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R�J8US8 remunerado não é aumente de salário
Importante deeisão do TriblDal SÓJorlar do Trabalho

empregadores considerando como au-: em que aquele magistrado. defendeu
menta de salarío o pagamento do re- brilhantemente o' seu ponto- de vista.
pouso semanal remunerado. ou seja, dê que a tese, é contra a Cons-
Posto em discussão O' assunto D.D titujJção, é anti�jul-i(Ucà e manífas

T. S. T., coube ao ministro Astolfo tamente antí-soeíal, o Tribunal Su
Serra ser o relator da materia. Após períor do Trabalho, por 6 votos con

duas horas e meia de dissertações, tra 3, de deu "veredictum'" final sabre
êsse palpitante assunto, ficando de
cidido que não pode ser o desconta-
dos nos aumentos de salaríos eonce

cedidos em. dtssidios coletivos.

começa••• d'..............,._............_........_...........w...."'"

RIO, 10 V.A. - O. 'I'rtbunal Supe
.rior do Trabalho debateu ontem a

tese esposada por alguns de seus

lnembros de que o pagamento do des
eanso semanal remunerado deve ·ter

�as compensaç�rs nos dissídios co

Jetivos 00 trabalho. Assim vinham os

o sr. Collin
o sr. Ervmo Nehls exerce, em Joiavile, a profissão de açou·

,.eiro. Aos om�os 11. sr. Bani Collin, hoje João Collúa, cbegou
\.., a Doticia de que o sr' Eniao Nehls não lia pela cartilha politica da
U.D.N. E tanto Laslou para que a maior perseguição fÔSse deter
aiaada contra o hORestà comerciante. O sr. Hans, ou João CoUin,
�etermino.. que a carne para o açougue do sr, Ervino fô.se entre·
Iue ás 6 hora. da tarde!!! Melhor fôra que, com os sell� pro·

.

cessos Dazista., mandasse fechar o açougue! Seria'mais sincero ...
�s a prova:

"A pedido de sr. Ervino NeM..
,

.

A carne de gado destiaada ao sr. Ervino Nehls deverá ser ena

tregue diâriamente ás 6 horas da tarde em"seu açougue.
Esta foi a ordem recebida do sr. dr. João Collin até 2" oro

.�
,

Para maior claresa firmo Solon de Andrade Feitor Chefe do
Matadouro.

Joinvile, 6/}0/950".
Como se vê, o sr, Hans Collin aLriu o score!
Que diz a eterna vigilancia ê

(cAnsia para demonstrar o descon-"
tentamento g�ral» é o . que di�

o sr, José Américo
RIO, 10 (V.A.) - O senador José

Americo, candidato virtualmente vi.
;.torioso do govêrno da Paraiba como
expresaam as apurações, sobre' as
surpresas eleitorais que cairam como
:um castigo em quasí todos os Estados
no plano federal e local: - "O que
está se processando no plano estadu
al e muito interessante.

monstrar o descontentamento geral
de ordem economíca mais' do que
p'ropriamente polltico. Quando foi
assinado o acordo inter-partidário,
me bati com unhas e dentes pela so

lução do problema 'do custo da vida
Depois da guerra todos os paise�

se voltaram para esse problema. Aqui,
porem os anseios nesse sentido não
foram obtidos. O povo perdeu a con·

fiança em seus dirigentes e andou à
procur� de novos quadros no dia três
de outubro.
Oportunamente falarei sobre isso".

Q_uase todos os govérnos estaduais
estão 8ent� derrotados por grande
�a.rgem de votos; Tenho· a ímpras
sao de que havia uma ansia para de.

Resultado conhecido
.
do pleito

em todo {} pais
De. acôrdo com as informa�?es das agências telegra�ficas. a .posição dos candIdatos é a seguinte:

Para ,Presiden'e
Getúlig Vargas
Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado
J6ãp Mangabeira

2.413.201
1.008.431
873.827
8.593

.

Para Vice-PresidenteCafé Filho .

9delon Braga
1.063.467

AI
• 840,953

. tin? Arant.es 621.977VItormo FreIre 2,01.102

Sra.lerêo RallS
Nesta capital, onde presente·

mente se 'encontra; a exma. sra.

d. Beatriz Pedemeiras Bamos,
digníssiitta consorte do sr., dr.
Nerêu Ramos, inclito Vice·pJ·esiden
te da R4ptíblica. foi. ante-ontem,
centro' de sexcepcionais manifesta
ções de estima e oprêço, por mo·

tivo da passagem de seu aniversá
rio.
Dotada, de um coração boníssi·

mo, alma [ranqueada às solicita
ções âo» virtudes de p�daile cris

tá, ,ti exma. senhora Nerêi: Ramos'
conta com a admiração dos círcu
los mais represeniatioos desta ca

piíal e do 'lUo, impondo-se pel� ,

suas qualidades de tJlegp,n'r:ia e

distinção pessoal, "nas mais- altas
rodas sociais catarinenses: e. 'ca-

Aí'aquari
Araranguá
Bíguaçú , .

Blumenau .

Bom Reliro .

Brusque .. terminada ...

Caçador
Camburiú ,.

Campo Alegre' .

Campos Novos. terminado.'
Canoinhas .

Capinzal . " ...........•

Concordía .

Crícíuma .. terminada ..

Curitibanos "

Florianópolis .... _ ...••

Gaspar ...............•

Guaramírfm . terminada .

Ihirama .

Imaruí .

Indaial '.' : .'.
Itajai _ ',' .

Itaíopolís .. terminada ..

Ituporanga ........•....

Jaguaruna .

Jaraguá do Sul terminada.
Joaçaba ...........•..••

Joinville .

Laguna . terminada .

-Lages _ .............•

Mafra terminada .

Nova 'I'rento '.

Orleães .

Palhoça .

iPil'atub� .

Pôrto Belo , ........•

Pôrto União .. terminada
Rio do Sul .

Rodeio .

São Bento do Sul termo ..

São Francisco do Sul termo
São Joaquim , .

São José ..•............

Tai6 .

Tang'ará .

Tijucas •............••.

Timbó .. terminada .....
Tubarão .....•...•...•

Turyo � ..•.

Urussanga .

Videil'a .. terminada .

Chapecó .'

"

rioca.
Estando ligada à nossa terra

por sua aeaeroeídaâe sempre as

sociada. {L movimentos filanh'6pi
cos de (JJ'ande repercussiio, nume·
rosas'pessoas acorreram ,à sua re

sidencia para cumprimento-la, ex'

terna:rlJdo:-th,e, uma vez moo, sua

araüdõo pelas J'feali';a�ões· de as

sistência social devidas à sua in!

ciaiiva ou por ela inspiradas que
deixaram em nossa terra os ina
pagtfveis traços de $uas atividades.

O "O Estado" consigna á 'exmae
.

81'U. d, Beatriz Pederneiras Ranws.
embora tardiarr4ente. srn.éeros voo

tos de. felicidades.

UDO
764

1.392
842

l'RINEU
325

�
1.685

r 7:19
.-

4.588
2.492
949

1.989
2.231

3.6'65
4.068
1.911
1.7'93

1.916
1.490
308

1.173
1.035

,

'avorável a pUDição'
dos eleitores
faltosAs'
GOIANIA, 10 V.A. - o desembar

gador Clovis Esselis, presidente do
TRE; manifestou-se favoraveI..à pu

\ nição dos eleitores que não votaram
em 3.d� outubro de acOrdo com o cO-
digo eleitoral.

.

---------------------�.
'

Im Araflo',l veRceu
'0. P. r..D.

S. FRANCISCO DO' SUL, 10 (DO
CORRESPONDENTE) - O RESUL
TADO' FINAL DO PLEITO EM ARA-

.

QUARI FOI O SEGUINTE:
PARA PRESIDENTE

GETULIO VARGAS
BRIGADEIRO .. ..

CRISTIANO .

PARA GOVERNADOR
UDO DEEKE � 1.296
lRlNEU BORNHAU-

1.748
2.519

912

2.588

2.057

2.525
2.33!
2.184
1.188

1.528
471
926

804
1.H'7 : i,'

'2.404
80

1.913
2.923

3..095
1.846

',.,j'i

3.252
213

:1..768

a.Bp7
t.82J
2.fHO

-

1.436

2.049
�A8.?
:1.7f:Jd

1.600

2.526

1.295
1.706

"2.193
2"f2ü

-M.
906,

1.725
1.735

·1.378

1.1'510
L91i\
2.180
1.996

800
1.275
275

1.124
2.224
451

PRESIDENCIA DA REPUBLICA'

57.193 71.577

GETULIO VARGAS •...••...••......•...••

]�DUARDO GOMES " : _ .

CRISTIANO MACHADO .

JOÃO MANGABEIRA
'

_ ..

SENAÕODA REPUBLICA

'59.709
44.746

2,6.942
11

NEREU RAMOS _ ....•.. ', •••••. _ ••.••••••

CARLOS GOMES •.....•.••.••.•••.•••••••

53.222
71�471

LEGENDA. PARA A CAMARA FEDERAL

P. S. D.
U. D. N.

P. T.IE.

.. ," 54.i40
49.548
20.941

.. ..

� " .0" .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. •
.. •• " oi " ..

LEGENDA PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
.

ESTADUAL

........
.

.................................................. ,. .

.. ",
.

. : � .

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

P. S. D .

n. D. N .

P. T. B.
P. R. P.
P. S. P.

53.779
38.840
20.941
8.879
5.498

1.105
642
365

Diplomatas poloDeses refnolam-se
Estados 'Doidos

WASHINGTON, 10 (USIS) - Os ·va-se·para 20, o número de polou
Estados Unidos concederam asilo a ses qUe se refugiaram nos Estados
duas altas autoridades da Embaixa' Unidos. Um, destes dois últimos rf!!'

fugiados, foi identificado como sen.
!la da Polonia nos Estados Unidos. do -do Stefan Rogozinski ex-ConseI

1.190 Um pOl'ta-vóz do Departamento de toO da Embaixada da Polonia
1.065 Estadot\ disse flue, ;,ttualinente, ele' Washington.

SEN .........•............
PARA SENADOR ,

.

NEREU RAMOS .

