
Os
.

comunistas coreanos rechaçaram o u Uma um .,,�.,�... _ ,I

TOQUIO, 11 V. A. � O primeiro ministro norte-eorea- - As fôrças agressoras norte-americanas penetraram ram até o dia da vitória, eliminando tôdas as dificuidaãesf

iDO Kim 11 Sung rechaçou, hoje, o ultimatum ao general até o 'pare),elo 38 - dise, o primeiro ministí·,o, em sua men·

Douglas Mac Arthur para que se rendesse. A rádio norte- sagern. Nossa pátria enfrenta uma grave crise. Devemos a-

.c,oreana disse que o dtr igente comunista também ordenou prender, entretanto, com o exemplo da revolução de outu

ãs suas 'fôrças que "Iutem até a, morte". bro do Soviet. O exército popular e os guerrtlheiros luta-

Deseja-,s,e que se façam esforços adicionais para restauraa

as estradas de ferro destruídas e as comunicações, para'

produzir mais armas e munições e enviar mais materiais

e .alímentos ás frentes e Iinhas da retaguarda.

,
'
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florl.n6poJls- . QUlRt!)_·fe'ra, 12 d. Outubro de 1950 i If. 10.977

lotou em 410nso
PeDa D,ra Pre81-

tleote da República
RIO, 11 (V.A.) - Ontem, em meio

:a azafama que tem tomado conta

40 Hotel .dos EstrangeiX:os, aquelas

cêãUl,as eleitorais tiradas da urna 'da

,39 seção, da l1a zona, pareciam remo

'vel' uma porçã<1 de anos para se en

;cravar definitivamente" em outros pe

dados de nossa vida republicana.

Ontem, em meio á azafama tão ar-

�uma<1inbas dentro da ,'a'brecarta
'hermeticamente fechadã? Ninguem
sabe responder. Homem ou mulher,

para. quem o tempo tivesse parado
nos primórdioa do século, ou algum
jovem desejoso de fazer "blague"
.eom as coisas serias da vida nacío

ilal? Talvez nem os primeiros nem (J

último, mas alguém que exa�inand()
num confron.to os nomes de hoje, com
01! de ontem, a estes preferisse e qui.
.zesse mostrar, assim, a responsabí
lidade que pesa sobre a nação ao es·

eclher, pela voz dqs seus partidos

J.)Oliticos, os que devem fazer parte
do Govêrno,
O certo é que na 29a junta apurado

.ra foram lidas as chapas do, excên-

trico votante:
'

Para Presidente da República

Afo,1l{8o Pena; para vice-presidente:
Hermes da Fonseca; para senador ;

Washington Luiz; para deputado:
Campos Sales; para vereador: Rodri·

,

gnes Alves. ,

,O Presidente da Junta não acre

-nitando no que ouvira, ti�'ou os õcu

los, limpou bem as lentes, tornou
bota-los e verificaMo, cédUJlli.-iJtJl'"'>oÍ .

dula, constatou a verda-dfldos fatos,

"Era aqUilo mesmo que 1,'
esejava o

aleitor. Votar em Afons Pena, em

He:mes da Fonseca. em Wasl1ington
LUIZ, em Campos Sales,.?m Rodrigues
�âlves, numa época em flue todos, te·
fiam ou não merecimento, querem

uma parcela no

Gorvf·no
da Repú'

blica: Perdeu o voto ess eleitor desco·

nheCldo, mas deu um lição, uma

grande lição aos dJri1.entes dos :par
tidos politicos no Brapil.
- I
11m mllb� de cro-

!�ttO!J!=:�,�v�rB_
Re�ressou á Estancia de, São Pedro,
\l) m. Gabriel Pedro Moacir procer do
PSP no Estado, 'declarando á repor·

,gem o segu\n.te; 'Fui portador de um

cheque que um grande capH(llista
bandei�ante �of ece'u ao sr. GeÍllÍlio
Vargas, ,como esente ao futuro pl'e'
:Ilídente dá Re blica, para que dele

tnesse o USO e melhor entendesse.

