con

siste em fazê-lo trabalhar em con

'junto.

, OS'
, orai:!CC! (j}-

í'J da P • lIMA0
c;. • • ABACAXI

'" LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(ar/tio (fJm 12envelopes
de5 frulDJ dtlerenfesc'jJ,18".

,

REEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Prodt.. tos 5VC-fRI,;TI

CAIXA PfJSTAL 1008
CURITIBA - PARAN/J:

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono etc'

, ... � . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .

CASA MISCELANEA� dilui
buidora do. Rádio." R •.eC. A

ictor. Válvula,' eí'Dilcol.
Rua Con.elbeiro.� M.ira
••••• II! •••••••••••••••••••••

Faleceu o 'pai de
Riog Cro�hy·.
, HOU..YWOOD, 7,(V.A.) - Har-

ry Crosby. pai cio far.uoso cantor e

lalor cinema:trografico Bing Cros

by, fa]poe�l qnlem nesta cidade.

Harry Crosby contava 80 anos.

de. idade.
...

..

"aU•._ fellefdad�. ,el. ".el•••
i. li. ... mlai.la. 1

lia., ala e.q.��\._ f,l.' ••••••
.ruellt.. 1111111'1\ III ..e\1 �Il!I'WOL.OIIi
, 1I1ft!l �.de!'lIIIe.tA \ ti. CIlDM
MUTUO PI"� �;_;_ljJ_ 'i;;�
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I
Dr.. (L.RNO G.

GaLLETTI
ADVbGADO

Crlm•• ci".1
CODltltulção li. Socltldad..

NATURALIZAÇÕES
Titulol Oaclarat6rlol

ÉIIorlt6rlo I ROlid.nolt'
Rua Tb'cr.dIlDt.. 47.

FONE •• 1468
.

lu

j •

, enças do aparêlho respiratório
.

TUBERCULOSE '

Cirurgia do Torax
'i'ormado pela Faculdade Nacio
uú de,Medicina.- Tisiologista e

, tisiocirurgião do Hospital Nerêu
'Ramos. Curso de especuüizaçõo
'Rf!o S. N. T. ( Ex-interno e Ex
a$l�iste1J,te de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
, Cons.: Felipe Schmídt, �8

Consultas', idiariamente,. ,

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

I. LOB4TO FILHO

Agora, SIm·!

f

I
•

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
� DORIVA_L S. LINO

'

I
Edifício IPASE - 2. andar

I
'

Caixa Postal 260
Florianôpolis - S. �atari�a ,

I DRA. WLADYSLAWA WOIfOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO ms MUSSI
,

,
'.,.,..

Médicos

üírurgía-ülíníea Geral-Parto.

Serviço completo e especíalisade das DOENÇAS D1Il

SENRORAS. com modernos método. de diagnóltico fi tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
,-

Radioterapia por ondas ClI!'.tas-EletroeoaguiaçiÓ-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.'

,

Consultório: Rua Trajano; nO t, tO andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 is t2 hora. - pr. -MU8d.
Das' t5 ã. t8 horas - Dra. MUHi.,

Residênoia - Rua Bantol'Dumont, 8. Apto. !,

.

COMPÂNlliÃD,�T�iTÂ-TÀÍÍfÃtf
..
T

..T�

Fa.dada em 1870 � Séde: IAHIA
INcaNDI08 E TRANSPOR'r.'
Cifru .0 BaI..C••• '1'"

CAPITAL B RESERVAS, CrI
Reaponaabildadel .••••• . •••• � •• :';'•• '. CrI
Receita ••• :.. ••• • •• •• !" •••••••••••••4 Cri
Ativo •••••••• ••.•.• ••••••• •• '. • • • •• . Cri
Sinistros pagol nOI último. 10 dOi •••• CtO
Relponaabilidadel ••••.• •• • • • • • • • • • • • ,Cri

Diretorea:
"

Dr. PamphUo «l'Utra Frelr4 .e Ca"al••, .Dr. I'ra.elllc••• B6,
A.falo M...rra. Dr. Joaqalm Barreto de ,Ar.tlo e loe' Allre•• '

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

-

..-;--."."
-

..-.'_-..-.:••-.-.'.-.-.-_'.,-..••••&- 7'&-
-

•..,..-
-

,1'.. _7.&· u....

