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Preso o lider comunista Luiz Carlos Prestes

.Irineu

325
1.685

719

RIO, 9 (V. A.) -'Acaba de ser preso na localidade Gove;rnador
Valadares, em Minas Gerais, o .Iider comunista Luiz Carlos Prestes.

A prisão do chefe do extinto Partido Comunista Brasileiro está sen.. ,

do irradiada pelas estações' nacionais. -

BELO HORIZONTE, 9 (V. A.) - O secretárío da Segurança Pu ..

blica de Belo Horizonte, entrevistado peta .reportagem, não confirmou:

a prisão de Luiz Carlos Pre�tes, alegando que a falta de: telefone clÍll
Governador Valadares o impossibilitava de fazê-lo, carecendo, pois 'de

hoticias 'daquela localidade .

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

italianas especializa
cultura de trigo

Estão. localiziPdas em ?dtos de &Iin8s.
Bons' resultados D6S trabalhos agrícolas.

- Irrígil�ão e colonização l'

Setenta familias de agrtcultorea balhos agrícolas que ali vêm sendo
italianos, especializados na lavoura desenvolvidos. Trouxe ótima ímpres
do -trãgo, já se encontram no muni- são das plantações de trigo, lavoura.

cípio de Patos de Minas, entregues à que encontra em 'Patos de Minas, .co
cultura desse cereal. A vínda dêsses mo noutros municipios do Estado.
imigrantes resultou de acõrdo entre excelentes condições de solo e clima
<> Ministério da Agricultura e de'Mi· Acredita o sr. Benvindo de Novaes
nas Gerais. que os métodos racionais de cultivo.

juntamente com os trabalhos de: ir-

rigação e colonização, ali em anda-.

mento, estão fadados a exercer gran
de influência na agricultura da re-

/.

o IlAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA .

...trt-ürl() • D. Gere.tea SIDNEI NOCETI _;_ Diretor Dr'. RUBENS DE AllRUDA. BA.l[08

Ano XXXVI I -; ,M. 10.97,)'Florianópolis -Terçe-telre, 10 de' Outubro de 1950

Tombou . DO m?Di�ípio de Brusque I08Ugorou.se, ontem,camínhâe lotado de a Conferência Inter ..
eleitores' ,americana dê

'Recusaram-se a ser hospifa- ImDrp.n�a
'

talízauos antes :de vo,.� ,:::� =�c.�·A�?Ji�:
- aI:> ImP.�uü�'1ál'a IMas ses·

BLUMENÁU, 9, (Correspondente ) ousaram-se a ser hospitalizados antes sões hOje, -colilpinoêceram ontem a

_:, Observou"se, nas eleições em todo de votar nas secções para onde se di- um almoço que lhes ofereceu aSo·

o país, um grande entusiasmo pelo rigiam qííàndõ õcor�'eu o desastre. E ciedade Pan-Amertcana de Imprensa
acontecimento. somente foram conduzidos 'para o no- no Waldort-Ascorfa, recebendo nessa

Os circulos autorizados são unani- socoinio brusquensa .depoís de terem oçastão as- boas vindas do represen

mes em afirmar que jamais se viu se desobrigado do dever cívico quo.') tante do governo dos EE. DU., sr.

no Brasil demonstrações de civismo os fizera deixar os afazeres cotidia- Ernest A. Gress. \
,

que se igualasse a que se régistrou no nos; O sr.: Gress, que é delegado pcrma-
;.....

�

3 de outubro, quando o povo, alegre- mente dos Estados Unidos ante. as

mente, se dirigiu ás secções eleito- Nações Unidas,' ao dar as boas vindas

raís, para escolher seus -novos gover- Campos 'Novos deu aos 'delegados americanos, 'manifes·

nantes. Mas não é preciso basear-se tou a esperança de que seus esforços
nas opiniões dos elementos autoriza- l-tÓ

a_

Ud 'O k para estabelecer uma Associação In-

dos para se ter uma idéia do interes- V ria a 'o ee e termericana de imprensa, servirão de
se do povo pelas eleições. Registra- Campos Novos, 7 (O Estado) _

.

exemplos ás relações de membros on

ram-se fatos que melhor ilustram es' Tel:minaram as apurações' neste mu-
de não existe liberdade de imprensa;

se entusiasmo. No vizinho munícípío nicio com os seguintes resultados:
de Brusqus, na localidadé denomina- Para Presidente da República
da Ribeirão do Ouro, por exemplo, Getulio Vargas, 2.030; Brtgadeíro,
'Um camínhão lotado de eleitores tom- 1.407 e Orístíano, 1.117. Para Gover·
hou num precípioío, sendo que cer- nador do lUstado - Udo Deeke, ....
ca

.

de 12 pessôas sairam feridas do 2.598 e Irineu Bornhausen, 1.989. Pa
'desastre, algumas com costelas e bra- ra Prefeito Municipal - Gasparino
ços quebrados. Os socorros não tar- Zorzi; PSD. 2.616, e Crestes Thibes,
daram a Chegar, mas os feridos re- . UDN, 1.989.

8as,ta a Rússia cerca
de 45 biliões de

Incremento da produção algodoeira d�����TON, 9 (V.A.) _ o '

,

na América, Latina d�ulo� Eric Wallwr, ,secretário d�
, executIvo do "Bureau" d,e pesqUI'

sas do Departamento de Defesa,
declarou que a União So�iéti.cll
gasta por imo, ,aproximadamente,
45 biliões 'de dólares em despesas'
militar,es.'
O 1outor Walker, fia,�endo essa

declaração perante' um grupo deipersonalidad,e do ,ensino, acen

tuoú aind'a que os Estados Unido,s
despendiam 25 biliões de dólares

Quem 'Qíler dar Um
com ° mesmo 'objetivo.

passeiQ à lua' 8reve geral na
NOVA YORY, 9\(U.P.) - Dezoito F.·nIAodl·amil pessoas já se .inscr,everam no,

enOl'me "PlanetariJm", reservando IiELSINQUE 9 V.A. - No dia 22
assim seus luga:Í'es no primeiro fogue, do corrente será prOclamada a greve
te com destino á lua. Como a viajem, geral na Finlandia. Tal foi a decisão
eXige apenas 9 horas (á velocidade que acaba de ser tomada e tornada pú
ele 40 mil km POi! hora), os

passagei-'IbliCa hoje à tarde, pela direção tla
1'06 do foguete poderiam regressarl à Confederação Geral do Trahalho.
terra, no mesmo .dia da partida. NECEDAS" Winsconsin, EE. UU,

..

Café Filho
Odelon Braga
Altino Arantes
Vitorino Freire ,

Resultado' cenhecide do pleito
em Iodo o pais

De acõrdo com as Iníormações das' agências telegra
ficas a posição dos .candídatos é a ,seguinte:

Par� Presidenje
Getúlio Vargas
Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado
João Mangabeira

1.896.375
895.031
585.289

6.800

Para Vice-Presidenfe
876:355
653,123
479.002
180.101

...

um

Espera-se em Washington que o
México ganhem terreno entre os

produtores de tQdo o mundo
'

Brasíl e o

principais

.R�O, 9 (V.A.) - Os peritos da Co- países, o que, mesmo no caso de que

DllSSa? Internacional de Algodão em se reduza a procura do algodão, res'
WashmgtoIlJ" declararam à UNITED taria semp\e um mercado que cousu
PRESS que o conflito coreano e aS miria, em parte, a produção algodo-
llerspectivas da cplheita dó algodão eira. \', ,

,n�s Estados Unidos dão às Repú- \
hhcas latino-americanas exceleIlJte
oportunidade p�ra aumentar sua pr�'
dução, algodoeira,. obtendo llucros ex

<lepcidnais. ,',

Espera-se que o Bra�il e o Mexicw

ganhem\, terreno entre os principaiS
.países P!l\odutores de algodão em to·
do o mUlÍd�, ao passo que a Argenti.
na, Perú, \ Colômbia, Venezuela' e E
quador

poa�'ãa
aumentar dé man�ira

conSiderareI s�a produção algodoeira
Um dos '.tores que favorecem o

aum_e�to, da p'rodução algodoeira na
Amer,lCa Latiria é o crescimento da
;:indústria de feciclo local em 1111lit.os

j

Apareceu-lhe pela
óitava vez, a Virgem

Máfia
9 (U.P.) - A senhora Van weor
anunciou .Ilue a Virgem Maria lhe

apareceu pela oitava vez, .
e que lhe

advertiu, pela última vez, "que rezas

se pela paz"
A senhora Woof, espõsa de um

agricultor local. que em agôsto pas
sado anunciou que a Virgem Maria
lhe apareceria ao meio-dia de hoje
em radiante luz, à hora indicada ajoe
lhou-se começou a orar: e levantou o

cructtlxo à Virgem Maria. Nesse mo

mento, a luz de sol foi atravessada

por nuvens presagíando chuvas. Pou

cos minutos depois a senhora Van
Woof levantou-ãe e. que parece trans
mitindo mensagem da Virgem Maria
disse: "Rezai pela paz. A oração tra
rá a paz. Os canhões sómente ades
trútcão. A guerra não terminou HOu·
ve apenas uma tregpa: No I Natal
muitos de vós tereis o coração atlí-

'A eleição estadual-em números
(Dados fornecidos pelO T.R.B. ,até

'às 12, horas' de ,ontem)
Para Governador

,

'70 famílias
das na

Em recente visita àquele muníctpto,
o sr. Benvindo de Novaes, díretor-ge
ral do Departamento Nacional da
Produção Vegetal, inspecionou os tra- gião.

to. Orai! Orai! Orai!".
Araquarí 7

••••••••..•

Araranguá "".. . .