"."
CARLOS GOMES

779
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·POLICIA .. , MILITAR
fiscalização Adminis'rafiva
De ordem do senhor Capitão Fiscal Administrativo desta' Corporação Icomunico que no dia 10 de Outubro vindouro, ás 9,30 horas, será rea

fIísada a venda em hasta publica de um Cavalo. - Os interessados deve
rão 'comparecer neste Quartel no dia e hora a.cima mencionados,

Quartel em Florianópolis, 26 de Setembro de 1950.
Pedro Nogue,ira de Castro

2° TeR. Adm. Almoxartíe Interino

• •

* Bôca amarga * Digestão difícil * Into

lerância para certos alimentos, rev�lam mau

funcionamento do fígado •.

\
\,

'I,H EPATI
I .

� •••�S� '"�!.�����<"o
Rua da Esi rêla, 57 - Ria

•

ESGO""

"URGANIZAÇÃO ESpECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, ·4° andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS J)A

COMPANHIA DE' SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes e' Acidentes Pessoais

CO,RRETORES OFECIArS DO
Inst. de Prev. e Assíst, dos Servo do Estado (IPASE)

Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
redusídos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS/SUB�AGENTES NO iNTERIOR DO ESTADO

t _' •• " _ ..

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA ,
PROCURE &

.Alfaiataria elia"

«li&) Felippe Schmidt 4�

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo. estão permitindo que um

excesso de acido uríco se acu

mule. e penetre em todo o

organismo.
A, falta de cumprimento de sua

, tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
reumáticas, lumbago e irregula-
ridades urinarias.

'

Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos. que se alo-,

jam nas articulações. causando
.

a sua inflamação e rigidez. as

_ cruciantes dôrea do reumatismo
e outros males do sistema:wina-

, rio. O tratamento apropriado de
ve. fazer voltar os rins ao seu'
estado normal, afim de poder

, ser filtrado o acido urico. :It por
isso que as Pilulas De Witt con-

.

seguem dar. alivio permanente
nos maia rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di-
retamente sobre os rins. de
volvendo-Ihes a sua ação natural
de, filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se la venda em todas as

farmac:ias.
.

PILULAS

'f." DE'WITT
i Paro os Rins e a eéj(iga '

EM VIDROS DE 40E 100 P/LULAS.
O a�ANDE é MAIS ECONOM/COI

.... , ........•........... � ..... �.

IlIlUu f.liel pai. •...1•••
.. ti.... fllJai '

Mu, ale ••Q"«l41f&;. ••• • ••1111••
JnMllla pua III .. -PDfPOLlIO"
, a.. cader.eta •• CJLSDlT�
MUTUO PBDUL.
.. . ; .. .. .. .. .. .. ..

VENDE-SE
1 escrevaninha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita GaribaldL

CASA MISC!!:LANEA ". dhtrí
buidora dOI Rádiol'" Rj�C! e\

ictOfj VAI'f'ulas er'Disco9�
Rue Conselheieo : M.dr�

. . . .. . . . . . . .. � .

I
I

SENHORITA!
A ultima creação" em retri

gérante é Q Guar�ná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-oQ está .

acompanhando1 .�modaAta:

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

"'''V''
.

. : . , . . . .�.

, �Oln c>an<lc>irlarlp. narJl ·160 pt.rn<: dp, ,<:orvet·e. p.qniOlllb c>om com-

pressor "·COPELAND" original, motor de 8 H. ·P. e batedeína com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funeíonamento e eonservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MAROA

• , 1',

Fabl'loant•• cll.trlbuldol'e. da. afam1ida. GOD

f.ogõ•• -DISTINTA- • RIVET::I,Ponu. um lI..aD�
d. lortlmanto cI. aa••mlra.� .lloadol,' b.iDII
bODI e baIPato.; 41godle., '11101'1111 • a'f'lamlntoa

pai. alfcdat••i que 5 ...oeb. dll'.tam••t.. dalll

Brar.: Com.Nliat•• do Int••lal' DO ••nUdo cI. :Ih. fas8I'.m �q1D8
FIOI'IG.6pollll·�;� 'jFlIaIlUS em lUl1Àm.nGu�" Laj&'!l!I•

•���'«W&�F.Bf&& BD� ma �.A.Bkma..=a••BMSgamw.m..Rm=e�#e�,�i..EaEa&LU�.&UEa�a.�EE mm_"""""",,"=-B

,

.ellaor.. 'l�b:fioCl.: A Co.2Ia "',& CAPITAL- .hl\lma a 'oat8lBulo elOIl
vhllt� QUtíll1a de» &f.tuu,�Qm .UGI GCmp!N'lllll MATRIZ em

Sociedade de Amparo aos Tuberculoso
'A'V ISO

A Diretoria da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos leva a

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

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

Coléqío Estadual «Dias Velho»
Exames art. 91

--0-

Inscrição: de 10 a '10 de outubro,
Exames : a partir do dia 1 i. "
Documentos necessârios : 1 -Oertidão de registro CIV

comprovando ter idade mínima de 17 anos completos ou por co

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

3 - prova de ídentídada feita pela carteira de identidade o

por documento que 'legalmente <II substitua.
,.----------------------------.iI

Viagem com segurançae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO (�SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí .:_ Joijp.ville - Curitiba

Ag,e"ncia; Rua Deodoro esquina da,
Rua Tenente- Sílveíra

"

Magnésia 'Bisurada'

Colégio '�(atarinense
ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar o ap'roveitamento intelectual dos seus al
nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos es
ternos. O estudo será assistido por um professor padre.

Horário: 7,30 às 8, dás 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa ..para jogos e descanso: 15 à 16 horas.

.... Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, f
zer logo a matrícula na Secretária.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

,.

A praça
Temo.� o. prazer de comunicar aos nossos prezados clientes q

a SERVrço.S AÉREOS "ORUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de Inaugur
a nova linha. '

'

FLORIANóPOLIS, S'ÁO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA

UNI�O DA VITORIA. . LAJES.
I. ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS

I Os aviões farão. as viagens de regresso pelas mesmas escalas, TI
mesmos dias, pernoitando em Ploríanõpolís. O pouso em São Fr

cisco está dependendo da homologação. pelo DAC. do campo Ioe

Congratulamc-nos com
-

os nossos prezados clientes pelo a

pícíoso rato. que revela o interêsse da grande emprêsa hrasileí

em bem servir ao Estado e corresponder à.animadora preferência c

que a tem distinguido o comércio, a Industriá e o público cataríne

Fílorianépolís, 26 de setembro de 1950.
,

MAOHADO & OlA. SA. Coméreío e Agências

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Utilizacão de fôrçªs
armadas interuaci
ooais

Progrema para haje

o ESTADO--Quarta-faira. 11 de Outubro de 1950

I

I
-

Diante do exposto acim-a. achei As nossas flol'estas, refiro-me a Ocorre, nesta data, o aniversário

t--que era meu dever pesquízar nos toda Ilha até o vale do -Itajaí, é natalício do sr, di'. .Osvaldo Cabral,

vegetais da nossa flora, tão rica muito heterogena, mas no lei a au- abalizado clínico, deputado II As'
-em especies ° que fiz analogia sencía de muitas leguminosas, em- sembléia Legislativa pela UDN e

dentro de numerosas familias, hora predominem algumas espe- membro do Instituto Hístõrtco. o:-- �!'S1

tendo, verificado em 'sua rtquís- cies; a Mimosa sepiaria, o Ente- -

• • •
-

síma representação plantas sapo- rolobíum tortisílícum, o Schizo' Da. Hildegard Pedreira
geninas todas elas com a maior lohíum parahíbum '8 !3 Erythri- Faz anos, hoje, a exma. sra. d.
ou menor porcentagem; aqui mes- na creio que ralcata. Das Bígno- 'Hildegard Pedreira, víuva do sau

"IDO na Gapital do nosso Estado, niaceas notei 3 especíes arbóreas doso dr. Felipe Pedreira e geníto
cidades e municípios, venho oh- conhecidas popularmente "Aipês" ra ,do íntegro. desembargador Ed
servando uma especte muito. fre- ou "Ipés", duas Tecomas e um gard Pedreira.
quente, é a "timbouva" tambem Cyhistax, com !algunia frequencia; A veneranda aniversariante que,
conhecida por ,"Grelha de negro". numerosas Lauraceas conhecidas por seu coração boníssimo e ínvul
Menos frequente mas. tambem, pOl' canelas; notei duas Aralíaceas ga'r distinção, conta em nosso meio
-com elevada porcentagem daque- conhecidas por "pau mandioca". social com inúmeras amizades, será
-ía substancía é a nossa "piteira". Didnir�panax morototomí e alvo, pelo. feliz evento, de expres-

frequente nas 'proximidades do Dangustífolía, cuja madeira é sívas homenagens, às quais, praze-
,litor�l. Entre as plantas citadas. branca e assetínada, O "Jaeatl- rosamente, nos associamos.
figurando _

numa Iísla espécies rão", Miconia tesans ou Oandolea- -
• • •

-

'mexicanas um cará do genero na, o. "chumbínho" Mico.nia de Da. Neli Scott Guimarães
Dioscorea, com numerosa repre- grandes folhas pardacentas na Vê passar. hoje, sua data aní-

.sentaçãe no Brasil. O Sb"Ophanthua pagina dorsal, rêpresentam as versãría, a exma. sra. d. Neli Gui·
sarmentus. Iplanta. africana" /tam Melastóma�aceas arbóreas. Uma marães, digna espôsa do. nosso

."bem acima citada, pertence à ramí- especíe curiosa é a Plytolacca destacado. Inspetor Geral da Fis
tia das Apoeínaceas. Oonstatou-se dioica que nas matas é altaneiro calízação de Fazenda.

_ já. que o Btípecoma peitada. plan- e nas proximidades do litoral. on- AO's muitos cumprimentos que
.aa nossa pertencente a mesma fa- de a encontrei aquí n'a Ilha., receberá pela passagem de tão 'cIUS·

mília, tem as propriedades daque- Ela torna-se disforme menstrue- pícíosa efeméride, juntamos, com

-<la. Se for iS&Q positivado. não. sa mesmo, com um díarnentro .que prazer, -os nossos.