80.100.fIéft,lo
'

1.178.401.755,17
'7.053,246.s0

'142.176.603,80
18.687 aUI,Io

,

71.7H•..,Úoe,30

SÊOE SOCIA'-�

PO�líO ALEGRE

RUA VOl(JN ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. pS" - TELI;FONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTOR....

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

Tro1\lport•• regulareI d. c(Jl'ga • de phto d.

8.10 FR4NCISOI DO SUL. para 10VI' IOli,
. ..'

Informagõ•• Gomo. Ag.n�.. '

.

).
Plorl.o6p�hl '- C.rlol HoepckeSIA "7- 01- Telefone 1.212 ( Bad. telel.
Sio Prancllco do Sul - C.rlo. Hoepcke S/A .i.-CI..,_ Telelooe 6 'M'JORB:MAC g

, ,

.".."./II).•••:....-'..T....:s.-..r.........._...........
-

....,;.-_........,...........,..,."""..
-

..."W:W'O&'eJC':a......-....-. • = cL"':Mt u ._LU •• Usa e

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade, diàriameate, ao Hoapita) .e CarIO••

\ '

..........sY._.....
- ....... -_-J.......-_-J�,-....__...-",._-,_-_-_.....-_......_-.-......-._.....-_;a

- -.r.:-:..; •�......... --�

Dr.. Lins Neves .'

.......r ••.Materaid.de e m'.ie•••
, Boapital 4e Caridad.,

i::LINlCA DE SENHORAS - Gl�

I RURGIA PARTes

llapóatieo, controle' 'e ..
tratamento

epeelaJisado da lP'avidêa,. Di,tar·

JiOll da adoleldncla e da menIJpau·

.. Pertubaç6eá menalnlala. i 't�",

oaçôea e tomorei do aparelho .�nl
al r�no.
"...� do utero, ovirioa. tram

.... apendice. h6rni'u. ',vuisea. etc.

lrDrgia ,pliatica do perineo (ru-

aru)
�SISTENCIA AO PARTO E OtpE·

RAÇOES OBST2TRICA8

:loenÇU gland1llarea. tiroide, od

ioa. bipopise. etc.)
�qlm'�ioa .oervoaOJ! - Esterilidad.e
,. Regime$...- ,

:Onsult6rio R. Joio Pinto, ., - 1''''

'.4411
RNid. R., 7 de Setembro - Rdif:

';nu e Sousa - Tel, 8411.

,
-

Dr. Newton d'Avilà
Clnrcla geral - Doenças de s.......

ras - Proctologia
FJe'trieidaãe Médica

Con.nltório: Rua Vitor MeirelN n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e � lar,·

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal RamOI n.

41IbtIoa lBidica de adulto. " m.....
OOIUltlltór1o - Bua Jo&o PInto. 1.

.

Telef. K, 769
c:oualta daa ( Ú 6 .....

a.u4iBeia: I'ell"' Selualtl .. II.
Tat.t. n.

.

Dr. Paulo Fontes
'C1búco e operadOS'

Cnaa1t6rio: Rua Vitor MalraItI. li.
Te1efou: 1.405

Cauultu da 10 i. 111 • ... U ..
" lira. ll..ld�tlCi&: llu lIl__

U. - X...,..: 1.ue

AgenCia Geral para 8t8. Cal·arina
. Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. ' • - Telefone 1.422.

Caixa Postal. 69 � TeJ "pJ'otectora" - FLORIANOPOLIS ---'------
Dr. MárioWendhausen

IDr.Milton Simone Pereira
,

Cliniea Cirurgiea
M.Ieatia8 .e Senhor••

CIRURGIA GERAL
... Serviços dos Professores Bene.