Biguaçu ..............••••.•.•...... ,.

Blumenau ; .

Bom Retiro .

Brusque - terminada,
,

.

Caçador ..................•.. '; , .

Carnboríú _ .• '. , .. � ..•..... , _ . , .

Campo Alegre .•....•......••.••• , ...••

Campos Novos � .

Ga,poiuJljIIs. .. •. _/':'" • ! .

C ..�·�_1 "
.

�

"_·tt.,.�1:rI. �'I.il ,� «» "" f,�.' ..

Concórdia. : •..... , ..• _ _

Crícíuma - terminado ; _ • ' _ ••

Curitibanos ,....:: terminado' , .

Florianópolis _ . .... . _ • _.. _'" .

TINTAS PARA IMPRESS10,
COTTOM!'R

Guaramirlm - terminado
Ibirama
Imaruí

, .•

Indaial
: ...•...•.........• _"

Itaiai '" .

Itaiópolís # :
-

Ituporanga ;
"

..

Jaguaruna .' _ .

Jaraguá do Sul � terminado ...........•

Joaçaha
Joínvíle

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

1.748 :1.558
2.519 2.41:'2
912'

. )
g49

2.588
'2.057

2.525
2.331
-2.184
1.188

1.528 1.91G
471 1.490
926 308 "

1.447 1.035

2.404 3.252

J80 213
1.351 1.305
2·923 3.691
3.095 1.323
1.846 2.240

fl.�6 2.782
2.049 1.753

1-

1·600 2.781
1.928 2.760

1.295 2.,193
1.706 2.1",6

Udo

7&4
,

1.392

842

906
1.725
1.735

n.37�

800
1.275

�

54.954

PRESIDENCIA D REPúBLICA

(iETULIO VARGAS .. _ " .........•....• , ...

EDUARDO GOMES , '" _.-

CR�STIAN:O MACHA:b.9 ,
........•.......

JOAO MANGABEIRA _._ •• �
,

SENADO DA REPúBLICA
NEMU RAMOS t � - .

CARLOS GOMES .

'J' ••••••••••••••••••••••••••

,

;.
"

.I
"
"

.................................. ' � ..

Laguna - terminado _ .•..•. __ .•......

Lajes .•.........
"
•. _ . . . . . . . • • • •

• • • . . .• ..f-

Mafra - terminado _ .... " .•••...•� •• -+

N,ova Trento •••.••••• _ ••••••• , " •••••••

Orleães
:

•.......... r : •• __ •• _ • _ ••• _ • � _ •

, Palhoça _ . __

'

•• __ ....•. _ •• __ .•. �

Piratuba _ . _ _ � .....•.•.•.. _ •.. __

Porto Belo . . . . . . .• _... _. _ ..... _ ...••

Põrto União
Rio do, Sul

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

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

Rodeio , _ ...•..•..••.•.••.•. _ . _ •

São Bento do Sul _ � • __ •.•.• _ .. '.
Sâ'o Francisco do Sul _. _ . ; ••.••. _ ..•.• _ •

São .Joaquifu � _ ',' .'; ','" ••

São 'José '

_ .• '_ ....• ' ••.••• _
. , _ • _ •..••

Taió ...•..•.•...•• _ .••• _ ••••••••••••••

Tangará
Tijucas _ . � .•. ..... _ ....••••.•• __ • __

Timbó

; " .

.....
"

"

"

<I ..

Tubarão I , . '.' - � . _ ....

Turvo .................. � ,. ..

vau
1.913
2.181
1.9!J6

1.124 .;

2,.224

�; i
6Q.IW ii

5ô.S;j� 143.013 1
26.350 i

'11 )
,

51.521
67.156

,\

�

Urussanga
Videira ..... .. .. . . . ". . . . ., .

........ , .. ; '

_. ..

Chapecó .......................................................

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

SORTEIO DE LINDAS BONECAS _' LEILÃO AMERICANO _' CORRIDADE CAvALOS
"BOITE CASABLANCA" NOTAVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E ',RESTAURANTE AMERICANO COM' NOVIDADES CULINARIAS

-'.:::,: I�' )fllJ_I�_"'" :RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"
' , ,

I

-

. > ..

.
t,'

"

',. . �'

.:: �

"

,

Que idade'
teta você em 1960?

TRINTA? QUARENTA? CINQUENTA? Não importa! Dez anos mais de sua

vida terão passado, com seus altos e baixos, Mas já"terá você alcan-

çado todos os seus objetívos ? E qual será a situação financeira, sua
e dos seus? Perguntas como essas têm sempre razão de ser. O futuro

é uma iricÓgnÜa:.' Mas' hã' coisas que você pode prever... e em íun-
'v

ção 'delaa «fe\;e 'aglr. A proteção de sua família pode ser construída,
.. � .' I, . . . . • . . . . . -

.

desde ,já, com o seguro de' vida. Hoje é o dia de fazer o seu seguro. '

, , •• ' .',",. ".'" li< "

,Hoj� você te,m,mais saúde. E hoje o seguro' custa menos.... pois o
,

"

. prêmio .a1J..Q1,e,n..t;t. com 8. idade. Um, Agente da Sul America .está às

suas. .ordens .para o orientar, sem compromisso, na escolha do plano
. , , de, segul'O. de. vida, mais adequado a seu caso.

\.,' .... """"""".,,'

,\ t � S.nl,',,',ADleriea' ; '"
�

,

\ , ',,' I ',,' .-.,

rIO'"
com.. vos �,$' ','COMPANHIA: 'NACIONAL' 'DE 'SEGUJIOS DE /VIDA '''�,' um amigo a palavra' d,o.

,

" 'FUI!dada em 1895
'

Agente da Sul Amerlca.
,

,
,

,-
.. '_ -

�.
-

-: -:- -: .� _-
-

�. -: �
- - �' - - - ...:.

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

.

. .' ,

QUEIRAM ENVIAR-ME UM FOLHETO COM INFORMAÇÕES SÔBRE O SEGURO.

NOM.E •• ' :. • .••.

. DAT'" DO NASC.: DIA ANO

PRO_FISGÃO' CASADO 1 TEM HJ..HOS?

RUA . N," BAIRRO

C!trADE E;5TADO

If-TTTT -1 7a o ,\ SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971- r: RIO DE JANEIRO
s
t.. - - - - - - - - - - -' - - - - - - - -'- - ,- - - ,- - - - - - - ,- - - -'- - - - - -

C(Jsas
Dispomos de duas, para alugar,

no Estreito. Banco Agrícola - Rua

Trajano, 16.

VENDE-SE
F '

J escrevanínha quasí nova' com
5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.:

O Tabelião e Oficial- db Registro de Imóvel da i a Círcunscríção
avisa, que devidamente autorízado pelo : M.M. Juiz de Direito da ia
,Vai'à desta Comarca; transferiu o seu' Cartório da rua Trajano nO 35,
pára a rua AI'cipI'este, Paívs, nG 17Ai"onde passará' a atender.

FIlori,anópolis, 2S' 'de setembro' de 1950.
. João 'Machado 'Pacheco Junior
Tabedião e Oficial do Registro

'Viajante
Pnecísa-se de um qUe conheça to-

d.o (') Estado.
-

, ' , Tratar com' o Snr. Waldyr, no Ban-
co' do Distrito' ]federal S. A:

'

QUE,R VESTlR·SE COM CONFORTI 'E' ELEGjNCIA , '

,

P�OCURB A,

,Alfaiataria,- Mellav I
Se, rico, quereis ficar
De modo lacil e elegal
'Fazei hoje, uma lBlcriçio
Credito ,Mutuo Predia

,

/

Rue' Felippe' Schmicit \4A _: J' I

Servicos Aereos
((CrUZeiro do S'ul,; Ltda.,

'SER.VIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL LTDA.

"
. Fundada em 1927

Conforto - Segurança - Rapidês
NOVOS HORÁRIOS

Segundas feiras: ,

Elorianõpolis - Curitiba - S. Paulo - Rio '(baldeação São ·Paulo)f.
Florianópolis _ Joinvile - Mafra - União da Vitoria ---: Lages;
(ida ,e volta)

'I'erças feiras:

Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de !aneiro
Florianópolis - Mafra - Curitiba _ ltarare - S. Paulo - Rio>

(baldeação S. Paulo)
Quartas feiras:'
Florianópolis: � Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.

Florian6polis -,Joinvile - Mafra - União da V'itoria Lages (ida ...

w� -

Quintas feiras :

Florianópolis _ Curitiba _:_ São Paulo - 'Rio (ib-aldeação em�

São Paulo)
Florlanópolis _:_ Mafra -, Curitiba =-Itarare - S. Paulo ;_ Ri-lJi-..