's-erá de estranhar que se descu- vae até 2,50 mt., conhecida por -

• '" "
-

bram outras espécies, -represen- Maria Mole (Iblramà) , A família Vila. Flodoardo Cabral
tadas por numerosos géneros e das Rosáceas Chrysobaleneas, - é Natalícia-se, nesta d<ata, a. exma.

individuos em nossa
_

flora. Mas, repre&c�tada.' jPelo "pnzeiro.", sra. d. Leovegilda Cabral, viuva do
.as pesquizas não ,es_tãO-.-limit.adas Hirtela Sp. cuja citação. não en- saudo.so conterraneo Flodoardo
: á uma .só famili-a, já foram rela- contrei nas

-

obras consultadas. Ca.b-ral, que assinalados servi�os
eionadas, numas notas que possuo, Encontrei varias vezes uma ChIo- prestou á instrução publica no E,s
--varias outras familias americanas rantacea-e, família bem primitiva tado, genitóra

-

do sr. dr. João José
,e, mexicanas, embora fl\liem à fio- entre as Dicotiledones, po.r cidra Cabral. lideI' da UDN na Assem
n do Brasil as daqueles paizes; ou Pau Bugre (Heydiosmum). A- bléia Legislativa.
-'temos e.speciEls do mesmó genero. qui eÍicontrei a verdadeira patría A vensranda. senhOi'a Os respei'
,além disso são numerosas as es· da. Bougainvilea arborea, com, o_ tosos cumprimentos de "O Esta-
_pecies de outras famílias dotadas no.me de "Espinho de Santo Ama- do". I

daquele principio. Para finalizar 1'0", 'que já coiUlecia cultivada no -

* * *
-

x.esta parte, vou, fazer uma. peque- Rio de Janeiro. ;E' a unica plan- FAZEM ANOS HOJE
na demonstração sQb.re a presen· . ta lPrd,Priamente, br:lsi�a cul'ti- O sr. Anibal da Silva Coelho;

',;Ça de sapo.ninas em tr�í! plautas vada na Pra� 15 de Novembro. professor;
muito co.nhecida aqui. refiro.'me A Aqui são cultivadas mais 3 espe- - a srta. -Teresinha de Lourdes
"'Timbuva a Pileira. e o vassourão. cies que dizem ser brasileiras. P;ereira, filha do. sr. Behiliro Pe·
-E' um processo muito simples, ma� nunca foram encontradas em reira e da sra., Olinda Pereira;

.
--basta um tubo de ensaio. agua '3 estado selvagem: é o Dili, o Jaca- _ o menino Junior, filho do ben-
fragmentos do fruto da primeira randa mimosoefolia e a Tipuana quisto casal Antonieta e Píl-ulo

-4;l folhas ou casca das ultimas. Spedos'a o.U tipú. E' lastimavel Braglia;
- o - que até,agora não. 'soe tenha intra' - a menina Enir, filhinha do

_Plaútas carnívoras ou J'Meeti- duzido maiDr numero de especies sr. José Ro.sa;
V01'as, no BraSil encon,tram'se autoctones, pois são numerosas as - a srta. Adail Claudino., filha
dUajs IfamHias com tais prlWrire� arvores altamente decorativas que do sr. José Francisco Claudino, co'
.dades. refiro-me ás Droseraceas e engalanam as - no.ssas florestas. merc�ante nesta praça.
ás Lentibulareaceas; 'a primeira Mas nem tudo 'está perdido, pois

..dess·as é só representada pelo ge- verifiquei que grande parte da.s
onero Drosera, e a segunda pelo.s arvores dos Jardins estão decora-

, :generos ULricúlaria,
-

Genlisea e das pelas linha.s Orquideas e até
Biovularia lodos com poucas es- uma pergola lá· existente em que
�pecies. são expostas estas rainhas das

Aqui só encontrei até o momen' nossas matas e rochedos.
:to quatro especies, três com flores
.amarelas e uma com flores viole
tas dentre elas a Utricularia pa·
lens Q_ue é flutuante, sendo fixas
-as outras trê,g ao terreno pantoso,
,acido e turfoso. Vou aqui só tra
tal' da flutuante - Utricularia pa
lens, porque nel'a são bem visiveis
;os diversos orgãos, principalmen
te os uLriculos que constihiem a,s

:armadilhas da plantinha, e que
ao mesmo tempo dão ideia de es

tomagos.
Quero. ainda me referir a um

.

Strichnus, provavelmente o 8trtri
ner\"ius, especie colocada em se

gundo. lugar oomo produtora de
�ura!'ina .. plan.ta toxica mas cujo
-produto convenientemente dosa
..(lo repre-senLa um grande anesté-

• f

':TalCO.

Palestra preDunciada nesta capital
]leio eminente botânico. brasileiro,

dr. João Geraldo Kuhlmann
D1'. Osvaldo Cabral

Cr$ t.750.08

• * •

o quanto custa uma enceradélra

A 'H H O
ELECTROLANDIA

ANIVERSARIOS

Rua Arcipreste Paiva ::Edificío Ipase -Terreo

-----<0---

Lágrimas
ZEDAR PERFEITO DA SILVA,

-Conheço' o sr. Mário Costa de por um lugar ao sol. Fernan�
poucos e ligeiros encontros no filho do ricaço Honório Reis, ,apail
Banco.

.

INCO e na Agência Beeh, xonado

por. LU.'cia, insiste em

�É um homem modesto e muito sal' com ela, Foi em
-

vão. Surge
reservado. Ultimamente, falou-rue intriga, que dá Alberto noivo
na peca ALVOR..IDA DAS ROSAS. uma moça em Manaus. LlÍcila �
que. está escrevendo para o tea- ferida. em sua vaidade. ResoI"
tro. Há pouco. ofereceu-me o seu casar primeiro. Indo. o pai reSf
livro LÁGRIMAS OCULTAS. dir em Santos. lá, aceita a co�J1lste escritor êatarínense es- do advogado Luiz Carlos de

Aitreiou em 1920 com o lívro AL- ar e casa-se com êle, sem aml\"l
gumas Paginas (contos). Já e manda um convite de casamen

experimentou ou gêneros contos. a Alberto. Mais tarde, torna

poesias, romance, novelas, memé- volúvel e engana o �arido. A�
rias. teatro, discursos e escreveu ba morrendo ;tragieamenfte cól>;
prosa e versos para [ornais e re- o. amante, o -Tenente Paulo A,lV�
vistas. renga. É o ponto .mãxímo da o�
Como se vê. a sua bagagem me- Arrebata e 'comove.

-

I
rária é variada e numerosa. Só O conto D:)l:STINO é bem' urdí
posso dar a minha opinião sôbre do. Embora o tema' não seja ort.
Q livro LÁGRIMAS OCULTAS.· que ginal é muito ibem conduzido e $�
acabo de: ler ,e que reune o roman- lê a história com Interesse, É �
ce com o mesmo nome e um con- 'amor de dois vizinhos: Auré1ill
to inHlllllado. DESTINO.. e Nair. que nasceram na mes�
Mário Costa, como confessa na hora ,e no mesmo dia; crspais de UD.

'apresentação dêste livro, "mos· foram os padrinhos do outro �
.tra oS erros, OiS defeitos, as co.n· vice·versa. Desde criança que oi
sequências da educação mal ori' compadres imaginam o caSiament(
enbada da donzela criada ociosa. dos dois. As crianvas realmen.tf
cOln mimo e luxo como bonequÍ· se amam. Mas quandO chega c ,

nha de seda e o valor da educação idade adultà, há uma sérÍ'a dive�
,

austera e virtuosa da do.nzela que gêrlci� ,Por questão. de terras

e:�.se cria -e se educ.a· no santuario casamento é prOibido de parte·, -

dá um lar' verdadeiramente cl'is- parte. Há ódio entr,e os' velh ,

tão, para ser bOa ,espôsa e mile". amigos. Então, os noivo.s fOgeaJ
O autor faz a apologia da educa' para realizar o eas'amenLo. Tudc::

ção cristi e a glorificação do amor- acaba bem e vem a recQnciliaçãe
iconjugal, para corrigir O;lf ,erros. entre os velhos amigos.
e as falsidades da sociedade. E'. Como costumo sempre fazer
inegavelmente. um réformador não -exerco pro.priJamente a cri

que, por meio da ficção, deseja tica. O meu maior objeUvo � eh.
elevar o nível moral da socieda- mar a a.tenção dos carGS leitore�
de. E por meio de três persoua· parà· os livros que recebo e a.
g.ens ceifrais, enver��a, lPel<�. ca' os leio com o maior interesse.

,

minho que lha permItIrá reahzar Em LAGRIMAS OCULTAS. d�
o seu drama de fundo principal- Mário Costa, apesar da péssiJil.»
meDite- mW-al. �rto, rapàz pG· revisão, sente-se que os diil�
b1'e, e Lúcia, menina laristocráti são naturais, que há intensidadE
ca, amam-se apaixonadamente des- d�amatica, que há poesia e que

_

<
de os bancos escolares. O pai de enrêdo nos prende até o final. :A
Lúcia. homem muito rico, quando cho que dizendo. isso não precis<
Alberto lhe pediu a filha em' ca· dizer m?is. nlll'a caracletiz'a

sarnento, nega o consentimento, bom eseritol. 1\1árib Costa " _'�l�b
Po.rque quería que a filha casass,e modesto :c_ol,'SÜ'ulu, pórém té'lIHe'í
com o filho do milionário e amigo túvel bagagem lite.rári� que }pl"t:t

de Hon:ÓriadosQeis.- :Ailbertó, .con- ce "Cl' cstnt'lftd�' para um> ,lilC'I\.'},·

vencido d,e que ós preconceitos 80.- poSição Htl:ráda dr ;..; 'ui. ,.:a:!.;;�i.o!' .

ciais ,são mais poderosos, deixa São no 1l1tm.u,) Ii�,.,.: letl'lt)_ :1 r-.l(lrHtÍ.�,
Paulo e vai para

-

Manaus, lutar li'polis., 9'/1_0/50.