Ucto Montene8l'o e Piragibe No
peira (São Paulo)

Oouultu: Das U'ú t7 hora
B.. Fernando Machado, 10

. Dr. M. S. Cavalcanti
ClIafc:a ad1lll1_ta" da lI'IutU
llu Saldaüa )lati.... I'

TüfoM JI, UI

"VI'RCi'EM· ESPECIALIDADE" da
elA,W·ETZEL :JIN o crSTRIA.L-JOIS" V (L [, �� (M�rol.l

\ '

TORNÂ A ROUPA BRANQUISSIMA

,.

r �'l a\
i'
r
I

..

o, Polydoro 'E. S. Thilgo
M6c1leo '. ..rteb. I

.. aOfPital de Caridade de nO.
rianópolil. Assistente da

Maternld�de
I)oe.çu dOI órgiol interrtol, .,..
cIalmente do coraçio e, TUGI

Joençaa da tirolde e demaia ......
dolu Internu

�ca • clrnrgia de aenhoru -

Partos
mIOTERAPIA - ELECTROCAll
DIOGRAFIA - METABOLlSlllO

BA!:AL'
iORARlO DE CONSULTAS,: -

DiAriamente das 15 às 19 ho-
ruo

·CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meireles a. 11

Fone mannal 1.702
RESIDOCIA:

A.."enida Trompowsti n
Fone manual 711

,

"""'i-

�
,

._JDr. Roldão Consoni
"CIRURGIA Gl!;'kAI, - AI,TA ao,
"URGA - MOI,�STIAS DlI ...

NHORAS - PARTOS
:.onudo pela .aealdada da )lati·

... .. Ualnnldade de SIa .Paula.
ende foi alsistente por 'll'irio. __ de

Seniço Cir6rgieo do Prof.
'

.AlI,..
CeIftIi Kitj

Clr1lJ'lia do estômago , 'riu lIraalD>
rat. Inte.tinoa delgado • �. tini

de, rinl, prõltata, bexip, utare,
.'ll'irloa e trompao. VarlcoceIa. lII.tJ:*.

eele, 'll'uise. e Ilenau.
Conlultal: .' Ua. J i,1 li horu. I i'iIt

I'ellpe Schmidt, 21 (alto. da Cue
Paraioo). Telef. 1.598

Rwd"ncia: Rua l!;.te'll'ee Inalar. 171,
Telaf. K. 764

.- Dr. A. Santaela
(1"ormado pela Paculdade Kae1o
lUll de Medicina da Un1'11'eI'81dade

do Bra81l) ,

II6d1co ,,ºr concurso da .u1liatlD
c1a • Psicopatas do Distrito

, pederal
h-interno de ![o8p1tal Psiquifoo.
trlco e Manicômio JudicU.11o

.

da Oapital pederal
h·interno da Santa OU. de lISo
Hrlcórdia do Bio de Janeiro
OLmIOA �IOA - DODe.ut

, NDV08A8
Ooll8ult8r1o: Jld!tlcio .t.m.ua

..to - 8ala ••
Besidencia: )

Avenida' Rio Branco, 144>
Du lal ... 18 bor.

o
Tele1oIle':

Oonaultór1o - l.l8á.
ae.tdtnc1a - L••

.......

·ôÃ8Á1·.�HBüiiõi· ..

POlIU. V. lo CIIU ou HnaAJÍ ...."
V'q,dert
Nilo encontra oompradQJ
,Entregue ao JlIIcr1t6t1o 0,.........
&. L. AlveI.
Rua Deodoro M.

\

, s�eÃ�X:ROtAt
Esp [(IAi. ID.6JJE
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Engenheiro agrônomo brasileiro l�. Conferência :�a ..
em viagem de estudos nos EE .. UU. elon_ai d� Organt--
WASHINGTON,7 USIS -

Mál'iOrdaS
regiões mais atrasadas do za�oes Nao-Oover ..

José Fernandes' "engenheiro agrô BrasiL deolarou que centraüzaré

t (, B -Inomo do Departamento da' Agr-í- seus estudos nos problemas' rela namen a DO ,ralst
cultura do Brasil se encontra nos tivos á irrigação, maqulnária
Estados Unidos em viagem de. es

tudos e aperfeiçoamento. Mario'agricola e produção de CBl'EaIS,

Fernandes, que muito contrtbuíu Sua viagem é patrocinada por uma

junto ao Departamento de Agri- bolsa de estudos do governo .ame-

cultura, para o desenvolvimento ricano.