(baldeação em São Paulo)
Florianópolis - Porto Alegre
SI'�ln" r"irns:

,

Florianópolis -'- São Paulo - Rio de Janeiro - Vitória _ Salva-
dor ,

Florianópolis ---: Joinvile
_ Mafra - União da Vitoria Lages fida 8"

volta) "

SábadOs:
Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio (baldeação S. Paulo) ...
Florianópolis - Mafra - Curitiba -Harare -' S. Paulo - RiCl>

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

Economise 'I'empo 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

Ita.jai: - Alvaro Luz :_ Rua Dr. Lauro Muller, 26 telefone, 211

Sub-agentes em Lag'una, Tubarão, Oriciuma _ Brnsque.
�---------------

'_'_""
,

,-,,'"

V' A L'-V U L A S

I-"ilip$
MAIOR ESTaQUE

Atlântida ' Radia 'Cal. Lda.
'Roa Irajano, 31.

Tela 'de Seda
x x 7, 8, 9, 10, 11, ,12 e 13

Pronta entrega de estoque. -:- . Vende-se:
YOZO I:rO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 40

_,

1.
Sala 423:_São Paulo, .I

...-..
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-o-- lies fOÍ feito para não mais ser
Nos "tailleus" para a noite, Que seria, porém,. das ruas car ío., "i:! I

',,�êem-�e muitos modelos de fi3,>U- cas com 2 vêzes e meia mais de veí-
esqueci °r' CENSURA:

tasia. 'assim como alguns casacos eulos do que. já tem? Dados numér ícos divulgados no

. de estilo nitidamente clássico, I Se o tráfego de superfície está na LIVRE 'Anuário Estatístico, do Brasil, publâ-

confeccionados em sedas' pretas,
I tremenda c�nfusão em, que s:' acha No prograrna.: cação há pouco entregue à, publící-

.
e tende a piorar, qual a solução - Noticias da semana dade pelo LB.G,E .. revelam o apre'

.os quais .servem para acompanhar
I Procurar, usar o subterrâneo, encur- Preços: cíável desenvolvimento experímenta-

largas salas de gaze, tule. musse',. tando distâncias e _ facilitando a, 10_ S do pela indústria brasileira -de cOU'
. raso e srtas. - Cr$ 1.20

]ina, etc., de cõres suaves. comoção. Assim rízeram as grandes ros e peles, ao longo dos anos de

Estão em modã;"durante a pr i- cidades do mundo - Londres, Nova Estudantes - Cr$ 2,000 1946 a 1948

mavera. os chapéus pequenos, con-' York, Rõma,
.
Buenos Ayres e atê Cavalheiros - Cr$ 3,20 Consoante os referidos' elementos,

,

'

.. Stalingrado! - Assim teremos que - ROXY - ascendeu a produção de couros e pe·
'feccIOnados com palhas grossas" fazer nós. Não há outra saída! ás 7,45 horas les, de 118.071 toneladas em 1946, a

'mas, no verão, serão usados, de, Que 'existe imediata �ec,ssidade, A maior obra da cinematografia 125.431 em 1947 e a 138.350 em 1948, Relativamente ao valor, os couros

-pre.f,erência, os de grande tama- POis. não se discute. � questão téc�i. contemporanea,
o que põe em evidência um cresci' e peles tipo verde representaram, dos

.nho. estilo oapeline, ca e com os engenheiros. A questão I .
mento de 6,23%, de 1946 para 1947, totais pertinentes a 1946/48, respee-

O econômica: com as companhias que Marco da gloria do cinema íta- e de 10,30% dêsse ültrmo ano para tivamente, 122,6' milhões de cruzei.

tém interêsse na construção. O que' liano! 1948. 1'05 ' (21,13%) 138,3 (18,99%) e J •••

não podemos é f.icar de braços cru- Michele Morgan, Gino CervI,'Mas- Quanto ao valor, é possivel dizer-se 167,6 (22,52%»;, os do tipo sêco, .•

zados, sacrificando o povo que viaja simo Giroti e mais 80 atores e que também se elevou consíderavél- 79,7 milhões' (13,73%), 101,0 milhões

exprimido jogando a sua vida. 90.000 figurantes... mente, passando de 508,3 milhões de (13,87%) e 120,0 milhões (16,12%);
Só o· "Metro" poderá salvar oca'

FABIOLA
cruzeiros em 1946, a 728,3' \l!m 1947 e e, por fim, os do tipo salgados',

rioca!. a 744,2 em 1948. Cresceu, portanto, 1378,0 (65.14%), 489,0 (67,14%) e ••

(Crônica lida ao microfone da Rá· Um filme gigantesco que está as- de 1946 a 1947, de 25,50% e .de 1946 456,6 milhões (61,35510)'
dio Guarujá no programa dos Labo sombrando o mundo... cenas dan

x x x ratorios do Sal de Fruta 'ENO e tescas... inesquecíveis pela sua
Estão em moda para a meia es- IilMULSÃO de SCOTT). tremenda realidade ..•

Vida Social CiRe�Diário
- R.ITZ -

ás 5 e 7,45 horas
- ODEON
ás 7,45 horas

Sessões das Moças
,

O maior deslumbramento musical
da Metro em maravilhoso tecnã
colar com um elenco "de escol:
William Powel. Fred Astaire,. Ge
ne Kelly, Katryn Grayson, Esther
Williams, 'R.ed Skelton. Lena Hor
ne e James Melton

ZIEGFIEDD FOLLIES
O shõw dos shows. musica, luxo,
romance beleza ...

·

Ziegfeld FoF

:ELEGANCIA .

·�t .'

As "écharpes" e os' lenços de tacão, os elegantes casaquinhos, con

[gaze, ll1L1ssclina, "f:oulard" ou ou-I reccíonados ern I�s finas
..
de tonJs

� . d s delicadas formam um suaves, como o creme, a cor de me.,
J:I as se.a.. ., •

I o amarelo canário, o cinza claro, etc
"dos mais 111d,�sp�nsav��s a�()essCl'1 São 'êles sôltos, curtos, com mangas
!t'ios para as toilettes d�stlllad�s três-quartos ou bem curtas, não che

:..a@'s d ías que, embora bonitos, nao, gando ao cotovêlo, .

"deixam de exigir, no entanto, um Completam admirávelmente os con-

.agasalho ligeiro. juntos também de lã ou de seda co

mo o "foulard ", o "surah", o "shan
tung ", etc.

o

o O

o o

Na primavera próxima, estarão em

-moda as capelínes de críuoüna ou

«de palha finíssima, assim como os

grandes ohoa.p$ls do lipo calabrés s
'

:"lndicados espectalmente para as jo-

. No programa:
Marcha da Vida - Nac.
Metro Jornal - Atual.

Preços : Cr$ 5,00 e 3,20
CENSURA:

ANIVERSARIo,S: to conterrâneo sr. Jócio Caldeira
Srta. Olívia Aires da Luz de Andrade.

A efeméride de hoje regista o Eli;;'ab�te Beuer ].o,rge
raniversé.rí o natalício da, distinta Ocorre, nesta data, O aniversário Até 14 anos.

.senhorinha Olívia Aires da. Luz, natalício da g�aciosá' Elizabete,
- IMPERIO -

filha do saudoso Gervásio Pereira enlêvo dâ lar do nosso prezado ás 7,30 horas

-da Luz 'e da sra. Elisabete Aires da

I
coestaduano sr. Benjamim Jorge, Sessões das Moças

Luz, e dedicada funcionár-ia Pi! funcionárto do Tesouro do Estado, 1°) - Marcha da Vida
. '1Jlica do Estado. e da sra, Violeta Bayer Jorge., 20) - Elizabeth Taylor, Tom

ApreJe,ntamosilh-e, pelo' felJ.iz A mimosa aniversariante ofere- Drake ·e o maravilhoso cão Lassí e

evento, réspéitosas felicitações. cerá l1S -stras- numerosas amigui numa histor-ia, que empolga e ar-

D. Susana Azevedô Koericb. nhas que a cumprimen{arão uma rebata.
,'"

Faz anos, hoje, {t exma, sra. d. festinha. A CORAGEM DE LASSIE

'Susana Azevedo Koerích digna es Fazem anos 'hoje Uma: verdadeira obra prima de

posa do nosso estimado conterru-] A sra. Beatriz Pacheco Gonçal- emoção e simplicidade ...
.neo sr. Celso Koer-ich, do alto cu' ves. espôsa do sr. 'dr. Pedro Gon CENSURA:

Até 14 anosmércio local. çalves, engeilheiro"agrÔl1oIT,o;
.Pelo ti'anscurso de tão ampíC'iosa - a sra. Olga Ventura, espôsa

data, a ilustre dama, que sempl'e do sr. Geraldo Ventura, concei'
tem cola.boradio ,fllOS Imovimento,s tuado .represel1tant� .cOlnercial;
assistE'nciais que se realiZ'am nes- a sra. Braulin'a' dos Reis Fer'

ta capilaL receberá por certo, ex-. rari. viuva do saudoso 'conterra-
,

h f
. I

d
.

'preSSl\tas omenagens a que az JUs, neo Teo oro FerrarI;
.inclusive de "O Estado". o jovem Felix Brandão Soo
'Sr. Jócio Caldoeira de Andrade brinho, r,esidente em ILajaí;
Na Capilal da R,el)úblic;J., onde - a sra. Dalva Vieira, filiEI do

• ,é alLo funcionário dos Corr·3io.3 e sr. João José Vieira, dedicado fua

Telégeafos, vê trànscorrer, hoje, I cionário da firma Carlos Hoepck(�
.1nais um natalício, o nosso distin· SoA. - Comércio e IndúsLria.