O-cultas

fIlAQUEUS EM GElAI.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIK"

8,00 horas - BOM DIA PARA VOCJil
9.00 horas - VARIEDADES El\l

LAKE SUCCESS, 10 '(V.A,) - Os GRAVAÇõES
Estados ',unidos aJl't'esentaram pe 11,30 horas - OFERECIMENTOS
rante a Comissão Política da Assem- MUSICAIS
bléia Geral da' ONU uma: proposta 13,30 horas � -DIARIO DA METRO
destinada a autorizar a Assembléia v POLE (LABORATORIOS SCOTT
utilizar as fôrças armadas interna·. & ENO)
cionals 110S casos flagrantes de agres 13,35 hOl:as - VARIEDADES EM
são. A União Soviética anunciou ime· GRAVAÇõES Os filhos e net�s do jornalista Plácido. Justino Touri�ho Gom-ea:,
diatamente, em meio à suprêsa do� 14,00 horas - ENCERRAMENTO - falecido nesta capital a 10 do corrente mês, ainda compungIdos co� ('

memhl'� da, Comissão, que achava 1° PERIODO infausto passamento de seu prant€a.do pai e avô, vem por este mej.()j
alguns pontos aceitáveis na prOPQS' 17,30 - horas MELODIAS VIENTN-

tornar publica sua imorredoira g:ratidão. aos ilustres médi�os! di%)ta de sete nações, porém que não po' SES ld L' d Rtl
dia estar de a.côrdo com a "tendên.. 18,00 horas _ O INSTANTE DA Polidoro Ernani, de .são Thiago, Newton d'Vvila, Osva o 1HZ o •

ela geral" da mesma. PRECE sário e Antônio Dib MussL pelo desvelo, abneg�ção. e carinho. cOit,
:-----------------_____________ 18,05 horas - UM PROGRAMA PA· �que o. trataram durante toda a sua longa enfermIdade,

.

ás desvel'ldu�
RA VOCÊ (A -ELECTRO-TECNICA) Irmãs da Divina Providênc.ia e -aos incansáveis enfermeIros do Hos�Panelas de - Press_ão ARN0 lS,30 horas - A TELA PELO RADIO tal de Carida,de, ao ilustre Provedor, des. Medeiros Filho, pelas ate-u.�

V 18,45 horas - GREGORIO
- BAR-

ções dispensadas, ao exmo. sr. governador do Estado, dr. Aderbal llá'il
Ô· ('\r$ 5tO,00 RIOS &. ORQ.·

mos 'lia Silva, pelo generoso ·auxilio pre'stado, fazendo ainda corr.el'V 19,00 horas - MOMENTO ESPOR-
TIVO BRAHMA ás· suas expensas os funerais, ao exmo. sr. dr. Nerêu Ramos, _

dd.

Orelhadores Etétricos- 19,80 horas - NOTICIARIO DA A· ce-presidente da RepubIlca d,emais autoridades e amigos <lue COl

GENCIA NACIONAL receram ao seu enterramento, aos que por qualquer meio manif

a «:r$ 300,00 20,00 horas - RITMOS DE PARIS ram seu sincero pezar e aos que co.mpareceram à missa que, em

20,30 horas - ORQUESTRA DE SA- çao à alma de seu sempre lembrado pai e avô, mandaram rezar

n�.-- E,le�r�1t.?'��I'� LAO GUARUJA (ENARCO) Catedral Metro.po.litana segl1l1da-feira ultima. '-U . I ul1a.U;..1í!U u � 21,00 horas - CANTA BRASIL .
-

Rua A._rcipreste - Paiva _ Edf. Irase _ 'I'erl'eo I 21,30 horas - ALMA PORTENHA -A todos pois, os seus mais sinceros agradecimentos e a

_____________________________ 22,00 hora� - ENCERRAMENTO retioira gratidão..

TINTAs PARA IMPRESSIO
COTTOMAR

Rá�io Guarujá
�. fi•• AI�'" 0....,•• ;U'. 1.· _00 .". FQHf.S,.�-l$. f�l' -':..., l''-iJ.t� �

".!UMA"'" pfIO$;sa", ...QJl& <..-

AgradaalDl8Dlo.
l

Plácido ' G0111es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!Telegramas':· PROSE.BRAS
t

i '.

,

' Caixa Postal 139

\. .

Transportes Tenestres '

,

T,ansportés Maritimos '

Acidentes ·PessoaiS ,

" Automoveis
"

Incendio.
"

"

.

'. (asc.os,:'· •

I
1

, -

.,

·

,

' Sucursal de Santa', Catarina· .

--
.

:
, .

'Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar

...... TElEFON.ES 1388 -- 324
-

,

.

. ,

.I.. �_'
•

.l. .

".
.

.
.

.

.

,

, Aceita Agentes, no Interior
I'

.'.

-

. -
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o Tabelião e Oficial do Begístre de Imóvel da 1a Oírcunsoríção
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia

:Vara desta. Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano 11.0 �5,
'para a rua Arcipreste Paiva nO 17A, oade passará a atender.

F'lorianópolis, 23' de setembro de 1950.
. .

.

João Machado Paehece Junior
Twalião e Oficial do Registro

o ESTADO-Quarta-fetra, 11 de Outubro de ld5J

PARA OS MALES DO
f<, FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

"J'RO CASA DO PROFESSo.R DE SANTA CATARINA, SERAO REALIZADAS, NOS PRóXIMOS DlAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
.

.

. DIAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS nSTAS POPULARES.
SORtEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO -- CORRIDA DE CAVALOS

"BOITE CASABLANCA" NOTAVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS BAR E ,RESTAURANTE AMERICANO COM NOVIDADES CULlNARlAS
-

RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE C�ABLANCA"
--------------.__...__..-------------------------------------.----�-------------------------------------------------------------.__..------

DJ1tEOAOI
"'lia M PúJoul

�#H E P I C H O L I N

DATI LOGRAFIA
i'(orrespondelld 5

�(om.rdll

METODOI
Mod81'llo • Eflcieatl

(oof.re
Olploll.

1111. Gefteral Blltencourt, 48
(�qujna Albergue Noturno)

..

sangue•.O sangue i • vida
Toníãque-se com SANGUE

'NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Valiadato e

Arseniato de SÓdio, etc.
i

Os pálíâes, anêmicos, esgota
do�, depauperados, .mães que

VAlqVULAS

h"lpe
MAIOR -ESTOQUE

Itlântida Radia Cat. Lda.
'-.

Rua Trajano, 31

Do
.

Coftta,ndo do 14" 8. C�
Declaração de insubmissos.

,

De acôrdo com o n. 9 la Ietra L das Instruções Complé:nenl:ares �.it
-

d 20 Turno de Contingente de 1950, sao qec1aradQ�
a Incorporacso : o

, . 24 00 1 do
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados ate as , L�ras._
dia 25 do corrente, os seguintes conscrItos: .

.

.

a) -' Destinados ao, 130 B.C. - MUNIC1PIO DE TIJUCAS: João

Anaelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, cert. n. 408.471;

Luiz Bertoldi l'ilhci cert, n, 410,576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do

mingos Medeiros, c;rt. n- J5.359; Cicero Felíclo, certo n . .75.347; MUNI..

GIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, certo O. 124.659.

b) -"- Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIP�O ..
c, RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert, �' 415.767; Vald�r. Dias, cer�.
asas;' n, 125.642; �ilson $ilva•.cert .. n. 411,032; HIldebrando FranCISCO Ferrei..

. .

.

't·O 890' MUN'ICIPIO DE SÃO JOSÉ' Flávio Lopes da Cos-
DISpomOS de duas; pará alugar, ra, cedo n. �. ,

' .

., .

Est ··t· B A··l R. t certo n 117·887' MUNICIP10 DE PALHOÇA: Antomo Fran-CISCO Ca..
no reIO. anco grico a - I:l!l a. .. , ,

_ .

"

T·. 16 cert n 408 515' MUNICIPIO DE CUBATAO: Jose Boeíug, certo D.
raJano, .. sas, "< •• • ,

.

.

356.0-33; Thaden Antônio Peron. certo a. 356.277.

5

Se.rvicos Aerecs
�(Cruzeiro do Sul) Ltda.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL LTD,A..

Fundada em :1927
Conforto - Segurança - Rapidês

NOVOS HORÁRIOS

Segundas feiras: \.
Florianópolis -- Curitiba � S. Paulo - Rio "(baldeação São Paulo)
Flortanópolis - Joinvile - Mafrà - União da Vitoria - Lages
(ida e volta)

Terças feiras:

Florianópolis - Curitiba r-r- São Paulo - Rio de Janeiro

Ploríanópolís - Mafra - Cut-itíba - Harare - S. Paulo - Rio

.(baldeação S. Paulo)
Quartas feiras :

Plortanõpolís : - Curitiba - São Paulo· - 'Rio de Janeiro.

Floríanépolís - .Jolnvíle - Mafra - União {ia Vitoria Lages (ida e

volta) .....,

.Quintas feiras:
Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Ria (ibalde!l.cão e�

São Paulo)
Florianópolis - Mafra - Curitiba =-Itarare - S. Paulo - Rio

(baldeação em São Paulo)
FloriaJ;lópoli.s - Porto Alegre
SI\X tas fAi ras : • ,

Florianópolis - Sãü Paulo - Rio de Janeiro ...... Vitoria - Salva

dor

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

volta)
Sá:!allas : .

.

Florianópolis - Curitiba - Siio P.aulo - ruo (baldeação S. Paulo).

Florianópolis - Mafra - Curitiba -:-Itara.N - S: Paulo - Rio

(baldeação em São Paulo)
Domingos:

"

Flori.anópolis - Porto. Alegre
Ecooomise Tempo :e Dinheiro

enviando suas encomendas aéreas via CRUZEIRO DQ SUL

Passageus 'e Enc<lmendas:
Machado � Cia S, A.
C;iJmer�;0 e Agencias

Florianópoli:s: - Rua João Pinto, 12 - telefone, 1.560

Blumenau: ..._ Rua 15 de Novembro, 1326 =: .tetetoae. 18

Itajai: _ Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, .� telefone, 2f 1

Sub-agentes em Laguna, Tubarão, Griciuma - Brusque.

.

..........!:'li1.'V-NOVA AI'Rt!$Ii.NTAÇAO aM CAIXAS i!srAMP,,"OAS

LIC.D.N�."''''o'' LABS. PRIMÁ Cx.R 1:3�+ -sao

Para colocar SOLA
.

.: eiu seu Sapato
PROCURE

I Oswaldo·
teleíon es 1536 e 1324

.

P.15' de Nov. n.22- 2'. andar

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

Viajante'
,

Precisa-se d'8 um qUe conheça. t0-
do o Estado.
Tratar com o Snr. WaldYr, no Ban·

co do Distrito Federal S. A.