{) capitalista m questão fez duas

apostas de 500 ii cruzeiros cada uma

iIDl 'lue O' sr. tu,úlio Vargas seria

eleito. Agora, orno está ganhando a

aPQ2ta, resolv u oferecer o dinheiro

� candidato �itorios�. para expres'

,
sar a sua satiSfação. ..'

O sr. Getítlio Vargas endossou f)

eheque para; sr. Danton Coelho, do·

Ando aquela imPortancia a caiXa do

Pal'tipo Trab lhista Brasileiro.

Ião C 8g01 ontem
ao Rio sr. Cristiano
'lacba,Ho
RIO, 11 <' .A.) - Ao contJlário do

�ue estava �nunciado ,não chegarA
hOje a estqt capital o sr. CristüiI).o

Machado q�le transferiu sua viagem

.Ilara sextafieira próxima. ,

(

!

Garantias . democráticas

Regressou, ontem, ao Rio, o sr ..

dr. Nerêu Ramos

Concorrido .bota-Iora teve o eminente
eonterrâneo

sa, Tte, Nerocy Neves, dr. Rubens

Ramos, Tte. Jubal Coutinho, dr.

Romeu Moreira, des, Ferreira Bar

tos, dr, Alfredo Damasceno d�

Silva, dep, Félix Odehrecht- dr.

João Cavallazzi, dr. Felíx Schaef..

fer. dr. Germano Faria, dr. 'I'híers >

Fleming, dep. Agrípa
'

Farias, dr.

Wilmar Dias, des. -Alv<es Pedrosa.

dr. Anilando Valér!o de Assis, dr.

Milton Leite da 'Costa, srs, Reinal
do Brito, Homulo Noceti, Sidnei

Noceti Guido BoU Adão Miran"
, ,

da, Domingos F. de Aquino, Carlos
da Costa Pereira, Gastão Assis,

PlacidÓ Sergio Alves, Orlando

Scarpelli, Abelardo Souza, Osnii

Paulino da Silva, Rafael Digiáeo

mo, Waldemar Vieira, Nicolau:

,Born, Flavio Ferrari, Ivo Monte"

negro, Osvaldo Melo, Olivério Cor.

tes, João Assis, Nicomedes da Silva;,
João Batista Abreu, Galileu Si..

mas, Luiz Gonzaga Abreu, Gus-

tavo Neves Filho, Antonio Salum.

Jaime Abraham, LaJlro Pinho, Ad:

Silv.a,- Raul Wendhausen, Raimun

do Vioeira, Mario Vkgilio Abreu,

Ney �Santan!l, Arthur Itosa Filh(}.

Enéas Noronha, Francisco Cardo

so, Gilberto Abdala, Aristides Oli·

veira, Claudio de Vicenzi, ';Ileron..
dino Cardoso, Gen�il Monguilhoti"
Qsvaldo RamQs, Ernes�o ;Müller.

CondAcor,a"os pelO
P,edro Gàrcia, Alberto Pamplonli

� a Rnberval ,Espezim,' Glli'Cino Bote�

lalador O mlo'lstro
Ih,o,jT�ribij) Botelho, Numas Car-

•
doso, José M,eireles, MáriO Garcia,

da Ouarra 8' d'a,'
qerso� Silva, Jaci' D;lUsse-o, Alo1..

ti
sio Machado, Sar.tor-ato Botelho.

I A ti
,Alexandre Evangelista, Laurean�

elOI.1 oa . Almeida, João Pacheco Machado.

,
RIO, 10 V.A.. ,..... Na embaixada do João .ÀJcantara da Cunha, Hiltonl

E'quadoi" foram os ministros da Ae-- Prazeres, Candido Damaso, Ageu

rona�tica e da Guerra, Tenente Bri- Silva, Renato Ramos Bruno' Selva•
gadelro Armando Trompowski e ge-- ,. -

'" '.

neral Canrobert Per ir d 'C t
Severo Slmoes, BatIsta PereIra.

e a a os a
'Ed' O t'

.
.