.
Preços:

Cr$ 100 - Sras. Srta.
Cr$ 2,00 - Estudantes
Cr$ 3,20 - Cavalhei,ros'

Suc":'Fru fi
O complemento alimen
tar por' excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina é
Hidratos de carbono.

'

"ORESGO"
,

"UR���IZAÇ�O - jpECIALIZ�DA D� SEGUROS,
,

RESP. LTDA."
Sede: Edificio IPASE, 4° andar .:_ FlorianÓpolis

AGENTES GERAIS DA
-

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
,

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CO,RRETORES OFlCIAIS DO

Inst.�de Prcv. e Assist: dos Serv:. do Estado (IPASE)
Seguros de Vida, sem ('xamc médico !até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até CrS'\ 500.000,00.
ACElTAMOS SUB_AGENTES NO

INTrnOR DO ESTADÓ «Os Artistas Uoidos»
comemoraram, ontem, seu

4°. aniversário
mo, 9 (V.A.) "Os Artistas

Unidos", qLle em quatro anos de
existência já constituem sólida

rcalização no me�o teatral brasi
leil'o, comemoram hoje mais um

auiYer.sário de fundação. O con

junt.o que tem à sua fl'ente Hea"
riotte l\Iorineau realizou quatro

. temporadas, achando"se atualmen
te no Teatro Copaca.bana onde a'

pl'es1enta "Catarina da Rússia".

. \ t )

Cr$ 1.750.0�
y

O quànto custa uma enceradeira

� ARNO\�
"'JLECTROLANDI'A

kua Arcipreste Paiva - �'EdifiCío Ipase -'l'erreo
--------.�-------------+---_.----�----------�

r
1

/
\

,

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Elétricos
a crs 300,00

na Eletrolandía
Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

----------�---------------------------------�.'
�,'"

Indústria brasileira de' couros
e 'peles

a 1948, de 28;24%.
Das cifras de' 1946 os couros e pe

les verdes participaram com .... _.

34.677 toneladas (29,370/0), os secos

com 13.140 (11,13%) e os salgadoa
com 70.257 toneladas (59,50'%'), ... ,

13.847 (11,04%) e '74.016 (59,01%);
e, finalmente, das de 1948, com 44.728
toneladas (32,33%), 15.398 (11,13%)
e 78.244' (56,54%).

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

Cr.édito Mulúo Preflial
Avisamos 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 es.tão
sendo I ealizados .

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

quem em dià •

J. MOREIRA' cf> CIA. '

\ CONCESSIONARIOS

4l�i�gem com segnranca e rapidez
.\

� NOS CONFORTAVEIS lhICRO-ONIBUS DO

\UPRESSO «�nL-BRASILEIRO"
Flor�ÓPOliS - Itajaí - Joinville - Curitiba

, l
'

Ag'e� l1C' l-a· • Rua Deodoro esquina da

\�
• - Rua Tenent8 Silveira

"

Colégi��Catarinens�
, ESTUDO ,:�Q 'EXTEI�.N'ATO

_.

Para fomentar o

aprQ:�eIt�mento
mtelectual dos seUl> aIu

nos, o Colégio Catarinense \ �bnu um estudo para os alunos e'IJ.:·

ternos. O estudo será assist �dO _por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8" das ,-:-3 a� �8,le:
Hora de entrada ao m

-lO dIa. 13, a 13,30 horas.

Pausa para joO'os e de . canso: 15 a 16 horas
..

Matrí�ula: Se�do o n' mer? ?-e .vagas redUZIdo convem, fa�

zer logo a matrícula na S ecretana.
�

.

, .' , .

Mensalidade: Cr$ 10 ,00 por mes, al�n; da men�al1dade
�3ta: Mês comecad deve ser pago illLegralmente.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr � (LARNO
-

G�
GaLLETTI

ADVOGADO
.

Crime e ai.�l
Ooutltulg60 li. Socledad..

NATURALIZAÇÕES
Tituloa Dealaloat6rlo8

fdcrlt6rl.o e Ra.ld.nola
Rua Tbad.nt... n.

, FONE •• 1'68

DR.I. LOBATO FILHO'
Doenças do aparêlho respirat6rio

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do ljospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T: Ex-interno e Ex
as.�istente de

.. Cirurqui do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, �8
Consultas, 'diariamente,

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

Agora, SIm!

Pedidos éQill Representante
Para Santa Catarina
g. DORIVAL S. �INO

1
Edifício IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S.'Catarina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSl
e

DR.' ANTôNIO nm MUSSI
Médicos

Oírurgta-ülíníea Geral-Partos

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago:
"ret.r da Maternidade e iDécUe. cio Médico • .arteu.

Hospital de Caridado ,. Hoapital de Caridade � ....0-

CLINICA DE SENHORAS - CI- rtanÓpoli•• Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

.lapÓltiCO, controle- 'e "tratamento (}oen9U do. órgãos internoa, ......

�ali..do da gravidêa. rn.tnr· �ente do .coração e v�
lioa da adolescência e da menopa.u- I)cençu da -tíroíde e demafa .........

... Pertubaçõeâ menstroaIs, 1 '1�"" dotas inter:tlU

lUt.�ea e tumores do aparelho lI�ni- CIlalca e cirurgia de lenhom,-

ai feminino: Partos

lperações do otero, ovirioa, trem- I'ISIOTERAPIA - EI:..ECTROCAB.

>u, apendice, hérnial, va,rises, ore: DIOGRAFIA i METABOVSKO
]rnrgia plistica do períneo (rn- BA!AL

vu)
,

(ORARIO DE CONSULTAS: -
. \5SISTENCIA AO PARTO B ,Oi"E- .', -D1à.riamente das 15 às 19 ho-

RACOES OBSTETRIC� .

hMDÇU glandalares, tíroíde, O",·

tCMI, hlpopise, etc.).
itaturbio. nerv�oa - Esterilidad.e
- Regimes.
:Ounltório R. Joio' Pinto, , - 1st

.411
.

-,

Relid. R. 7 de Setemhro - Bdif.

:nu e Soou - Tel, 84ft.

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

,

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE
SENRORA�. 'com modernos método'. de díagnõatíeo e tra
tamênto,
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPiNGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Badioterapía por ondas curtas-Jãletroccegulação
Raíos UItra Violeta e Infra Vermelho.

'c'onsultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
-do Montepio.

)

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr; Mosll..
'Das 1.5 ás 18 horas - Dra. Mussi. '

ResidêI\cia
.

- Rua Santos 'Dumont, 8, Apto. 2.

•.

'RADIOTE�APIA
RA,IOS X

.
. DR. ANTôNIO MODESTO

·A,teade. diàriamente. ao Hospital de CuIda••

I. Dr. Newton .d'Avila
�qia geral - Doenças de Se.....

ras - proctologia
FJdricidade Médica

::Onlnltório: Rua Vltor Meirelea 11.

II - Telefone 1.S07
.

Conl!lultas: ÁS 11,30 horas e ii lar·

t. das 15 horas em diante

Residência': Rua Vidal RamOI a.

• - Telefone 1.422.

CÕMPANJiIÃ�""mANÇA-&-ÔA""�Bm;;-""·�"""-·
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INcaNDIOS E TRANSPÓR'l'ES
Cifra·. do BaIaIlÇO •• '1144

CAPITAL E RESERVAS Cr, 80••00. ftOfI,Io
R�8PÓnsábildadel. ..•••. • .••••

'

•••..•'. Cr' 1.978.401.755,'7
Receita •••••• . •••• '. Crt 87.053,246.:10
Ativo ........ ....... • : _ • .. Crt 142.176.608,80
Sinistros pagol nos óltimoa 10 anoa ...�. Cc� 88.887.818,110
Responsabilidades •••••• . ••. , • • • . • . • • • Crt 71.718.401.106,20

Diretorea:
,.

Dr. PamphUo d'Utra J.l"retire .é C,nalllo, Dr. "rallclsco d. M.
Anisio' Mil8I!IOrra, Dr. Joaquim BarretO.' ae Ara6lo • Jos. Abre••

\ .,...,." ....

roMP.AN�� [d> fRO� CO�l�
� ACCIOENTES 0'9 TRABALHO A

SEOE SOCIAL;

PORTO ALEGRE

Dr. MárioWendheusen
. � ..6dica 4e adulto. • ert.....
OolUUltório - Rua .Joio PInto. 1.

Telel. M. 15'
<:Oualm, du 4 II 6 .....

.....,IIeIa: J'eli,. 8e1111Yt .. ...
Tald. III

RUA V()LO� ,"ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· AND�R
CAIXA POSTAL,IiSS • TELF;;FONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

. Agencia Oe'ral pára Sta� Catarina
.

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.
Caixa Postal. 69 • Te' "Plotectora" FLORIANOPOLIS

_
regulares daí carga .• depô:rto de

840 '·RANCISC8 DO ISUL para NOVA' ·10.81
.