FLORIAMOPOLlS _. 8 de Outubro de 1950

Resultado conhecido do pleito.
em I-odo o pais

De acôrdo com as informações das agências telegra
ficas a posição dos candidatos é a seguinte:

Para Presidente,
Getúlio Vargas
Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado
João Mangabeira

1.235.026
560.129
340.017
2.097

Para Vice-Presidenfe
Café Filho
0delon Braga
Altino Arantes
-Vítorínó Freire

999:812 ,

593495
320,815
217.876

novo conflito mundial
,

A opinião' Que- trouxe .
dos EI. UU.

o' almir·ante· Flavio Medeiros
RIO, 7 (V. A.) - Na entrevista coletiva .concedída pelo almirante

Flávio Medeiros, chefe, do Estado Maior da Camara, que acaba de che

gar dos Estados Unidos, o entrevistado declarou que considera ínevi

tâvel novo conflito mundial, acrescentando que já está definida a si

tuação da Coréia. Referindo-se à missão Ique o levou aos .Estados Uui,

.!los não quiz definir seus detalhes e disse �ê_la cumprido integralmente.

Inevitável

,Câmara Federal
-

Tomou posse' de sua cadeira de suplente
,

o sr. Leoberlo Leal .

RIO, 7 (V,A,) - A Câmara foi genharía ,e rodovia de Anapoles,
ontem reunida com a presença de

'

Em seguida a mesa anunciou o

trinta .E1 oito deputados, tendo 10- requerimento do sr. José Augus
go de inicio tomado posse o sr, to, pedindo o levantamento da

Leoberto Leal, "suplente do fale- sessão. 'em sinal de pesar pela
cido pessedísta catarínense Ota- morte de Jones Rocha, constituin-
cílio da Costa. te de trinta ,e quatro e senador

O ,expedient0 constou da men- pelo Distrito Federal na Iegis la
sagem presidencial, pedindo _

um tura dissolvida em trinta e sete.

crédito de sete milhões novecentos Ao necrologia, discursar-am Má·

e quarenta ,e três mil cruzeiros Tio Píragihe, Flores da Cunha,

para o pagamento de medíções Hermes Lima,
.

Benjamim Farah.

efetuadas desde quarenta e seis, 'tendo 'sido a sessão encerrada em

pela companhia, de serviços de en- seguida.

Emprego para pessoas ativas que
'queiram progr�dir na vida
Ir,lportante organização muito antiga e conceituada pre,

eísc de varres inspetores viajantes. - Despesas pagas

pequenas viagens. - Possibilldade para ganhar de inicio

Cr$ 1.500;00. à 'Cr$ 5.000,00. Informaçõea à Rua Felipe
.,,-'-..... '

Sehmidt, 17 - Sobrado.
.

para

\

,I

ra.

FBmUias alemães . �I'". para o Brasil
MUNIQUE, 7 (V�A.) - Vinte

mil famílias alemãs, refugiadas da

Hungria querem emígrar para o

Brasil onde ,.se estabeleceriam no

Estado de Goiás.
. O .govêrno brasileiro já teria

dado sua aprovação a êsse projeto,
ao que corista.
Novos colonos tencionam se or

ganizar em cooperativas. Ha um

plano
I

que prevê a emigração para
o Brasil de j 00.000 pessoas ao to

do, ou' seja metade dos alemães

que fugiram da Hungria' em 1944
no momento da ocupação desse
pais pelos soviéticos.

Suc-fru'i
O complemente alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

4cúcar brasileiro
para Cuba

NOVA YORK, 7 (U. P.) - O
"Journal of Commerce" noticia que
"toda a .safra cubana (de açúcar)
disI,mivel para o mercado mundial

já foi 'Colocada" e que 'Cuba está

agora comprandc açúcar brasileiro.
Informa que uma Trrma 'cubana não
identificada comprou todo o açu
car cristalizado brasileiro piara ex

portação •. numa transação envolveu
do 30.000 tonelàdas de açucar de

99,5 graus de polarização. O refe
rido órgão levanta ai hipotese de

que esse produto. tenha sido "com

prado para í'evenda no mercado
mundial. Os preços pagos e outros'

detalhes não foram 'divulgados".

John 8arfield volta
ao palco

A eleição estadual em números
(Dados forneoidos pelo T.R.I�. até

às 12 horas de ontem)
Para Governador

26.619
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA

Getúlio Vargas '

.

Eduardo Gomes ; .

Cristiáno Machado .

João Mangabeira .

SENADO DA REPúBLICA

Araquari : .. , , ..

Araranguá .".. . .' . ..

Biguaçu .

Blumenau ' , .