O
condecorados pelo·, govêrno daquele' 10 r 19a Fedngo, Lmz

,

SC·IU.'I

paIs com a 'condecoração ,Abd6ít Cal- .dl} ,carvalho, José de Souza, Mi.

deron, a ma,is l!.lta. çomenda daquele gueI' Daux, Nelson' Nunes, Ubaldâ

lIafs. Abraham, cáv. Leonidas Herbster�

" II b
Wilson Abraham, Antonio PaduaI

,

8108D a CODS- Pereira, João Gonzaga, José Soa.

,. res Glavam, José Garcia, João Ro·

trulrá Davios sa Júnior, Manoel Ferreir,a de

BONN. 11 (V.A.) _ A aIta comis' Melo, Ari Lentz, J.osé Elias, Má..

aão aliada anunciou que a Junta de rIO Noceti, Wilson Schiefler, Ace-

Segurança das Três Potencias elirn.i- lon Souza, Rod,olfD Sclüe.deman·

nou os obstaculos de maneira que teI,' Luiz Osvaldo D'Acampora.
possam ser construidos navioS' de car.' André W,ondll,auscll Ji" nT t

ga. para exportação pela Alemanha.
"'"

.
IUD:Or', vv a "

ociden.tal. O antigo limité era de ....
dIr Campos, Dárw GarCIa, VasOOl

7,000 toneladas, Agora não terá limi- Gondin, Antonio . Aliostolo, ÉriOQ

te algum. I Couto Eduardo Nicolich.

Retornou, o�em, à capital da

República, em avíão fe;&jpecial da

FAB, sob o comando do Brigadeí-

1'0 Epaminondas Santos o exmo. sr.

dr..Nerêu Ramos, preclaro Vice

Presidente da Repúblíca, acompa

nhado
.

de sua. exrna, espôsa,
Dentre as muitas pessoas que

estiveram presentes ao, embarque

do' eminente homem público, ano

tamos ás seguintes: dr. Aderbal

Ramos da Silva, Governador do

Estado, e exma, senhora; dr. 1'0'

Ientíno de Carvalh<t," Prefeito da

Oapital. 'e exma. senhora; dr. Leo

herto Leal, deputado. federal, e

exma. senhora; Gustavo ,Neves,

Secretário da Justiça, Educação- e

Saude; Otávio de Oliveira, Seore

tario da Fazenda; Vidal Ramos Ne

to, Secretário da Viação, Ú. PUbli
cas e Agricultura; CeI. Lara Ribas,

Secretário doe Segurança Pública:
dr. Haroldo Pederneiras e exma.

senhora; Viuva desembargador Pe

dro Silva, dep, Ivo Silveira, João

.

Pacheco MadlpdJo; dr. Vitor Li

IDa, .dep. Antenor Tavares, des.

Flávio Tavares, sr, Walter Meyer
'e exma, senhora, dr. Artur Pereí

ra '8 Oliveira e exma. senhora, dr.

David Fenreíra Lima e exma. se

nhora, dr. Nerêu Ramos Filho. e

exma. senhora. dr. Raul Caldas,
devo Ribas Ramos, dto Alcides Oli

veira, dr. Afon-so -Veiga e exma.

senhora, dr, Ilmar correia e ex

ma, senhora, sr. André Wendhau

sen ,e exma. senhora, dr. Armando

.simone Pereira: e exma, senhora,
Pi"ofa.· Antonieta de Barros, srta,

Diva Formiga, sr. Charles Edgard
Moritz ,e exma. senhora, dr. 1l:nio

Cavallazzi, dr. Moair Oliveira, dr,

Alvaro Muller da Silveil�a, dr. Jo·

sé Boabaid, dr. Orty Machado, dep.
Alfredo Campos, dr.Roberto Lacer

da. dr. Elpídio Barbosa, dr. Pinto

Arruda, des. Medeiro.§ Filho, dr.

LaurG Bustalliante. (ir. Paulo Ta.

vares, dr. Alcides Abreu, MajOl'
Pedra Pires, dr. Newton d'Avila.

Tte. CeI. José Fley Mendes, dr:
Benoni Laurinda Ribas jornalista

, ,

Jairo Callado, idr. Marcmo Mota,
dr. Domingos Trindade, dr. Oswal

do Baixo, dr. Mário Wendhausen.

engenheiro Fialho, Padre Adelmo,

diretor do Abrigo de Menores, dr.