[nfol'maga•• como. ft.gant... .

l'lonln6poJil ,-:- Carlol Hoepc':!ls/A - C1- Teletone 1.212 ( E '11. t e lei.São l'rllncilCo do Sul-Carlol Hoeplke S/A -CI- Teleloae 6 \f:>:>R�MACK
� �/

.

)
..

t I

Dr. Pau'lo fontes
ClIIIlJlO ,e pperador

c...1IIt6rio: Rua Vitor M"� n. ':
. "

" Telefone: 1.405 ,....�
c-aul_ w lO'.iI.1lI • �. u.·r-�

.

" lira, liteaidhcla," 'lhHi.....�
I'. - TelefOlll: 1.'"

IDr. Milto·n Sim'o.ne Pereira
. CliniCl!' Cirurgica ;

, .,lestiu .e. Senhora. '

CIRURGIA "GERAL
... Serviços dos Professores Bene

.

Ueto Monteriegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oouult&s: Das U ia 17 hor..
R.. Fernando Machado, 10

D,.: M. S. Caval�anti
I.liIllca exclu.l"amtmte de eriaatU

, ':aaa �.ld.1Iha \4:ar!..U.l I'
TeIef_ II. 711

\
I
/

ruo r

, CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meirelea a. li

Fone manoal 1.702
RESIDI.NCU:

A.nnida Trompowsld n
,

Fone manoal 7•

:Or. Roldãó Con,oni
·'CIRURGIA GERAL - AI,TA CI·
aURGÂ - MOUtSTIAS D. ••

NHORAS - PARTOS
J'onudD pela l"ualcIade l1li Meti·
... � Ualftl"lidade de SIo PI_
oude foi assistente por ririoe -- ..
8erriço Cirúrgico do. Prof. �

Cerrtli Ifetli
Cir1l!1li1 do estômago • YIaI eIftalao
na. inte.tinOl delgado • .....-. unr..

de, rilll. pr61tata, belrip, 11""
..... rioe e trompa.. Varicocele. �

eele, ftrizêa e l;lernu.
eon.alm.:

.

na. S II 5 horu, I ....

J'elipe Seluaidt, 21 (alto. da Cua .

ParailO). Telel. 1.5ta
llaicUncia: Rua �teYee J--. 11'f

TeIaf. M. 764

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Faculdade RlIClo
aal i de Medicina da Uni"erstdad•

do Brastl)
II6d1co PQr concurso da À881aten
c1a • Ps-lcopatas do Distrito

Federal .

h.interno de Hospital PslqutA
Iir1co e 1Ian1c0m10 .JudIclI.rto

da Oapital Fedp..ral
h-interno da Santa Oasa de Mi
H1'lcórdla do- EUo de .Jane1l'o
OLINIOA JaI)IOA - DOJlNQAIl -

NERVOSAS

,.ponsulU7r1o:
lkl1ffcio ADMlla

êto - Bala I.
Besfdencta :

Avenida Rio Branco, 144
( Dasr15' la '11 hor..
\.. Telefone: ,.

Oonsultório - 1.16...
Ihald6ncta - 1.10.'

•• - -' «W
CASAS lO TJDR1UIIlfo.

.

POsllUe V. •• CDU ou terreIIoe, ....
vender?
NAo encontra comprador,
Entregue ao EIIcr1t6rto llnOItfIMIIIe

Ao. L. Alves.
Rua Deodoro li.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ferido p�lo público nos últimos 19 anO$ os automóv�is'e (àminhõe.

c-

_.�

t •

. i

" .

continuam' sendo os

c :'

em ·todo o mundo

.

' .. G e}'� � R À L
.
M o ,:T O, R�': �\O" 'o�:: B,: R ,A s I L. s. '�'. ,

.... '). �

"toncessionádos em todo o pa�5

'Á praça
Temos o prazer de .. comunicar· aos nossos prezados clientes que

a SERVIÇOS AÉimOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar
:;a nova linha.

"

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

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

znesmn, dias, pernoitando em Florianópolis. 6 pouso em São Fran
cisco está dependendo da' homologação, pelo DAG, do campo local.

:Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo aus

PICIO,sO fáto, que revela o interêsse da grande. 'ell1prê�a brasileira
" -em bem servir ao Estado e corresponder à animadora. preferência com

. -que a tem distinguido o comércio, a industriá e o público catarinense,
;

.F11orianópolis, 26 de setembro de 1950.
MACHADO & CIA.' S"A. Comércio e Agências

SílHis'
Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS 'o.U REUMATISMO. DA

MESMA o.RIGEM?

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

\,

PO leIA . MILITAR, ..
Píscah acêo Adminis�'tativa

.

..
'

")iri.n'''''��
,

De ordem do �hc/r Capitão Fiscal Administrativo desta Cor'1?Qração
comunico que no d\ 10, de Outubro vindouro, ás 9,30 horas, será rea

.

lisada a venda em sta publica de um Cavalo. - Os interessad�i> deve
irão comparecer ne �artel no dia e hora acima mencionados.

Quartel em FI ianópoliS, 26 de Setembro de 1950.

Pedro Nogueira de Castro
2° Ten. Adm. Almoxarife Interino

5

I

i
,.

, I

Do Comando do 14·-8. C.
Declaração de insubmiss'os

De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares para
a Incorporação do 20 Turno de Contingente >de 1950, são declarados

INSUBMISSo.S, por não se· terem apresentados até ás 124,00 horas dlâ
dia 25 do corrente,

\
os seguintes conscritos:. ,

a)' - Destinados ao. 13° RC. - MUNIC1PIO DE TI�UCAS: João

Angelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, cert' n. 408.471;
Luiz Bertoldi Fílho cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAM�UEIú:. Do
mingos Medeiros, c�rt. n. 75.359; Cicero Fe!icio, certo n. 75.34,7. MUNL
CI:pIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. ti. 124.659. "

.,;..---0

b) - Destinados a .Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO D),'!: FLO
.RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, certo n. 415.767; Valdar Dia$" cert,
n. 125.642; Vilson Silva, cert. n. 411.032; Hildebrando Francisco· �n'eL
ra, cert, n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃo. Jo.SÉ: Flávio Lopes,·lla Cos
ta, cert, n. 117.887; MUNICIP�o. DE PALHOÇA: Antôni9"".E.r-:··{ncisco C'l
sas. cerr, n. 408;515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: J�Y!Boeing, cert. u,

356.033; Thadeu Antônio Peron, certo n. 356.277
•.r .'

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO
RO QUEIMADO"

,

\
e

'.

i II.'1'

r

I
:/ I

i
I'

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilidade, combinação cíen
tífíca de vitamina,"E", hormônios
totais e sais fosforados, Regenera
dor racional dias glandulas -em am

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

geral. VJ.RILASE, um produto d'o
Laboratorío JESA é vendido em

todas .as Farmácias ,e Drogarias.
P,edicÍos pelo Reernbôlso - Caixa
Postal. 3383 - RIO.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
• I .

C.O T TOM A R
.... ��- ..... � ..... �� �- ..

Te'rrenos
Vendem-se, em létes, à vista e

com facilidade de pagamento -

no Estreito. Tratar no BANCO

AGRICOLX - Rua Trajano, 16 -

F.lorianópolis.

.. . ,e
MOACIR BEl VENUTTI E OLGA CARD OSO BENVENUTI partiei

pam, com prazer, o nascimento de sua fi] inha MARISA ocorrtde B

18 do corrente, na Maternidade Carlos Corr, ea.
e

,
Já é facil

J
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6 o ES'rADO-Terça-fetra, 10 de Outubro de 1J5J
-

o C. 8. "AI�o lui' teve atuaçãO �ril�ante na re�ata�em S. Paulo
Participando da regata internacional realizada' ante-ontem em

São Paulo, o Clube de Regatas "Aldo Luz" conquistou, no unico páreo
em que tomou parte, um honroso 2° lugar, perdendo, apenas, para a:

guarnição representante do Uruguai.
O brilhante feito dos remadores conterraneos foi recebido em nos;

sos meios náuticos com efusiva alegria, particularmente para os que in.;,

tegram a imensa familia alvi-rubra,
'

'I'rípulando "out-rigger ", os vaientes "rowers" 'do, "Aldo Luz" con;

quistaram o 2° lugar no 9° páreo, com a seguinte guarnição: Patrão.

Moacir; Voga, Hamilton; S/Voga, Sady ; S/Proa, Boabaid e Proa, Chír'í-
guini. '.

Sa'bemo� que a vitoriosa guarnição deverá regressar hoje .a <>gta,

capital onde lhe farão festiva recepção todos os desporelstas f'lor ianopo
litanos que, orgulhosos, vêm triunfar, lá fora, os ardorosos defensore� de
um tradicional clube. de Santa Catarina. \

Direção de PEDRO PA.ULO MACBA.DO

Guarany ��t.���,d!!�:r���m�r,�����
ledores de "O Estado Esportivo"

Escreve: Hamilton Alves que o diretordesta pagina, o Sr.