Terrenos
Vendem-se. em Iõtes, à vista e

com facilidade de pagamento _

no Estreito. Tratar no BANCO
AGRICOLA -: Rua Trajano. �6'
F,lorianõpolis.

o MOtUS
.

da-ASMA
Dissolvido Rapidamente
Os ataques desesperadores e Vio

lentos da asma e bronquite envene
nam o organismo, minam a energia,
arruinam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos, ""."doca,
.
nova fórmula mêdíca, começa a cir
cular no sangue, dominando rapl.cla
mente 08 ataques, Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re

parador. Tudo o que se faz necessã
rio é tomar. 2 pastilhas de M.lldacQ
ás refeições e ficará ali:viado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos. M .... dáco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia ele dar ao paciante respi
ração Uvre e fácil rapidamente e

completo alívio do sotrinlento da
asma em pcueos díae, Peca Man<l=..
hoje mesmo. em qualquei; farmácia
A nossa garantia é a SU;l maior pro
teção.

-

Rua Trajano, n. 31 Telefone n, 1459

R á d i O s A t I â n 't i d a
ONDAS LONGAS E CURTAS

Atlântida - () sucesso da. técníea' electrôníca _ Atlilllicla _ Super eoastrução para durar mais _ AtlâBtida - Som natural - Alta S8Dsibilidaie

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

Rádios Electroi&o - Transmíssores - Amplificadores'

tlintida Rádio Catarinense Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Quarta-feira, 11 de Outubro d� 19fO

Financiamentos a associados Conforme os dados p relimina.-

O Instituto de Aposeatadoeía ti res. ainda sugeitos a retificacõe�

Pensões dos Industriários avisa da contagem censítãría de 1950.. a.

a seus associados que iRiciará o população do Município de FloriJa

recebimento de ;pedidos de ínscrí- nópolis asoeude- atualmente, a.

Cão para obtenção de financia: 69000 habitantes, revelando um

mentes pelo plano "B" a que se crescimento aproximado de 47�

refere o decreto nO 1.749, de 28. nos últimos dez anos, porquanto 6'. -

6-1937, com as modificações que efetiv.o demográfico em i940 ele

l� foram Intrctíuzídas pelo de- vava·se apenas a 47 771 almas.

ereto nO 25.175-A.; de 3·7-1948, a Quanto á população do Distrito.

partir do dia 16 de outubro COl'" de, Floriallópolis (Zonas urb�n� .e
rente, obedecidas as seguintes suburbana), !a operação censitárta

condições: acusou eêrca de 49000 habitantes..

II _ O limite" máximo dos em- ou sejam 95% mais que i940, qualr

préstimos por unidade será de do foram recenseadas na eida�a
'Cr$ 150.000,00 (cento e cinquen- .de Floriall,ópolis somente 25 OU.

ta. mil crúseíros) , pessoas.
III - Para. os imóveis que pos- Os índices de crescim�nto· em

_ RITZ _ suírem três (3) dormitórios po- foco, tanto da cidade quanto dQ,

ás 5 e 7,45 hora>! derá ser concedido, porém, o fi- Município, são sobremaneira 3m

Um dos 'fiais paJpitantes dra- nancíamsnto máximo de . • .. .•
madores- merecendo atenção espe

mas da vida, descrevendo a mons- Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta cíal li porcentagem de crescímenü.....

truosídsde dos pais contra os seus mil cruzeiros). das zonas urbana .e suburbana da

próprios filhos, que numa bora 12 - Não serão admitidos a novo Gapital Catarinense, 'POis é certo>

de desvario, chamam a vida para empréstimo os associados que que .se· traía, senão do maior, d.e

abandoná-los depois, deixando-os t já tiverem obtido fiuanciamento um dos mais elevados coeficiea

espiar um crime, cuja responsabr- no Instituto, excetuados os casos tes de desenvolvimento demogrâfí-
lidade cabe somente aos pais. de pedidos de ref'ôrço de rínan- co, nesta ultima década entre �

. CULPA PATERNA eíarnento já concedidos. das ss cidades brasileiras.

A dignidade do homem elevarse 13 - As inscrições estarão aber- Convém, porem, que se assíasle-

�la rama ou pelos atos que' pra- tas durante,o período de 15 dias um fator artificial (}et�rminante.
tíca. úteis. do vertigínoso aumento popula-

CENSURA: l4 _ Encerradas as inscrições, clonal da cidade de Florianópolis,
LIVRE o Instituto dividirá os- pedidos em Esse fator poderoso. é representadEl'

No programa: dois grupos: pela incorporação de parte do Dis-.

Esporte na téla 141 - Grupo "A" - ao qual trilo do Estreito (então, perteneen-
F1l};, Movietone pertencerão todos os associados te ao Município de São José) KG-

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 com filhos, que possam compro- Município da Capital, ocorrência.
_ ODEON _ var. efetivamente, encontrarem- verificada em i 944 e que acrescere

ás 5 e 7,45 horas se na situação de terem que de- tou a população de FlorianópoI!s:
Sessões das Moças socupar suas residências em vir um contingente naquela época es-

Uma eletrizante comedia 1'0' tude de procedimento judicial ou timado em 10.000 pessoas.

mantica. de determinação da Administra'

MEU MARJDO TEM SEGREDOS ção Pública anteriores ii data dês- .-.o�)��
c@m te aviso.

.-

Cecyle Court, Jack Hulbert 142 _ . Gru.po <tB" _ em que tas nos pedidos de inscrição e, fei-

Que extranhos segredos .tinha serão incluídos os demais associa· ta a comprova�ão, terão praz<J,

aquele para com sua esposa dos inscritos. de 60 (ses.senta) dias para a a-

CENSURA: 143 _ Dentro de cada grupo, presentação de suas propostas da

LIVRE será feita, em seguida, a classifi financiamento, acompanhadas dos-

No programa ca(i�o provisóri'a, .consideradas a.s documrntos ·exigidos_

ReporteI' da téla seguintes
.

qualidades preferen· t5:f. - Na cbamada de que tra-

Sporlscoop.s _ short ciais: ta êste item será dada absoluta

Preços: oa) encargos de fa.mília, cujos e· prioridade ao Grupo "A", já. ca-

Sras.
-

e Srtas. - Cr$ :1.20 lementos para. contagem de pon· �acteriza.do.

Estudantes _;" 2,00 tos 'serão, até o máximo de 10, a 16 - AtingidO o limite da dota-

Cavalheiros _ 3,20 mulher e os filhos menores de ção orçamenlária, serão automá.-

_ ROXY _ ticamente cancelados todos os pet
i8 anos;

, ás 7,45 horas b)-idade, de acôrdo corri a tabe· diodos que não iÍv.erem logrado a-

A maior obra da cinematografia la '3' seguir: tendimenlo.

contemporanea.1 De 40 ano.s �ara cima .... •.
17 - Os 'associado.s desistentes

Marco da -gloria do cinema na· 10 pontos serão ,O\bl'iogatóriamel�e imbstitui-

liano! De 35 a. menQs de 40 anos dos por outros inscritos, na ordem

Michele MorgaIl" Gino Cervi, Ma. 8 pontos da lista de_ classificação.

ximo Girtotti e mai\) 80 atores 'e De 30 a menos de 35 anos 1S - O Instituto, qnando se tra-

90.000 figurantes... ô pontos tar de imóvel construido e locada

FABIOLA De 25 a menos de 30 anos a ferceir·os, só ultimará a opera-

Um filme. gigantoesco que está- 4 pontos cã,o de· financiamento medi'ante

'assombrando o mundo pelas suas _ Meno-s de 25 anos ., •. .. • ..•

1
prévia entl'Bga das respectivas;

cenas dantescas... inesqueciveis 2 pontos chaves.

pela sua tremenda realidade... 143.1 - A classificação resul- 2 - O recebimento dos pedidos'

CENSURA: tará da média llond.erada dos pou-; de inscrição será feito no horá�

até 14 lanos tos obtido.s nessas qualidades pra-! rio de 12 às fS horas de segunda

No programa: fel'el1ciais, observados (JS pesos li a sext"a-feira, e das 9 às 12 horas:

Marcha da Vida 6 e 4, respf.'cLiva·mente, para os'. aos sábados, na De!egacil\ d.o ,�.A�
M'etr-ô Jornal _ Atual. encargos da família e a idade, pre·' PJ. � Prat;:a PereIra e Ohvelra..

Preços: Cr$ 5,.00 e 3,20 ferindo-se, em caso de empate, Edifício "IPASE" - 2° andar.

IM/PERIO . o !associado mais velho "até ó limi- 3 _;_ O IKSTITUTO LEMBRA A

ás 7,30 horas te de 24 horas. SEUS ASSOCIADOS- QUE NÃO HA-
Extrato d@ Frutas Vitamina ç Greta Garbo, John Gilbert, C. Au" :143.2 - Os associados que. não VERA' NECESSIDADE DA FOR-
Hldràtos de Carbono etc'

brey .smith e Lewis St one .
tendo filhos, estiverem- enquadra·: MAÇÃO DE FJLAS, POIS AS INS-

RAINHA CRISTINA
-

.

dos na hipótese ;prevista no item i CRIÇõES' ESTARÃO ABERTAS;

Um drama. yigoroso de amor e nO 141, terão a seu favor, na con· � DURANTE 15 DIAS,' NÃO IMPOR.

p'aixão de uma. gTa'nde rainha.�.
í 1ag\!m de pontos, o acréscimo de

"
1'ANDO, PARA A CLASSIFICA�

CENSURA: iJO pontos. . ç"W, A DATA DE ENTRADA DO

até 14 anos 1"5 - Logo após, .os !associados 1
PEDIDO E SIM AS QUALIDADE3.

No programa: ! inscri,los serão _chamados, dentro PREFERENCIAIS JA' CITADAS.

Cinelandia Jornal I da ordem de classificaÇ/ãoi, para I' João Ricardo Mayr -

·P.reços: Cr$ 4,20 e 3,26 ! comprovarem .as declarações f.ei-l Delegado.. _",... .,. .. ,:,_..
. .t

Santa Cata�ina obteve o 2" lugar Piobegas não del-
.