Bubens Pedernelras Ramos. Si',

Celso Ramos, dr. Celso Ramos Fi'

lho, dep. Joaquim Ramos, dr. OI'"
'

Iando Goeldner, TLe. Aderhal AI·

cantara, Cap. Rui Stockler de Sou-

Já. é tempo de apreciar-se, com a isenção de âni

mo que sucede naturalmente à definição do pleito, a

pronunciamento eleitoral de 3 do corrente. Como·

test democrático, não se conhece, em tôda a história
I política do nosso Estado, uma parada eleitoral mais

expressiva do alto nível de respeito com que' o Govêr

no do Estado garantiu o livre exercícío do voto por

.
todos os cidadãos, bem como a mais franca ativida

de dos partidos, quer durante a campanha, quer na

consulta das 'urnas.
.

,

Bem se verifica, por esse fato extraordinária

mente significativo para Santa Catarina, a sinceri

dade das convicções democráticas dos nossos homens

de Govêrno, que tudo fizeram pO:t;' assegurar a liber

dade do pleito, permitindo que a vitória neste cotêjo
eleitoral não consistisse apenas na quantídade ma

ior de sufragios a um candidato, mas principalmen

te no amplo liberalismo com que todos os eleitores

que compareceram às urnas atuaram, sem constran

gimento oficial, na escolha dos seus -mandatáríos pú
blicos.
"Foi incontestavelmente' uma vitória da demo

cracia, tal como de desejar que se repita, de futuro,

em tôdas as competições eleitorais, p�ra 'o bom nome

da terra eatarínense. Em todo o território barriga

verde, por onde quer que, convocado em tôrno > dos

candidatos, teria de pronunciar-se o eleítorado, o fez

com inteira franqueza e, pôde-se dizer, das urnas que

estão sendo abertas, o que ressalta para motivo de

comum alegria do,s,Catarinenses é a evidência do to

tal acataments-eo Govêrno à vontade do povo.

Neste p..atticul.ar, convém que o país inteiro se

apercebe-de que, em terras de Santa Catarina, qual

quer que tenha sido o resultado das eleições para os

quadros partidários, ele encerra, ainda desta vez, uma

bela manifestação de vitalidade das convicções pelas

quais sempre se bateram os homens do P. S. D. que,

com o grande Nerêu Ramos à sua frente, consolida

ram, mercê da atuação governamental do honrado e

eminente sr. Aderbal R. da Silva, os princípios já co

dificados como fundamento legal para a convivência

política dos Brasileiros.

Cumpre, portanto, não se deixe de registrar, pa-
'ra realce da honestidade e do civismo ·dos homens que

governam o Estado, tanto quanto para orgulho dos

nossos coestaduanos em geral, a vitória das praxes

democráticas, concretizada na exemplar conduta dos

poderes públicos, que garantiram a absoluta liberdatie

das manifestações a todos os cidadãOs portadores de

um título eleitoral, assim dignificado como creden

cial de civismo e diploma de capacidade política para
, influir ,licitamente e livremente nos destinos de sua

terra. .

Com efeito, a vitória dos seis partidos que com

punham a coligação contra o P. S. D. se torna secun

d��ia em relação ao fato que é. objetá' deste comen

tano.

,DA U. D. 'N� ..

CorreligiQnáriQs. e amigOs do senador Alfredo
Nasser deBli�alam-se também. .

G:OIANA, 11 (V.A.) - o senador tudo, não aCE!itará as· humilhações qúe

Alfredo Nasser desligOU'se da União lhe foram impostas e suportadas por

Democrática Nacional, anunciando ele como um sacrificio de honra aos

sua decisão atra�és de 'um mani' interêsses partidário'á e que termina.