Em prosseguimento ao campeo- j Atlético: Sant'Ana; Waldir e Pedro Paulo Machado, encontra

nato citadin? de ,futebol defront�-I P�dro; Cazuza, Chocola.te e Gato; se, no momento, em Curit!ba, tra- «Short)) do campeonate:nun-SB domingo a tarde as equi- Dilmor, Augusto, Amorim.' Moraes
I tando de assuntos particulares. -

_pes do Guarany e do Atlético, e Careca. O referido senhor deixou ao nos- 1° São Paulo, Palmeiras e San- Metaluzina 2 x Sete de setem-

salndo vencedor aquele pelo aper- PRELIMINAR so cargo a direção de "O Estado tos com 3 p.p.' ,01'0 1

tado, porém justo escore de 2xO. Na preliminar o Guarany foi o Esportivo", onde procuraremos 2° P. Desportos e Ipiranga :30111 URUGUAI
Partida fraca. onde sé notou pou- vencedor pela contagem de 4 ten- contribuir com toda a nossa capa- 5 p.p Penaro! 2 x Nacional 0\,

cos lances de verdadeiro futebol. tos a 1. Fernando, neste jôgo, fOI cidade, toda a nossa potenciali- 3° Corintians 6 p,p. - o - "\

Na primeira fase apareceu me- expulso de campo, dade. 'Com todo o nosso vigôr, com- - o - ARGENTINA t"
IIho1' a falange: do tricolor local•.•••••••••••.••...•••••••.••••• '. nosso empenho e com a força que ARTILHEIROS Estudíantes 1 x Indepei-o-diea.
-onde os 'atacantes d grêmio de nos permitir a resistência cere- 1° Odaír (Santos) e Bóvio (São te O

!NiJton Garcez desperdiçaram 0- bral. Que não nos faltem, agora, Paulo) com 7 tentos.

;porlunidades de ouro para abrir os têrmos ; que êles não' nos aban- - o -

ja contagem" donem nesta hora, para nós bas- Arqueiros mais vazados
�

Houve, entretanto, fraqueza nas tante 'adversária, em que o amígo Ivo e, Furlan. ambos do Nacío-

-duas ofensivas. A do Guarany pe- Ped�o Machado nos confiou o su- nat com 14 e 13 tentos, respecti-
-eou, na primeira, fase, pela falta premo posto das cousas esportivas vamente, I

-de visão ao arco adversário, e, na I que pululam, neste matutino." Não - o

'fase complementar, pele desén- vamos 'dinegrir do velho e dncan- - Menos vazados

�tendimento completo. A vanguar- savel 'companheiro de lutas. Ele Oberdan (Palm.) 4 tentos.

-da do Atlético apareceu de ma- nos entregou o bastão. Tomemo- - o -

meira discreta diante dos olhos do lo em nossas mãos, medindo a sua Melhore ataque
-observador. Todavia, Dilmor se grandeza e a sua responsabilidade. São Paulo com 22.

-evideneiou melhor do que os seus O rumo por onde este bastão vi- -:- o -

<companheiros, devido, natural- �lJC5' , nha sendo carregado triunfalmen- Maior coniaqem.
mtente. a seu esforço e ao seu es- , ntal;.. CO!: (jj' te será mantido. O caminho será Palmeiras 6 x Nacional O.

liiiito de luta. ,O Guarany procurou " da p� . lIMA0 aquele mesmo por onde vinha trí- - o -

s e organizar melhor, e conseguiu. c;. • ABACAXI Ihando o ilustre .cólega, A traje- A renda total do certame pau-

1Porém, encontrou pela' frente uma • lARANJA tória é idêntica. Tudo, afinal. se- lista é de Cr$ 3.539.476.00

,defesa valente ,e um triangulo di- • MORANGO - rá igual. Nada sofrerá' transtor- - o -

(fiei! de ser transposto onde Sant'
• FRAMBOESA mações. Aqui permaneceremos em CAMPEONATO CARIOCA

Sma aparecia como estrela' de pri- i (ar/tio CfJm 12envelopes missão hebdomadáría. Procurare- Botaf'ogo 1 x Vasco O

nneíra grandeza. Houve ainda tle5frulDJ tI"erenfe5c�/tJ.(JD mos ser : indefeetíveís nos nossos Olaria 1 x Madureirarí

rmaítas botínadas, 'particu�ares p-ontos de vista, A ordensinha tão Fluminense 4 x C. do Rio O

"'-[ue tirou em grande parte a convencional desta página espor- Flamengo 7 x Bonsucesso O

iilelell:a que poder-ia ter o .espeta- tiva não será alterada. Foi um 801- América 3 x Bangú l'

-culo., discíplinarniente falando. dado �que pOJ; motivos alheios á - o -

Chocolate, por exemplo, que sua vontade abandonou o seu pos- CAMPEONATO PAULISTA

"vinha atuando 'regularmente, no

I
' to onde vinha se mantendo de ma- Santos 1 x Jahaguara O

\fina], distribuiu' p-onta-pés para Extrato de' Frutas Vitamina ç neira coesa e viril. Nós ocupamos Palmeiras 6 x Nacional O

'todos os lados, Chocolate, por ou' Hidratos de Carbono etc' este Iugiar e este clarão, onde Vil Guarany 1 x Juventus O.

iro lado, devia impor a sua híerar-
.... _ . . . . . .. • . . . . . • • . . . . .• ..

mos lutar para poder assim, cor- Corlntians 3 x Porto Sant. 2

<quia ,e a sua compos,túra de 'aUe- responder ,e colocar-nos á aHura

f
- o -

ta, jogando de maneira leal. To- O PRECEITO DO, DI & do nobre companheiro. CAMPEONATO ·1I1INElRO

Odavia, não" soube eJl.ecutar o nian- LI
''<!a.io e aí está um ele�1ellLQ lau- VERÃO E SÊDE

.

,readlssiyno comprometendo um ,Q�ando faz' ca�or, o orgamsm?
'Pass�1l6 �,)lenO de glórias. l\"o

se-I eI1l11In�, �Tande qu�ntIda�e de a

gundo t1!:'mpo o insider direito gua, dIanamente_ E por ISSO que,

]Toinho fo,i expulso do gram<tdo no verão, o indivíduo sente mui,

'tiebilitaIj(do" 'ni11i;l��
.

ainda, a o[e11- Lo milis sôcle elo que �o inverno.-

:siva elo Gllarany. "i:,.;_' do Atlético Pl'ocure al1endeI' ,as llecess'Ld41'
-

t f' des do ol'ganismo, bebendo mui-
'>crraram novo alento, CtL�f a cIta,

,

t to mais água no verão do que
�. eXcurSlOnar,am perig-osaW1en ,e a

<CIdadela do guan1iao Osc,"ar, que no inverno. - SNES.

})or duas vezcs' yin seu

ar�o
em

situação difícil. O placar foi Telegamas re,tidos
jperf,['italnente lógico e qua lo a o Acham-se retidos, 110S Correios e Telégrafos,

segunelo goa'! não Yin,lOS nad ,t que os seguintes telegramas:

impedisse o, Sr. Láz�ro B ilrLolo- Sebastiüo Araújo Abreu; Arina Pacheco,

Ineu de aFlIla-lo. VItoria ju 'lsta e rua Trajano Confeitaria Chiquinho; Hélio

IDe�ecida do Gl13rany' que sei por- l.uz, rua 'Curitibanos 78; Dolores Santa Ana

'tOU �e.m lllelhor do que o' ser,�"la�- Pedro �Joacir 252; Silvio :Machado, ma Cris

versano, que ,era .Lido por fav 1'1-, pim Mira, 63; Sergio Oliveira Lopes, 'Hospi

tO. Ultrapassa, assim, por J
dais tal lI1ilitar; Dr. Altamiro Silva Dias (2); Ro

UI11 obstáculo O gremio tricl].�lor. hcrto Fcrra� Costa (2); Amir Saturnino Ro-'

ARBITRAGEM
Foi 'regular o desempenho'

- Sr. Lázaro Badolomeu.

Vitória Justa do

i.,
d'rigttes de Brito (2); Ernani Bom' da Silva

d�'i (2); Hélio Monteiro (2); Ryno von Mors

"/" ,!2); João de Deus Machado; ldalino Rosen·
',Q,

OS quadro,s do �
dos Santos (2); Alfredo J)berato Meyer

I
GuarallY: Oscar; Anibal e Juca;' (2) ;0s. Ii:lton DigiaCbm�i Silva (2); Raul

Orlando, Frederico e Ibio;- Vitor,' Wendhau
1sen (2); Antohlo de Ohvelra, Caes

Toinho Dicli Jal'nle e )\/fo'.a I' I' Rola, 30; Segismundo -Moura; Ja-
, ., c -- '1. '. <recenCO-j,

'

raS1110 l\r��gllel Simas; Emitia �Ieyer (2); Os-

R "\" os da Rosa; Sebastião Bonassis de
mar an\ \
Ali I' l:e (2); Hélio Saieilloto de Olivei-

, )uquert. I' 'I
.. , Loiola; Ataliba Maes; Carolina p,

la, ,aurok ."
,

p
. -

d "

S ,It" I"s, rua Saldanha 44; Daniel Joãorevlsao
,
O Tempo, até 14 horas elo CIOS ant'f '

''Il.ia lO, l\Jarcelino, ''', ;Administração do Hospil!al; João

Tempo - InstaveI, com chuvas, dos Aujos, � rua Padre j\[igl1el,inho, 16; Solatj.-
Temperatura -' Em Declinio O t 1-4 J

-

j\[ I d S
V

. ge, Major \
os a f; oao 1 ae Ia o, acp

entos, - Do Quaelrante Sul com
dos L,'mu"es'

Theodomiro DOl1jingues Passos;
-rajadas Frescas,

' ,

-T Nr, F, Ba' I_I� ",to de Menezes; Hilário Bleyer,

Iemperaturas - Extl'emas ele ho' , .. S
"e: Edi fieio Paul 7 a oares; Leda Blulllenau 84;

l\1axima 20,6 Minima 17,2, Hary Cürrea,

.sERVIÇO _DE 'METE0.
ROLOGIA

Paulista-

.. -0-

FLORIANóPOLIS
Guarany 2 x .Atlétíco O

-0-

Olaria x Bangú, em Bar irí ; \fJ.
do Rio x América, em Niteróí.;
Fluminense x São Cristóvão, na.s

Laranjeiras; Vasco x Madur-eíra.,
�m São Januário.