Bom Retiro .'...... . .

Brusque ,
.

Caçador �
.

Camboriú ',' ..

Campo Alegre , � .

Campos Novos , .

Canoinhas .

Capinzal }

Concórdia, .

Cricíuma (terminada) .

Curitibanos . : .

Florianópolis :... . .

.

Gaspar .

Guaramírím . .

Ibirama ' .

Imaruí � ' .

Indaial . :...........-

Itajaí ; : .

Itaiópolis .
.

Ituporanga .
'

.

.

Jaguaruna . .

Jaraguá do Sul (terminada) .

Joaçaba , .

Joinvile ., .

Laguna , ..

Lajes '.'
.

Mafra '

.

Nova Trento .

'Orleães ; .

Palhoça . .

Piratuba .

Pôrto Belo .

.Pôrto União � .

Rio do Sul '

.

Rodeio .

São Bento do Sul .. ; .

São Francisco do Sul
'

-

f,J

São Joaquim .. , , , .

São José
"

.

Taió '

� ,

Tangará, .

Tijucas .

'

.

Timbó :
'

Tubarão ; .

Turvo : .

Urussanga .

Videira . .

Chapecó , .

,
"

Udo Irineu

216 244 ,

,

415 468 \�
/

,

7rt5 2.857
2.519 2.492

663 534

478 600

,

699 1.403 ,
I

2.331 4.068

7':1:9 864

273 683

Nerêu Ramos
Carlos Gomes

---

2.404 3.252
-

788 46'7
1.756 2.490
851 639

1.846 2.240
�
,

1
499 669 >:

1.326 1.137 'j

1
l.

�;
1.134 1.806
860 1.082

351 606

1.446 1.860
._

"

906 1.610

1.735
799

2.180
1.210

800 1.124

1-

36.585

30.591
22.161
11.774

3

24.495

36.30,4

"
... 1

HOLLYWOOD, 7 (U.P.) - Den-' .

tro de uns dez dias, 'John Garfield, CO.nçe·ntr.al!a-O .-n, fantO .-1-estará de volta, a Hollywood parao. 7
papel principal em "We ran ali the

O
.

VTTFC'way", deve�o depois »oliar a ON' I 1
-

Nova yo,,'qU'e. onde ferrá sua apari- I'.' . :.A
A Catequese IMACULADA. CONCEIÇÃO tem a ,s�tisfação _.

de con,
_'

ção no palco, em "Peer Gunt", "

vidar tôdas as Famílias desta peróquía e da vizinhança. para assístirers
Durante. suá atuação na Broa:

ao magnífico espetáculo de FE' e de AMOR à VIRGEM SENlIOR_� DO'
áway, Garfietâ .aprooeitarâ as ho-

ROSARIO, <ao- PAPA e à PÁTRIA, que a INFANCIA apresentará no
ras vàgas para filmar, como protu- ADRO DA CATEDRAL METROPOLI'FANA, hoje às 8,30 horsa Todos os-
qonista B diretor a produção "Mis' .. �.

t B kl "

'

"R b t
atos desta vibrante e empolgante CONCENTRAÇAO INFANTIL serão-

Per d rOl? y,� ,

• qued a °Ner s
filmiados pela SÃO CAIlLOS FILMES Ltda., que levará pelo Brasilll

ro uc IOns vaz 1'0 ar em ova.. 7. ',. '..

Y
. llltelfO o erlttlSl(lsmO, a fe e o amor dia' 'CRIANÇA CATARINENSE, no·

orque. illáuto
. fil�,e VIDA CATóLICA, dos três Estados sulinos, filnie que

.�--------------������������--��----�������������----� será ��� pcla primcira ve� em jané�� de 51: '

)

PA R A F E R I DAS, A Comissão Organizadora agradecida e honradla, pl&. �u-'",'on�a-'
I

de todos os qÜe não perderam Q reto. sentido do belo e dqLublIme.ECZEMAS, ( "

i
-.. '

INflAMAÇCES, Tela de Sed�/c o c E I R AS, 'X X 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

F R E R '5 Pronta entrega de �estoque. - Ve 7e�se�I I A �

, YOZO ITO�Rua Quintino Bocaiuval 6 4

E S P I N H A S, E T é. Sala 423-São Paulo,
'"
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