festo lançado ao povo. goiano e lido raro agora. Frizou: "Respontiereí ao

ao ,microfone da Rádio. Cl1,lbe 'de que contra mim se disser daqUi por
Goiânia. No manifesto diz o seguin' diante, ataque com ataque, e devo}·

te: "Não sou adesista de úTtima hora ferei a lama á cara dos que me qui
e não posso continuar num partido
que t.raiu os. çaml>rõmiS08 p'>migo serem atirá-la. Liquida contas comigo

assumIdoé deIxando-se subornar pe- 11m partido que chegou a ser grande

lo dinheiro de seus desleais adversá. pelos sacr.ificio!\ e sofrimentos de to-

rios politicos". dos j1ós e que agora está expõsto

Acrescenta que não irá para o irrisão e ao d'esPl'êzo."·
ps]) nem para o PTB ou outro qual" Correligi'em'_rios e amigos do sr.

quer pàrtido, voltando apenas para o Alfi'edo Nasser hipotecaram in'es'

jornalismo. aqui mesmo em Goiás, de tl'ito apoio á sua atitude, desligando'

onCle saiu senadOr .da República. Con- se também da UDN .

SAIU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quinta-feira, 12 de Outubro de 1950
--------------�--------------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------�-,.

�:,F�. • � \
f

,RO CASA 00 PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SEIRÃO REALIZADAS, NOS fRÓXIMOS DIAS 13, 14 E .15 DE. OUTUBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
t " '.'

. ;,,��.i,:;(4��DlAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES. -

.

.

J.
.

i SORTEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE· CAVALOS
i "BOITE CASABLANCA" NOTAVEL E VARIADO· "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURÁNTE AMERICANO COM NOVIDADES CULINÁRIAS
oi

-

RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"
,

---------------------------------------------------------------------------�.-------------------------------------------------------------------

,,1 Sintomas que' revelam .mau funcionamento do fígado ! i
�'

�
.,

3 Quan�o êsses sintomas aparecem, recornen. :I

�. dlI..se o uso de HEPATINA N.S. DA PENHA. ..

�. '. que contém extrato .de flgado integral concen- oi
.

� 1
O

..
flgado é um. orgão traco ,e extratos de vegetais, cientificamente ..

• que desempenha nnpor- dosados. HEPATINA N. S. DA PENHA i!!
. tantes funções no orga- age beneficamente em todos os casos �msmo. Multas vezes, eX1- de dlspepsias gastro-intestinais e de ,=

. _ �Imos dele um esfôrço demasiado. anglo.colí.cistites.A mgestao de alimentos gordurosos emulto condí-,
mentados, o abuso do alcooi e do fumo sobre-
carregam suas f�nções.

•

�

2 Boca amarga, digestão difIcll. intolerância ,.;

para certos alimentos. tonteiras. mal-estar e in- z
disposições frequentes. são sintomas que. qua- um produto do õlse sempre, revelam mau funcionamento do fígado. IKSD1IJTO FARIIACIIBIOlOSICI �

• 4 ,C
lIUAltNA N.$. DA PENHA· "EPATlNA H.$. D� .•EH"_ • H;EPA,.a..... s. DA "lIiflA .. tt�.A1tlfA .•• s, lIA 'PE"HA .. "'PA� fLl. OA 'ENHA .... HE"A"NA. ".S....pi�

Nãe será ,racionada
!. .

I RIO, 10 (V.A) - o presidente do
lConselhQ Nacional {elo Petróleo es

�lareceu mais uma :vez que não se

eogita, presentemente, de racionar
.. gasofina. Em face dos boatos sur

,i.doa () general' João Carlos Barreto

gasolina
declarou novamente que os estudos
feitos a l'espeito toram apenas para
evitar que sejamos colhidos de sur

presa .
por qualquer emergência que

venha. a surgir. Mas no momento não
é precjs� racionar o combustivel.

Ascenção da
Virgem Maria
CIDADE DO VATICANO, 10 (lI,

P.) - Os altos círeúlos do Vaticano
informam .que a 30 de outubro e não
a 10 de novembro, como se anuncia
ria o Papa Pio XII proclamará o dog
ma da Ascensão Oorpora! da Virgem
Maria ao Oeu. O Papa Pio XII oficia
rá na solene missa pontífíeía na

Basilica de S. Pedro, alO de novem

bro próximo. Em ambas as eerímo
nias comparecerão 40 cardeais, SOO
arcebíspoa e bispos e centenas. de pre·
lados de 'menor -cattlgoria. Ambas as

cerimonias se revísttrão de toda a

pompa e luxo da Igreja Católica Es
pera-se que pelo menos 500 mil 'pre
lados assistirão ás: festividades.