Correm. rumores pela eídade de q�e I sempre, fôra de plajas' barriga-verdes, . Iará O faD tos() C. N. Aldo Luz, .valorosa agremia- a honrar as nossas tradições esporo .,
ção náutica,

_ conquis�o� o 2° lugar I tivas, de molde a Situar-nos num Iu
nas competiçoes remístíeas levadas gar de destaque entre os mais cate
à efeito em São Paulo. I gorizados estados brastleíros que pra
Nada de oficial existe, todavia, até ticam tão salutar esporte. Mais uma

o momento que redigimos essa nota.
t
'Vez as nossas calorozas felicitaç6es a

Mas ao eonfírmar-ae tão auspiciosa esses denodados' soldados, que tão
notíeía para �ores c.atarinellses temos I bem souberam colocar Santa Catari·
a louvar o feIto da

_

nossa guapa rapa- na nessa magna e grandiosa eompe-
. síada, Muito bem! Que continuem tição: naaittca.

.

Pôsto de observações
Hamilton Alves

Passou�e mais um d{)ID!ngo _ cheio Rio; não se sabe como é que, uma ee

de peripécias e de surpresas agradá- mana depois, venha a vencer um con-
. veis. No Rio, o campeonato das mul- junto como o do Vaseo. Aliás, entre
tidõés, agora mais do que nunca, Vasco e Botafogo sempre houve mui

prende, inin.terruptamente, as aten- to respeito. Os resultados entre os

"ões do público brasileiro. Surpresa .doís atestam com real iÜlparcialida·
das mais agradaveis foi a vitória do de que ambos, quando se defrontam,
-:Botafogo sõbre o Vasco. VitórIa JUs· quando se encontram no campo. de
ta, nitida'e inconteste da "raça" al- batalha, são de uma serenidade e de
yi'9legra. um respeito à toda prova.. NãÕ; se 6S-

Reabilitado o conjunto alvi-negro perava, -evi�enteDlfe�e, pela vitória
Após uma vitória como esta é de botatoguense na tarde de domingo.

ertar-se "garimpa", tomar peito e : AI! previsões e os prognósticos, meus
acreditar, ainda, na conquista do cel·.' amigos, em "tõrno do magno cotejo
tame, Resta ao Botafogo fincar o pé

I do Maracanã, fOI'am falhos. O Vasco
«laqui para a frente. procurando por I era tido como favorito, assim como

todos os meios, a maneira fácil de I o Atlético se mostrava com bastante
eonqutstar uma vitória. I aptidões para derrubar o Guarany;
Ademais não é tão difícil como se porém o. foot-ball continua a apresen

imagina consignar um feito como tal' cousas difíceis de explicar-se;
__

aquele de domíngo passado. continua surpreendente, implacável e

Vitória- que transtormou o alví-ne- inexorável.
gro, tão desmoratísaêe até então. A eontínuar dessa maneira ltere·

Será, d'oravante uma equipe res-;mos, aqut, sob nossas vistas, todo o

peitada. Uma equipe de brios que íu-] explendor e maguitude d'uma equí
'tará com ardor, com d�nopo, com I

pe como a do C. R. Vasco perdei' pa
bravura pela reabllttação. Domingo I ra um quadro como o do Bocaiuva,
terá pela frente um forte competi- para':não falar nos outros
dor: O Flamengo. Admira.ose no:ao. Bom dia: Voltem sexta-feira a -lêr
tafogo é a versatilidade dos seus Te- nesta página esta secção.
saltados obtidos neste esquísotrêmíeo Estaremos, novamente, depois de
cêrtame. Um quadro que perdeu pa· amanhã, no nosso põsto de observa·
ra um amontoado como o Canto do ção.

o clasico carioca
Botafogo e Flaltlengo é o grande

clássico da próxima rodada carioca.
O alvi·negro vem de um resultado es,

tupendo frente ao Vasco, quandO o

abateu pela expressiva e signifiéati·
va conta.gem de 1 x 0.-0 rubro-negro
vem também, de um grande resultado
a vitória retumbante sôbre o Canto

-

do Rio, em S8ll'l.S próprios domínios,
por 7 x o. As duas �quipes obedece·
t'ão a mesma organizaçàQ da rodada
anterior já quê que não desejam aI·
t'erar as suas posições na t<l:"bela de
classificação.

Ivao brilhou
o crack catarinense Ivan, _ora de·

rendo as cores do Santos, Tem brilhan
80 intensamente no seu· novo clube:
A critica I)andeirante refere-se 'lison
jeiramente ao médio de' Villa-Belm-i
ro. Assim como Ivan, Nicácio tem se

mostrado Iigualll1lente uJn jogado)'
aproveitavel e de grande recursos

técnicos.

Chegou 'ánUio
- o volante argentino Manuel che
gou ontem a Buenos Aíres, por via·
aérea, sendo alvo de grandiosa, ma

nifestações de simpatia..
O preSidente Perou avistou·se duo

rante alguns instantes com o Ca111·
C,J 1,ltlão, dando-lhe sinceras provas �e
I reconhecimento por ter sabido defen.
t �er com galhardia o nome da terra

Psuja".

ClImlta-, Grillv'aWi Pit.me�
Meiu d.''''IDC'Jho�� peIot��mo
Dore, pxeçoa 16 DII CASAdlll8
CELANEA - RuaO. Mafral

# ••••••••••••••••••••••• . .

�fEMBOLSO POST4L
P.�R� TODO PAIZ
Prcdl.;tos 5'1C-FRUTI

':tIXA P?�rl!L 10JI)
CUPITIBt - ")10:<4'''1'

Deseja· um emprego
P·essoas ativas que morem ou desejem morar no interior

do Eslado, d,e prefereÍlcia nas praças de Joaç.aba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar Dara caixa. postal 270
F'lorianópolis .dando os seguintes dados: nome, id'ade, grau de

instrução ·e ocupações anteriores e sle possível fotografia.

São Paulo - Segundo notícias nu
blicadas pelos jornais de Salvador, Pi
nhegas pertencente ao Santos, estava
em entendimentos com o Vitória para
defender aquele clube baiano.
Entretanto, . sôbre tal notícia, Pi

nbegas adiantou à jornais paulistas
que está satisfeito no Santos e não
recebeu qualquer proposta do Vitó·
ria.

.

CiDe�Diário
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7o ESTADO--Quarta-feil"â 11 de Outubro de 1950
?

Dr. (LAANO G ..

GALLET1'I
ADVOGADO

Crime II Cl,,�l
OODlltltulção ii_ SJ:lctl.\lhltd�

N'Ji!.TURAL!Z1!.ÇÕE�
Tltuloc DIJO!C'llItÓl1íOIil l

Eac:l.'lt61'lo I) Relllià"lnala i
Rua ,Tbadeutils 41. fi�ONE •• BS8

, I

·:;'-Díí-r.I�:-'I1B- Ouwri'LBÔ
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Círurgía do . Torax

Formado pela Faculdade Nacio
'nal de Medicina. Tisiologista e

_ Tisiocirúrgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno .e Ex
(l$sistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i38
Consultas, 'díaríamente,

.

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

Agora, SIm!

'r�'

I ii'#Jêí#li#lf#Jªê@t#Jêêê@=r#iê,;'1
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUBSJ

e

DR. ANTóNIO. BIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínioa Geral-Parto.

Serviço eompleto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra-
"\

tamento.
'

COLPOSCOPIA - HISTERO' - SALPINGOGRAFIA - llE
TABOLISMO BASAL

Radio.tetapia por ondas . curtas-EletroeoagulaolC>!
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. ,

.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar -- Edificio
do Montepio.

.

-

Horário: Das 9 ás 12 boras :-- Dr. Mud.
Das .t5 ás 18 horas - Dra�;Mus8i.

Residência -
_

Rua Santol(Dumop.t, 8, Apto. I.

,10.800.GOft.so
1.'78.40�.765.'7

17.058,245,90 .

142.176.60B.80
98.887.81'''0

7'�7.'.40l.Iot,lo

ro�AN�� � fRO� co�r�
� �CCIDENTES DO' TRABALHO n4

S É oe: SOCIAL:
i •

PORTO ALEGRE, Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

1
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260 � fi
.. Ila I �t C t

..

Florianópolis - S. Catarina lIgeUf.na Utira para � a� a BflDa
.

.

. Rua Felipe Schmidt. 22-S01:l.
' .

. CillX& Postal. 69 D Te}. "Plotectora" - FLORIANQpOLiS

RUA VOLON .ARfOS DA PÀTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTA!.. eas - TELt;:f'ONE 6641) - TEliE.GRAMAS: .�orECTORAo

_
regularas d.. carga • de (: 61 to de

SAO FBI'NCISCI DO SUL lNIra IOV4 1011
_

_

Infol'mag�•• oomo. Agent••
lt�arlan6p�l!t - C,arlOI HoepC::keS/á - 01·- '!'eletone i�21 i ( Eai. telea.880 Fr.DCllco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - Te!e�()ne -6 . �.t:lORiU4ACK

',:"

",

I

RADIOTERAPIA
,

RAIOS X
DI. ANTôNIO MODESTO

Ate.de, diàriameDte, ao Ho.pital· ie CuIda..

,

Dr. Lins Neves ,Dr. PQlydoro E� S.. Thjlgo
��.lI'.ol;êr d. Maternid.tle e .üte. '., '. 1l1é4l�� • ,ar.lI. ,

Bo."itlll ele Caridade .."".�l" de Cari4ad•. de f'loo

. :!UNlGA. DE SENHORAS - CI· ripópon•• AJauteDte d�
RURGIA PARTeS Maternidade

,;j4l1llÓJtico, .contl'ole'.e tratamento Iloeac;a dOI orlA0. ,inteROI, .�

'41P�do da gravidês. Dittur·. eialmente do eoraçio e ,.� i

,Ül4I da adolescência e da men@�· {.;ca� da tiroi,de e d�. �...
�

i/õ., Pertubações menall'1la.i&, i 1.��. duJu lntem.. !
,

.:;.a(l<tlel e tumores do aparelho g�ni· �Dlca e cirur.(dà de aeralt°ra �

í �l fenú:ntno. , .
. i

Pav.\oa , ,

}p�Õtl!. do ntero, ovárioa. troIL· n�IC�IA ";::- ELECTIlOCAJCo
....u. llpendiee, hénliel. varlsea, ele. DIOGÍtAFiA - ..�T�dUSlllQ ;
;Jnagia pliatiea do perineo (ru� ..' . � J
�U)

.

iORARIO DE CONSULTAS: -
�i..!SrSTENCIA AO PARTO E OPR- Diàr1amente das 15 &.s 19 ho-

-, RACOES OBSTgTRICAS tu.