,

E, finalmente, Botafogo x FIa'"

rnengo. o classico da, rodada. no.

Maracanã .

1° América 2 p.p_
2° Bangú 5 p.p.
30 Vasco 6 p.p.
6° Botafo.go e Olaria, 9 p.p.

-0-

ARTILHEIROS
1° Simões (Bangú) 10 tento.s.'
2° Ademir (Va,sco) 9 tentos

- 0-

ARQUEIROS MAIS VAZADO
Marujo (S. Crist.) 31 tentos

- 0-

ATAQUE MAIS PRODUTIVO
Bangú com 36 pontos.

-o. -

C.mi•••, Gr.9.�.'1 Pitame,
Meia. da. melbores, pelo. j'me
nores preço. .6 na CASAdMI&
C_ELANEA - RuóC. Malra)

Aceit'a-se representante no interior do Estado.
i Caixa Postal 139 - Florian6polis

�,
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o ESTADO--Tarça-faira 10 de Outubro de 1950 7

r

Além do seu preço
eccessivel e do seu cui

d d dos o ecebernento,
os uni f o r m e 5 ÉFECÊ
oferecem, c-om exclu

sividade, e s t.e s vanta

gens: seu tecido é
S a r a n t i d o e de côr
absolutamente fi rme!

À venda e.m IIVIUVA TUFFY AMIN & FILHOu

Sociedade1·�a�o �s �bercnlOSOS DAT I L·OG RA F IA
A Diretoria' da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos leva, ao "

conhecimento das pessoas 'que adquiriram bilhetes da rifa do apaniih�
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.

Correspondelld J

Comerci.1
Confere
Diploma

DIREÇIOI
Amélia M' Plgozzl

ME'l'ODOI
Moderno e Eficiente

Colégio Estadual «Dias Velho»
Exames art. 91

--o
Inscrição: de 10 a 10 de outubro.
Bxames : a partir do día 11.

. Documentos necesstirios ; 1 -Cértidão de registro . civil
comprovando ter idade mínima de 17 anos completos ou por com..

pletar até 30 de junhº:A,eguin.e;
2 - prova de quitação com o serviço militar_ e
3 - prova de identidade Ieíta pela ca,rbei,ra de identidade 'ou- .,

por documento' que Iegalmente Ia substitua.

Au. General Bltlencourl, 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

,Só é velho
quem quer
Velhos portadores da descrença.

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

so usando o remédio de plantas in

digenas "Gotas Mendelínas", cujo
efeito extraordinário está assam.

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

ção, podendo ser usadas até 'Por

pessoas de idade avançada as fa
mosas "Gotas Mendelinas", liA
fonte da Juventude", adotadas nos

hospitais e receitadas díáríamen,
te por centenas de medicos ilUl

tres, é o espantalho da velhice, à"
esgotamento nervoso e da neuraste
nia. Distr ibuidorea Araujo Freita!
& Cia. Não encontradas nas drgs,
e farms. do local enviem antecipa'
damente, -Cr$ 25,00 para o End, Te'

legráfico "Mendelínas", Rio, que
remetemos. Não atendemos pelo re�

embolso.
... 4

..

Rápido alívio para

dores nas�ostas,dores
'. reumáticas; contusões,
lumbago, torceduréls','
etc. eto.

Emplastro Poros9
; ,

IISAB IAlI
��

............ ,. .. ,. �

FERIDAS,
•

REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Npgoeira
M.dlaGcéio Gu:dU«r DO tr.:ataml"t

da .lfUi•
• ,. • u • •• • •• ,. ••• .l

CASA MISCELANEA: diatri
buidor. dOI Rádiol�' Ri�C. A

tctor, V6lvula. erOiICOI.
.

Rua Coneelheirc: Mafr.

Para colocar' SOLA
em seu Sapato

PROCURE

I O'swaldo ;

telefon es .1536 e 1324
P.15 de Nov. n.22- 2·. andar �

; I

g. Rem.édio de- Confiança da Mulher

RfCiULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes. para dois males diferentes

,

.

N! 1- EXCESSO * N! 2 - ::�l�s�� -

mmm��

.oi>
,

.......
-_.�:..�

Rádios;' A-tlâ nt i da
:' I

'"

o N JO AS' L o N: G A S E C U R TAS
. �

�tlântida - o sucesso da técnica electrôníca ___: Atlântlda _ .Super co�strução para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade'
. Grande. alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

,

Rádios Electto;êt.:» Transmissores Amplifícadores

Atlântida Rádio Catarinense Limitada
Rua Trajano, n. 31Diretor tecnico WALTER tANGE Jr.

OI

I

,.

Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As fôrças �as Nações Uni�as atravessaram, ontem, o paralelo 3&
Kaeseng, Coréia, 9 V.A. - Urgente ncanas. cruzam o paralelo 38, embo- _

...o.-.o_o.....o....o_o o o o o o o....o.-.o <O

,- Tropas pertencentes á P Divisão ra as forças sul coreanas estejam ope
'

.

)_O....O....O._.O<-

de "Cavalaria dos Estados Unidos'

F
.

cr�:;:e�g� Jo����lo9 3;:i10je. Esta é ��:d�e�a :����I�:ie�:�:� q)��hs: ���i���
,

ragra'ntes da lIuerra na,
a primeira vez que. fõtça� .norte-ame- ria.

_,

"A cidade, de �usan' o

princip�ll
Sul contra os invasores

comUfiiS'1
comunistas, uue contavam com "

posto para o desembraque de supr- tas, '

.

derrota das forças das Nações,
mentes para as..fcrças das Nações No programa de conquistas dp,s Unidas até o dia. 31 de Agosto pas-
Unidas que 'lutam na Coréia do d P
_

sa o, usan era o objetivo final

•

.�� co....
"

.

------�-'-r---------

FLORIAMOPOLlS - ,tO 'de Outubro de 1950

Beneficencia dos, Professores' de
Sanla' Catarina

Completa, na data de hoje, 10 de da professôra estadual - Eponina
outubro de 1950, o terceiro aniver- Rosa Martins - Fpolis.;
sárío da sua exístencia a Benefí- 13) Cr$ 6.500,00 - aos herdei

cêncía dos Professôres de Santa ros do professor municipal - Do

Catarina mingos da Rocha Franco - Tan-
'o Estatuto de Beneficência dos

Professores d-e (Santa ,Catarina. foi
aprovado pelo Decreto n, 101, <de
10 de outubro de 1947 publicado
no Diário. Oficial do Estado n.

3.567. de 13. do mesmo mês .e ano.

Com uma mensalidade de tres

cmzeíros (Cr$ 3,00), a Beneficên

cia dos Professores já efetuou o

pagamento de' 2� (vinte oe seis) pe
cúlios assim relacionados:

gará;
14) Cr$ 6.500,00 - aos herdei

ros da professôra estadual - Ue·
noveva Dalla Costa - Chapecéj;

15) Or$ 6.500,00 - aos herdei'

ros do professor estadual - Noé
Abati - Urussanga;

16) Cr$ 6.500,00 - aos herdei
ros da professôra estadual - Dil
ma Morais - Palhoça;

17), Cr$ 7.000,00 - aos herdei'

Pelo rádio
Estreará, hoje, 'na Nac10nalllb
programa «No mundo do

,

Baião.
RIO, 9 (V. A.) - Amanhã, [t

Rádio Nacional estreará ás 21 ho

ra, ·0 programa "No mundo' do
Baião" dos compositores Humberto
Teixeira e Zé Dantes com orques

ros do professor municipal - Ber- tração. de Guio. de Morais e Luiz

1) ..:..... Cr$ 600,00 - aDS herdeiros tholdo Antônio Zimmermann - Gonzaga como iIl�elir)l'ete !prin-
da lProfessorta estadual - Maria' Blumenau; cípal, O programa, que é o S-6'

da �Dunciação Raff,s Mafra -I 18) Cr$ 7.000,00 I--- aos herdei- gundo do Departamento de, Musica
Fpobs; • .