.'

a

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANA[)�IOL

MOÇAS DESAN,lMADASI
.HOMENS SBM ENERGIA.

...Não é SQa .cqlpa.�
É a fraqueza q�e e deixa causallo"pálido.
com moleza no. corpo e olhes sem brilho,
A fraqueza atrasa a 'rida, pOJ:que rouba

i. as fôrças para' o tràbalho�
VANAJ)IOL "

�... �..... . ..

-oofÍlllA ÀS CARiEs!'
SOMEffff
KOlYt4OS'
ASCOMBAlt

.

.: clesiesmmodot
.

1
IEDIRftUIANOO os aCIDOS

e
DA BOC!
Ao entrar em contacto

com Kolynos, 08 ácidos
,

da boca. causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados.

\

aumeIfa OS glóbUlos sanguíneos e VIT-*LIZA o sangue en-

fraquecitlo. É de g.osto delíeíoso e pode ser usado. eJ;Il toda'!

as idades

Q Tabelião e Oficial do Registre de Imével da i8 Oírcuascríção
svísa. que devidamente autorizado pelo ,M.M. Juiz de Direito da' i8

• iVara desta Comarca, transferiu o seu CaTtório da rua Trajano n° 3ô,
!para 11; rua &_.cipreS'te Paiva nO 17Á, onde passará a atender.

F1lorianópolis, 23 de setembro de i�50.
João Machado Pacheco Junior
Tabelião e Oficial do Registro

v» DESTnUlHIlO AS. BICTERII$�, Kolynos destroi cerca de
()2% das hacterias da boca.
Este efeito dura horas I

Da COlando do f4� 'B. c.
·

Decl�ração de ius,bmissos
I>e acôrda com o n. t la letrlli L das Instruções Complementares para

a Incorporação do 2J> TUrno de 'Contingente dle· J959, sã,o· declarados

!INSUBMISSOS, por não ie terem apresentados até ás 24,00' horas do
dia 25 do corrente. oS seguintes conscritos:·

a) --' Destinados ao 13° B.C. - MUNICI,P�O pE TIJUCAS: João
AngeI6 de �ousa, certo R. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 468.471-;
Luiz BertoJdi p"üh.o, cer1:. n. 410.576; MUNICIPIQ .D� CAMBU�Iú: Do·
'mingos Medeiros, certo n. 75.359; Cícero F.elicio, certo n. 75.347; MUNI.
CIPIO DE BIGUA:ÇU: José. J«;)ão Jorge. certo n. 124:659., '�'!; <

�

•

b) - Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO"<bE FLO·
·RIANóFOLIS: Manoel Ari da Silva, certo n.) 415.7fi7; VaMiJ;' Dias,�cert.
n. 125.642; Vilson Silva, cert, n. 411.632; Hildebrando Francisco Fe�reii
l'a, certo n. 41{).890; M:UNICIPIO DE SÃO JOSE: Flávi6·Lópescll.a, COSo
ta, certo n. 117.887; MUNIC1PIO DE PALHOÇA: Antônio :Fraócí�co Ca
sas, certo n. 408;515; 'MtlNICIPIO DE CuBA'i'ÃO: José .Boeing, cel.{ n.

a56.ê33; Thadeu Antônio Péi'on; oert. B. 35ti.277.,
.

� UMPaROO PERFEIl.MEHIf
.;;iI. A d.eliciosa espuma de

Kolyno8 remove a8 partí.
cuIas de alimentos, deixa
08 dentes polIdos e retar·

da a formação de mucina.

Melb.,.. resllkado. são. ol:.1ticl ..s
éscovando.se os dentas'com
Kolynos,depoisd, .cada refoi!iç80.