�,"l1Ç1iG glandularea, tíroíde, 0'96-

'!.{Y�. hipopiee, ete.)
,\(�nl:!.'biolJ nervOl106l - Eeterllidltc1e
.. Regimes.
\·wl&n.lt6río R. Joito Pinto. '1 - l'�L

CONSULTóRIO:
Rua Vítor Meireles II!. tI

Fone manual 1.'7G�
•

RESIDOCH"
'

,t-
Avenida Trompowaki n

Fone manual 711

R'�lfl. R. 'I de Setembro --' r&ijU.
''!'f.:J! e Sousa _. Tel. 846.

- v' )Dr. Roldão Consoni
"'CIRURGIA GERAL - AI,TA a.
amGA - MOX,.STIAS .D. •..

NHORAS - PAltTOI
J'0nu4o ,ela :r&C1l1QdI � ....

lIia tbI UIIi'f'Ullidacle de SIa !'eal..
onde foi ...istenfe por TlriOll __ de
8Ot"fiço Cir6rgieo do !'rof. Al1�.

. Qmili RiIt
Cirurc!1II do· est6mago • . 'ria. skecJao
!Ui. muttinos delp!!o • er-. tinIIo
de, rlnl, próatata, llesip. lIuro.

,.,.lrlol e trompat. Varlcoceft. .1d4rt
eele, TUkell e lIenIu.

Consultas:
.

r..... .
J él S lIoru. • riie

lfe1illO SchmI4t, 21 (eltol da CN!a
P�raiao)� ,Telef. 1.5'.

Iba!Mneá: Rua Elite"". JuIcr. !11ft)
Telef. M. 764

Dr. Newton d'A"Ua
'Jinqia ge;.l - Doenças d. SeDia..

taS - Proetologià
Fle&rieida61. M�diea

GmllllUlt.ório ( Rua Vitor Meil'elea n,

� _ Telefone 1.307
Censuítes: As 11,30 hores e li tar·

{$ das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo,' l!!.

� - Telefone 1.m .

Dr. A. Sentaela
lli'ormado pela Paauldade naelo
Dal ele Medicina .da Universidade

cio Brasil) .

�

lIMI.óo por concurso.. da• .u�
c1a • Ncopatas do DflItrlto

, Ped� I.
h-ÚltEl'110 'ó't. liosp1tal ll'lillqil!JAo
trico e. ilBnlc6m1o Judic1A.r1o

da Oapital Pede.-al
b-tnte11lo da &enta O... de ..
lII8l'Jeól"dia do Rio d. Jane1ro
OLmIOA UlmIOA - DOlIKOAII

MJrB.V08A!l
OoD8U1t1k1o: • lltUficto &m61Sa

.etc - Itala ••
;&estdlncla:

.

')

Avenida. Rio Branco, 144
Das \ 11 .. li lIDrU

Telelóne:
OODaUlt6r1o __; 1.J6a
ReIddInc1a - UOi•

Dr. MárioWendhausen'
",,{:dila .6diea de adultoll • �
�tór1o - Rua Jo&o PInto, 1.

Telef. l4. '/69
ÇelUulta du 4 " , M!.iIO

�f!t'õ1'.d"':udA: lr�U", �.t !l. ''_
(1'.... ·lr�.

'

Dr. Paulo Fontes
ClbIIco i operador

iI!mlllllltórlo: Rua Vitor v.IreJa, li.
. Telef01lll: 1.405

�ultu du 10 " 11 • W 14 tAl
til! m. Raldhela: Rua 111......

II. - XeIefoile: 1.UI

IDr. Milton. S,imon,e Perei�a
Climes Cirurgica

••1_.. .e Senhor.. .

CIRURGIA GERAL
IN Serviços dos Professores Bene
Meto lIontenefJl'o e Piragibe No

gueira (Slo Paulo)
Oouultáa: Dai ti ii 17 hOral
... FerlWldo' Machado, 18

-

·êâüa
-

•. i:.ããjüjGi·
..••• _,.

-------- _.- _ .._._
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e a sua presença DO aeroporto.
A finalidade da visita de tão ilus

tres personalidades estrangeiras ao

nosso Estado prende.se ainda à re

cente emprêsa fundada no Palácio
dó Itaína4aty, cuja função 'social
e' econômica é o fomento da pro
gramada imigração Italiana para o

Brasil. Esta ímportante emprêsa,
que terá um capital inicial de cem

milhões' de cruzeiros, será denoml
nada Companhia de Imigração e

Colonização Italiana, organiza.ção
esta previsto no' acôrdo assinado a

8 de outubro de 1949 entre os go_
vêrno brasUeiro e italiano.

R..
.

d
O professor Vittorio Ronchi que

.

eaniao para tratar os ora nos visita e que segunda-feira
regressou !lO Rio de Janeiro, é,

. problemas da ,·uta presidente' da ICLÂ (instituto de

Crédito para o .Trabalho Italiano
RIO, 10 (V; A.) � Realizar-se-á n� cação de saoaria de que tanto neces- no Estrangeiro.

próximQ dia 17, nesta capital, uma sita o pais. A comitiva do ilustre professor
l'eunião convoca'da pelo Mindstério
da. Agricultura para tratar dos pro-

Para participar dos trabalhos fo- Ronchi partiu para Imbituba em·

blemas da 'juta nacional, com o obje-
ram convidadas' pelo ministro No- objeto de estudos e observações,

tivo de estimular a produção dessa
vaes Filho as seguintes entidades: tendo o Govêrno do Estado propi-
govêrnos estaduais do Pará e d'o A-

matéria . prima e 'evitar-lhes as cri- ciado aos seus ilustres membros
mazonas; Sindicatos de Fração e

ses ,econômicas que se repetem to-
Tecelagelp. do Rio de Janeiro e de uma demorada visita a vários muni-

dos os anos Estarão presentes os
São. Paulo; Comissão de Financia- .cipios do Esfado, la qual estender'se-

. interessados na lavoura, comércio, I

indústria e orgãos oficiais e priva-
mento da Produção do Ministério da á, segundo sabemos,

.

ao longiquo
dos mais diretamente ligados à eco- Fazenda.: Carteira de Exportação e municipio de Chapec6.
nómia da juta D.O Brasil. Importação do Banco do Brasil; So- ----'-----------

Nessa reunião serão examinados os ciedade Cooperativ� dos Juteiros do lIa-o fOI· prB�o LOI·zproblemas rel&tCionados com a produ' Estado do Pará'; Associações Comer- 11 IH'

ção, financia.:mento. transporte, ar-
ciais do Pará. e do Amazonas; Insti'

Carlos' Prastesmazenamento, classificação, impostos, tuto Agrônomo do Norte; Loide Bra- 11
fretes e outros assuntos que

possamlsneiro;
Serviços de Navegação da

contribuir para a' organ.ização de um Amazônia e de Administração do

programa racional para a produção Pôrto do. Pará; e Banco da Amazô
da matéria prima necessaria à fabri- nia.
....................................................

Quase foi a pique' próximo a Gua-
Dabar� o 'vapor argenti'oo

.

«Presidente PerÓD)
LO�DRES, 10 (U.P.) - A rádio

de' Moscou informou que aviões nor

teoamericanos violaram a fronteira
soviética.
A emissora moscovita acrescentou

que o govêrno russo apresentou um

protesto ao govêrno "dos Estados
.

. Unidos. '.

Emprego para pessoas ativas-que Pro-mo-,-jdo-a--'-g'--'8u-er-al
. queiram ,progredir na vida Firmo Freire

..

Importante organização muito antiga e conceituada pre. RIO, 10 (V.A,) - Por d-ecreto do'

cisa de vários inspetores viajantes. _ DesPEisas pagas para chefe do Govêrno on.tem assinado na

. . •. .. pasta, da Guerra, foi promOVido ao

pequenas Vla":,ens. - POSSibIlidade para
�

ganhar de inicio
posto ,de general de ExércitOi o ge.

Cr$ 1.586,00 a· Cr$ 5.000,00. Infermaçoes à Rqa Felipe peral de divisão da Reserva Firmo

Sc�midt, 17. - Sobrado. Fl'efre.
-

, ,

A Catequese Imaculada
. Conceição agre dec::e

A CATEQUESE IMACULADA CONCEIÇÃO da CATEDR.AL METRO
POLITANA 'vem externar de público o seu grande agr-adecimento a

quantos colaboraram espontaneamente com seu auxilio material fi es

ptritual. para o felíz êxito da prímeira CONCE,1VTRAOÃO lNFANTfl..

deste ANO SANTO em homenagem ao SANTO PADRE O PAPA E A

NOSSA SENHORA DO ROSÁRTO.
Pela catequese Imaculada Conceição:

Pe, Santos Spriciqo
�.-••_-_ -_..-..-_-_-.-_-•••••••

- ••••_._-_••-_••-_-.- -_-,.- _- -_ 'V

�
----_ ..,..----,---�---------

fLORtAMOPOLlS - 11 de Outubro' de 1950

Novus melhoramentos no concei
tuado «Salãe Recerd»

Excelente balança para a 'pesagem dos üoríanopelttanos
. -o--

A direção do acreêrtado "'Salão oidàs na principal praça do pais,
Recorri", Ioealízadõ' á Praça 15 de 'que sobremodo, recomenda ao

Navenlbro, preocupada sempre em publico a erícíente . direção do
dotá-lo de máximo eonrõrto ti apa· "Salão. Recórd", Postada bem á

relhamento, 'lideralldo, .asslm, os porta doe entrada do salão de ca

salões que se especializam no cor- 'beleletros da Praça 15 de Novem
te de o&,belo, nesta capital ainda bro para servir á população desta

agora acaba de introduzir nele no' capital, traz, em sua parte supe
vo � util melhoramento.

.