.

ros da prof'essôra 'estadual Anto- Braaileira da PRE'8, fundada pe-
'2) 'Ür$ 2.8QO,00 - aos herdei nieta Silveira, de Sousa: - Palho- lo. escritor José Caó - mostrará a

ros da professôra municipal' � ça: h' tó d by IS orla o aião, a sua origem, os

'L'3!udelina Martins de Oliveira, - 19) ,Cr$ 7.000,00 - aos herdei- seus modismos e seu aproveita-
Arananguá; , ros da protessõra estadual -, Ju- mento uniformização e estilização
3) Cr$ 5.200,00 -, aos herdeiros dite de Oliveira Simone - Fpolis; feitos por Humberto 'I'eíxeira e

da professôra estadual - Elza 20) Cr$ 7 ..000.00 - aDS herdei- Luís Gonzaga, bem como mostrará
Schramm de Sousa - Gaspar;, 'I'O,S do professôr 'estadual José a história. de outros r ítímos nor-

4) - Cr$ 5.200.00 - aos herdeiros Fuck - São José; ,destinos, como xote, o miudinho,
da professôra estadual - Antônía 21) ,Cr$ 7.000,00 - 'a08 herdei- '3: ligeira, o g-alope, o cõco, o lun-
Corrêa Mendes - Imaruí; '1'0'8 da professôra' municipal - Jú-' dú. o maracatú, stc., etc. "No mun-

5) Cr$ 5.200,00 - aos herdeiros lia Vieira:"'" Blurnenau; do do Baião" disporá de grande
do professor estadual t=- Djalma 22) Cr$ 7.000,00 - aos herdei- montagem, com cantores. rádio'
Bento � São Francisco do Sul; ros do professôr estadual - Sa· teatro, orquestra e conjuntos Lip i-
'6) Cr$ 5,200,00 - 'aos herdeiros lomão José da Silva. - Laguna; coso dando ao programa 9 relêvo

do professor ,estadual Francisco 23) Cr$ 7.000,00 - aos herdei' "d

IA I c, ê S- F
.

t d CI
merecIa.

.

nse mo orr a - ao. ; ranCISCO 1'os da professôra es a ual - au'

do Sul; rini{le Vieira' Caldeira - São Fran' fl.!�rrAS PARA ,PIN'TURA
10) Cr$ 6.000,00 - a.os herdeiros cisco do Sul;

da pTofessôra ,estadual Antônia 24) Cr$ 7.000,00 - aos herdei- C O T TOM A R
Gasino de, Freitas - Araquarí; ros do 'ProfessDr estadual - Tra' ••••••••••••••••••••••••••

8) Cr$ 6.000,00 - aos herdeiros ,jano José de Oliveira e S.ous'a - É de assinalar',se. CDm a mensa�

da profe.ssôra' federal - Clotilde LlaJes; lidad'e de três cruzeiros (Cr$ 3,00)
Francisco Coelho - Fpolis;' - a cDntribuiçãD, assim, de um

9L Cr$ 6.000,00 - 'aos herd,eiros 25) Cr$ 8.000,00 � aos herdei- associado durante cem anos' (um
da professôra Municipal - Euli- ros do professôr municipal século) atingirá a três mil e sei-

na: Cofia Riibeiro � Fpolis; Mário Grizza � Capinzal; centos cruzeiros (Cr$ 3.600,00 --

10) Cr$ 6.000,00 - a,os heireiros 26) ,Cr$ 8.000,00 - aos herdei- que o peéúli� vigente é de oito

da prfes,sõra estadual Jesuina Vi· ros do professôr esladual _:_ Jpão mil cruzeiros (8.000,00).
eira da Silva - Turvo; Varela Neto - Lajes. Podem ser associados da Bene-

11)' Cr$ ,6.000.00, - aos herdeiros Atinge a cento cinquenta e ,sete ficência dos Professôr,es de Santa

da pTQfessôra Virgínia Berg,es cO- mí} e quatrocentos cruzeiros .• _. CaLarina:

ral - Turvo; (Cr$ f57.400.00) o total dos pecú' PrDfessôres fed'erais estaduais,
:(2) Cr$ 6.00,00 - aos herdei�os lios pago.s.

.

municipais e particulares em ati'
;.vidade ou apos'entados;
ex'profes'sôres fedenÚs, estaduais

municipais e particular>es.
Atualmente, a Beneficên{lia dos

Pr.ofessôres 'de Hap.tá Cátarina con'

ta, no seu' qu·adro ,social, com cin·
co mil o.itocentos e cinquenta ..

(5.850) associados, o que expres'

I
sa, 'e bem. a solida:t:i,edade de uma

classe.' ,

.

Parabéns 'ao nobre professora'
do catarinense.

Emprego, para pessoas ativas que
queiram progredir, na vida
Impor�nte organização muito antiga e conceituada pre�

cisa de vários inspetores viajantes. ...... DesPe.sas pagas para

pequenas viagens. - Possibilidad'e para ganhar de inicio'
Cr$ 1.50(},oo ,à Cr$ 5.000,00. - Informaçõe.s à Rua Felipe
Sehmidt, 17-- Sobrado.
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Coréia

FV0Gltanã
Ohurchill, a mais impressionante figura deste século, de

pois de livrar o mundo inteiro do nazismo, foi derrotado, na
Inglaterra.

• X X
X

Em Blumenau, há anos, um saudoso catarínense, ilustre
pelo seu talento e digno pelos grandes serviços que. como

Ministro, prestara aoEstado, não conseguiu eleger-se verea

dor.

X X
X

Seria tefo e seria frágil dizermos que a história de 3 de
outubro é a história de um 'equívoco coletivo. Não! Getúlio
está eleito. No Amazonas o govêrno (U.D.N. - P.T.B.) está
sendo. vencido. No Maranhão perdoe o sr. Vitorino Freire. Na

Paraíba a situação, que é udenísta, marcha em ré. O sr. Pe-'

reira Lira perde ,para o sr. Rui Carneiro. No Rio Grande do
Norte, o candida'to Varela, situacionisLa, apoiado pelo.:.,P.S,T.
e U.D.N., leva, a pior. No Ceará o sr. Raul Barhqsa, oposicionis
ta do P.S.D., vence o udenista E. Arruda .. No. Bahia, o sr,
Juraci Magalhâes está 'sendo batido pelo sr. R'egis Pacheco,

candidato de oposição, surgido nos últimos dias, com a mor-'

te do 51'. Lauro de Freitas. E ninguem -ignora que o. governa
dor da boa terra é o sr. Otávio Mangabeira e que o sr. JU1'aci,
nos últimos cinco meses, fez espetacular campanha política.
Em Alagoas, o sr. Silvestre Goe,s 'Mont.eiro leva um piasseio do '

,sr. Arnon 'Melo, enquanto seu ilustre irmão perde Ui senato

ria. No Estado do Rio, o sr. Amaral Peixoto venc-e o can°

dida,to (lo sr. Macedo Soar,es. O candidlato dtlrro.tado é o ilus"

tre sr. Prado KellY. Em Goiaz, udenjgta, ganha o P.S.D. Em .

Minas-Gerais. o sr. Gabriel Passos, eslá sendo :batido pelo. sr•.
Jocelino 'KubiDhwski canclidaio de �l)osição do P.S.D. o

Go;vern,ador Milton. Cahlpos' n�o faná, ,pois, s,eu substituto. ..
Em Sabará, terra do' sr. Cristiano Machado as urnas lhe fo··

ram desfavoráv,eis. Petrópolis, berço do Brigadeiro., não. lhe

deu a vitória. E, por la,qui, o sr. Collin, com a sua adminis"

.traçãq modêlo, ,eslá rodando. em Joinville, se,fi poder dar à
. U.D.N" ·os cinco -mil votos que prometera.--

Como se, vê, ,a decisão popu1ar foi única no Brasil: subs-',
tituir o govêrno pela oposição, fôss€o aqu�l(J uelenista ou pes',

sedista. Quem venceu em 1945. perdeu ,em 1950.' O próprio'
sr. AdeII)lIr de Barros não é exceção, porqIle o seu govêrno'
teve sempre sentido d'� oposição ao Gal. Dutra. That is de-

mOGrq_cy! \ .

X X
-x

Até p Vasco perdeu para. o Bolafogo;' 1 x O.
X X
X

Qual a minha' barca � eis a questão pessoal. Não send()'

{landida1ó, não tenho condução ,própria. Cumpre-me escolhê-
'la. A do Brigadeiro, finda a apura.ção, estará lotada. É tran°
satlantico de luxo!' Outras muitas têm a pass.agem assás car�.
.o Custódio ofereceu'me a carona. Agradeci' a gentÍlez'a. Quero"
pelo. menos, timoneiro firme, nessa' aventüra pelo mare nos-

trum; Como não s·ei nadar e menos sobl'enadar, iria em. boa' 1

!pa.z, por terra, no trator do DellambeTt.

Questão de escrúpulo fi 'die solida:riediLd�', ao prestigios(}'
. def.e:nsor d,o.s funcionláirios, m;anüa'me pa�tir na �ncha dI>

sr. 'José Maria 'Cardoso da Veiga. levando co.migo o aplauso,
dos que não 'gosLam, oU seja a,quilo que o vulgo. chama vál'al'

E, s,erei corretor de seguros! Não <f\l,e 'agrade OUl seduza li,

profissão, mas porque se jogarmos um correwr da jan-ela d()'

200 andar, de cabeç,a para baixo, cinco dias depois bl� estará,'

outra vez na frente da glente ... chateando!
'

X X:
X

E no mais, 'parabens I

,_ :'�L
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