.�•• ; •••••••• _'.:'!"' ." • • • • • • • • ••
'

••

Agradeol••Dla
. Plácido Go:mes

Os filhos e netos do jornalista Plácido Justino Tourinho Gomes;
falecido nesta capital a 1° do corrente mês, ainda compungidos com o'
infausto passamento de seu pranteado pai e avô. vem por este meio,

,tornar publica sua imorredoira gratidão, aos ilustres médídos, drs,
Polidoro Ernani de ISão. Thiago, Newton d'Vvíla, Osvaldo Luiz do Ro
sário e Antônio Dib Mussí, pelo desvelo, abnegação. e carinho com

que o. trataram durante toda a sua longa. enfermidade, ás desveladas:
Irmãs da Divina Providência e aos incansáveis enfermeiros do Hospi-"
tal de Caridade, ao ilustre Provedor, des. Medeiros Filho pelas ateu

ções dispensadas, ao exmo, sr, governaddr do Estado dr.'Aderhal Ba,
mos da Silva, pelo generoso auxilio prestado, fazé�do ainda correr

.

ás=suas expensas os funerais ao exmo, sr. dr. Nerêu Ramos dd., vi-, , ,

ce-presidente da Republica demais autoridades e amigos que compa-
receram ao SElU enterramento, aos que por qualquer meio manifesta
ram seu sincero .pezar .e aos que- compareceram à missa que em ínten-
-.

. _.' .' ,

çao a alma de seu sempre' lembrado pai e avô mandaram rezar nat.
Catedral Metropolitana segunda-feira ultima.'

.

A todos pois, os seus m_:lÍs sinceros �gradecimentos e a sua, Imor... ,

redoíra gratidão.

$ervico$ ·Ae-r8OS.
(,Cru.zeiro �do S�UI,) ttda.,

SERVIOOS Al;,REeS
GIU:JZEIltO' DO srn, LTDA.

\ Fundada em 1927
Conforto .,.,... Segurança � Rapídês

NOVOS flORARIOS
,Segmld:a.s feiras:

.

Florianópolis -- Curitiba - S. Paulo - Rio. {baldeação- Siio Paulo>
Florianópolis - Joinvile - Mafra � União da Vitoria - Lages-.
(ida e volta)

Terças feiras:
Florianópolis - Curitiba - São Pa,Ulo. ,...... Rio. de Janeiro.
Floriianópolis - Mafra - .curitilia - Uarare - S. Paulo

(baldeação. S. Paulo)
.

Quartas feiras:

;F'lorianópolis: - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.
Florianópolis � Joínvíle - Mafra. - União da Vitoria Lages (ida fl'-

volta) _...,4
.:

Quintas
.

feíras :

Florianópolis - Curítíha - São Paülo
.

- Ríe (baldeação em",
São Paulo)

Flo.�i:ànó'Polis - Mafra - Curitiba =-Itarare - S. Paulo
(baldeação em.São Paulo)"

Flortanõpolís' -"'" Porto Alegre
Spxt.flS fpiras:

. I .

Plorianépolfs - São Paulo - Riu de�;rf.t(1.eiÍ'o - Vitoria - Salva",
dor

Florianópolis - Joinvíle - Mafra - Uníãó da Vitoria Lages (ida fl'''

volta)
,

)
Sá»ados: \

Florianópolis"_ Curitiba - São. Pall!lo - Rio (baldeação S. Paulo) •..

FlorioanÓ'polis - Mafra - Curitiba -Itararé - S. Paulo - Rio·,
(baldea,ção. em .São Paulo)

.

.

(
. Domingos: \
Floriallópolis - Porto Alegre \

Economise Tempo '8 Dinheirq
enviando suas encomendas aéreas via CRUZEiR6 DO SUL

,Passag'ens ·e Enco.mendas:. \. 'Machado & Cia S. A.
.

.

Florianópolis: - Rua ;;:;���o,\�g·en��::fone, �.590
Blumen,au: � Rua' 15 de Novembro, 1326 - t�lefene. 18

Ita,jai: - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, $6 telefone, 2ft

SUb-agentes. em La·�un,a, Tubarão, Cricium� - B�u�que. .

.

. � ....:�.,.CIt""�.'...a.u. "•••.,..
. .

CUIUTUL'I
. 1'uzc:.A""',PllQ$�@IIA.

;';I.,t.:·· .

,A: t ,1" aA, n' t <,a, d· f:a �i.·(._ "')" y: ..
,.

'�,f

_
,n ;.