Tiro-, esta J���ssiva recomenda-
Visitando recentemente a Capí.. ção: "A balança é a bússola indi

�a1 d·a 1tepublica, o sr� Osvaldo oadora � seu estado de saúde",

Gotilart, seu dínamtco propríetârío, Ao mesmo tempo 'que registamos
adcjuiriu uma moderna: balança mais este empreendimento do sr,

para a pesagem dos florianópoli- Osvaldo Gou1art, felicitamo'lo pe
tanos, especialmente, dos que pro- lo .seu trabalho que vem contri
euram aqael� Salão. Tra.ta-se de ba·l.bnir ;para \'} progresso da nossa

lança espeei!!I1, das· ultimas apare' cidad�.

,

RIO, 10 V.A, � 'O navio argentino
"Presidente Perón" que antc:.ontem
abalroou. nos rochedos da Una Pac,

.

próximo a GuaD6bara, já está no por
to aguardando reboque para o dique
do Ars.enal da Marinha, onde será

l'eparado nas avarias grossas que ..0-

Creu.

o comandante do navio atribui o

acidente ao mau funcionamento do
radar. Os passageiros, do "Presidente

Perón" toram transferidos para (}

"Highland Chieftain". A capitania
do porto abriu inquerito a. fim de

ap�lrar a causa. do acidente.

NUNCR' EXISTIU IGlJ,RL

Prof. Vittorlo Renek! Palfistra pronunciada nesta capital I�el'
Florian6polis rece�eu, sábado nl, emiueoÍe botaoic3 brasileiro, dr. J'Dãõ

timo" a visita do eminente protessor O· lublmau'o dirator do Jardl"íD Botet'hi" t

italiano Vittorio Ronchi e sUil cqui- • ,li . tJH,,d ti
pe de técnicos, composta de nove do Rio' da Jao ."pessoas, entre elas renomados cíen- . D· U e ro
tistas, agrônomos, engenheiros, mé- Sua realização no salão de reuniões da Secretaría
dícos etc. os quais vieram a esta Viação, Obras Públicas e Agrícultnra
capit�l en� visita de cortesia e. 30

mesmo tempo conhecer das possi- A CORTISONA. E AS' ESPECIES

bílídades técnicas e econômicas do SA.'POGENlfoJAS l3lRASILEIHAS
A S, Q, V. tem acompanhado

Estado para receber correntes ínri;

I com interesse a 'marcha .dos estu-
. gratórias italianas. '.

O ilustre visitante e sua corniti- dos que nos Estados Unidos, estão

va foram recebidos no aeroporto send? executad.os em relaç�?, á
pelo srs. Vidal Ramos Neto, secre- CortIso�a: a mais ,:o,va m�r�vIlna
tário da Viação, Obras Publicas e

da medicina, que VIra 1'e�tIt.:nr a

A.gricultura, dr. José Nicolau Bom, I saúde. ,

a dezenas de mllhoes de

diretor da' 'Diretoria de' Terras e
reumáticos que em todo o mundo

Colonização, funcionários dessa padecem ,d� ,.al:tri�e. r.eumatoi.d�
repartiçã-o e nessoas gradas, dirl- grande parte inválidos, pr�so�
gindo-se logo· apõs ao centro da cadeira de rodas ou ao leito de

cidade onde ficaram hospedados. dôres,

Sáb�do ainda, o ilustre professor Como aconteceu com a penicili;
Ronchi visitou o sr. governador do na, a Cortisona levou certo tempo

Estado, dr. Adel'bal Ramos da Sil- entre a data de sua descoberta e li: novembro e dezembro de HH9, lfll

va, e mais tarde, em companhia dos do inicio de sua utílizaçãc cltní- a extraiu dos Anaes Merck. 191:'

técni
.

it
. .

S ca, Já em 1935, fôra isolada da ca- A soja, não há negar. dada 8 fecmcos VISl ou, na propria ecre-

taria da Viação, Obras Publicas e
mada cordial da glandula suprar- cilidade de 'sua cultura, pode "

Agricultura, o titular da pasta,' a
renal por Kendall e seus colabora- remover os 'obstáculos encontrado

quem foram agradecer a acolhida dores, sob a forma de um esteroí, na produção industrial da õoriis»
_ de cristalino. Em 1938, os mesmos na,
cientistas determinaram' sua com

posição química, concluindo
.

tra

tar-se de 17 - hidroxí - 11 -'

de hídrocortícosterona.
Em 1941, em plena guerra, Km;

dall, com a colaboração de outros

pesquisadores norte.amertcauos,
começou a ensaiar os hormonios
corticais da sUP1�arr�n?l no' trata
menta da estafa,

-

de choque e de
outras ocorrencias da medicina
doe av,iação. Kendall isolou vários

principios de camada cortical des
sa g1â.ndula da.ndo, ia cada um a

denominação de uma letra. A cer

tisona, até então sem denominação
foi por êle chamada composto. E.
Em. 1946, os tecnicos do Labora�

torio 'Merck, sob a orientação de
K,endall partindo do ácido deso_
xioeó1ico, conseguiram' a sintese
dum Composto E, a que deram o

nome de Cortisol\a
De preparação extremamente

penosa, requerendo elevada quan
tidade lIe :matéIií'a prliJrr1a (;bilis
bovina) para uma produção infi
ma, a Cortisona, por muito tempo,
não Sll;iu da órbita dos ensaios em

clinica especializada.
ProssegpiQdo incessantemente

em suas investigações, os quimicos
norte-americanos verificaram 'a
viabilidade de produção. comercial
desse hormônio maravilhoso, em

pregando uma sapogenina existen_1
te no Strophantus sarmentosum,'
apocinaoea africana.
Por essa época, a S.Q,V. tam

bem foi consultada sôbre a possi
vel ocorrência dêsse vegetal no

Brasil, ao que nos couoo respon- Jornalistas brasileider 'não constar. de nossa _ flora,
parecendo, contudo., viável sua 8_ ros ·em Nova Y tfrl:fclimação. li

NOVA YORK, 10 (UP) .- PellEm face da aquisição dificil do Pan American Ayrways chegaran
Strophantus, _- o unico do gênero a esta cidade os jornalistas Ass'
que contém a sap-ogeIiina adequa- Chateaubdand, dos Diarios Assoc:j

'da· á sinte'se do hormônio em apre- !los; Carlos Nunes, Paulo BitrencoUt'

Çú, movimentou-se a equipe dos do "Correio �a �anhã" e Cal'l:Js d.
técnicos do Laboratorio 'Mer k Lacerda, da. TrIbuna �a Imprl:J1sa

c 'todos do RIO de Jan.erro. VIe! u
para o estudo das sapogeuibas também no mesmo aparelho c.ns jm'na
descobertas por l!ussel e Marker, listas uruguaios.
do State Collega, da Pennsylvania,
em diversos vegetais do sudoeste
dos Estados Unidos e do México.
Marker, com efeito; já vinha' há

tempos emid'ando dp e$fudo das sa·

pogeninas esteroidais (aglicónas de
rivada,s do cicIopentano fenantre
no) com o intuito de promover o

barateamento dos hormônios se-

xuais.

Cons,oante a 'opinião desse nota'
vel pesquis:ador, a �a·pogenina des'-

RIO, 10 V.A. - Foi oficialmente
desmentida ontem ii. tarde a noticia
sobre a prisão do lider vermelho
Luiz Carlos Prestes. Fontes particu·
lares haviam divulgado essa informa

ção dizen.do que o sr. Prestes teria
sido preso em Governador Valadares
Minas.

Yiolada a fronteira
russa por aliõ.,s.
americanos

PARA fERIDAS,
E·CZ.EMAS,
INFL�MAÇOES,
C o C E IR A SI
F .R I E -I R AS,
E 5 P I N H A 5·, ETC.

'tínada à. obtenção da C01',;<O% .J(

de ser encontrada em mais jf' 201

,'especies de vegetais. ]"c!W'I-S
neste numero as díoscor as " a

agaves. das quais muitas
existem no Brasil.

Cumpre-nos acrescentai
formes fornecidos pelo
do Dr. Nilson' Resende .

lma no\"

alvíçareira mais recente _._ .1\ ,)cc'r

.rêncía -de sapogenína «steroida

própria para produção de- C(l'('ti.�Oll
na soja, cuja cultura em �(ISSt) pai
tem assumido grande Incrctnent
Tal noticia foi publicada na Tfl

vista Farmácia 'ilO Brosii. n lO, t]

Antes de terminar, desejamo" no
manifestar em relação li parle fina
do relatório do Dr. Nilson RcseJ1dt>
Estamos plenamente . de (wôr!iü
com S. S. quando diz que "só a::.<

nações bem organizadas e que el'\1

pregam uma percentagem ao sei

orçamento na pesquisa cícntlfíca,'
Gostartamos de chamar ª aten'

ção para quem de direito, existi ..

na Indía um Instituto unícameut
dedicado :à pesquisa quill1ica d'
flora indiana., Temos, porém, tL la

m�ntar que o equivalent.e brasilei
ro .seja uma Secção do I.Q.A. (JUO

dispõe de três quimícos, para {) es

Ludo das plantas brasileiras_ Bsi
é a razão pela qua� nãb se porl
a·bordar a um tempo t.odos os a

suntos de interesse no campo d

quimica vegetal, que é imensa. F
nalmente g()sta,riamos que fosse.
anexad'as ao pr.esente processo li

separatas dos estudos sô.bre fite
quimica, l'�alizados nesta SeCrí�(
para que o Dr, Nilson Re"cúde PU"
desse melhor aquilatar o trabath
que es�.amos realizando no Brasi�

Continua na 3a. pa.gina

O complemente alimen
tar por excelencia. Ex-' l'

trato de frutas" vitamina C
Hidratos de carbono.

TINTAS PARA IMPRWAri""
COTTOMAI

Roubada BDla maiet
CLERMONT, 10 (UP) 1- li pc!

eia reveja que foi roubada num fre
uma maleta contendo 200 gramaH d
radium. Os ladl'ões são advel'tido
'para deixarem o radium em
ceptaculoB pois poderão se

pel'jgosos.

FV0Gltani
Por mais que digam, por mais que interpretem, por m�is (lUC

analisem, por mais que estudem, por mais que compareI;), 1)(';:'>'
mais que Duvidem, a verdade é única; e só a recusam r)" qu'
apenas olham doís centímetros além do nariz: Nerêu hpje, Unt.'l'
e amanhã, é o general que não comanda derrotas.

Guil-herme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