.

.

:
<.

_, : "". '" i

som'�� �Ma "amL.i..,
P�AZO �

'II
A-m.pHf.'cador·es 'i

i�

Catarine,nse" Li·m·itada· r
Rua Traj�Ílo, n. 31 T·elefone

.

n. 1459 �,} "

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

I ,·s·-.,'.�.

ITr

E ClJ·R·TA·S
Allântida

GraB:d& IJ.leaIce

� sucesso � da técmea: el�ckênica, � AtJlillda _. Su,'er eeJlsiruçãe para' ••rar mais
V'BN)).A.S Á VJi..TA E A LONGO

Alliatida

8ümª- seletivi<il:ade

ElectrGía."

Ridio
Rádios

Atlãntid<8
Transmissores

Direter tecnico WALTBR LANGE Jr.

,I
t.

\
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Na terra do
Brigadeiro...

Petrópolis, 11 (V.A.) - Termi-

Menz"nh Jâi
naram as apurações nesta cidade.

�nitl'el'sârios
U do-se os sesuí I

Sra. ,'{u,,';{o Ramos E
.

d
constatan o-se os segumt es resu ta.

, "' ,.

< m o mela a alegria de seus dos:

Na Capital da República, .cer- numerosos amiguinhos oe família- Getulio Vargas, 15.927: Eduardo

-eada da: ,estima e da consideração res, vê transcorrer, nesta data. o Gomes. 6.711; Cristiano Machado

�'nJUme.l'oslas alIl\Í.des. vê pas- seu aniversário natalício, o Inte- 1.525; e João Mangabeira. 213 vo

.sar. nesta data, sua data natalícia, ligente Jói, dileto filninho do nos- tos PaI1a víoe-presidente. o resul-

a exma. sra. d, Lígia Bauer Ra- so prezado. amigo e ilustre diretor tado é o seguinte: _ Café Filho,

mos, digna espõsa do nosso dis- da ISecretaria da' Assembléia Le' 14.106; Odilon Braga. 7.22�; e

AI-.& d· I
tinto, conterrâneo

-

Murilo Ramos, gislativa do Estado, sr. Hermes ora 8011D.. a
.

,
tino Arantes, 1.208. Para governa-

'

destacado serventuário da Justi- ��::,:: da
Fonseca. e da sra, JaCl

I
dor da Estado foi contado o se'

'

"

ça.
',' guinte: Amaral Peixoto, 15,428 e

A dama nat.aliciante que, por .!este�and� tão aus.Pic�osa data; Prado Kel1y, 7.827. O prefeito de
iÜ qÓNEGO 'l'HOMÁS FONT1.J;S, na ;impo�ibp.Hdad� de. tagra.de-

.SUII! 'incomum distinção 'e nobreza JOl ofe�ecera aos amiguinhos que Petrópolis eleito foi o senhor Cor.
cer pessoalmente. oomo era desejo seu, a tódas as pessoas que o assís

-,d-e coração, conta, não só na Capto ac�rrerao à resi�encia. de seus dofíno José Ambrosio pertencente
tiam e conrortarc.n f. a grave doença que o, acometeu. o faz por és'

..Val Fed,eral, mas nesta cidade. com pais, a rua Bulcão VIana, para ao Partido Trabalhista Brasileí-
te meio; e nas graças que a Deus sempre dará por lhe haver restítu-

,;inúmeras amizades" neste promis- cumprimentaslo. j\lbiIosa�nente U' 1'0

ido a saúde, por todos fará preces, muito espechllmente pelo Dr.

-ssor evento, será, por certo, cen- ma festinha.
" Paulo Fontes. seú 'médico assistente, pelas bondosas Irmãs do Hos-

tro de múltiplas homenagens, as Os de "O Estado" o cumpri' R' da G
· , pital d� Caridade do Senhor Jesus dos Pll/SSOS, pela sua M·esa Admínls-

,quais nos associamos. respeitosa- mentam, augurando-lhe os melho- a· .10. UarUID tratíva ,e C'0I'pO de enfermeiros, pelo seu Capelão e por quantos cario

(U,menUl.' res votos de felicidades.
dusamente o visitaram.

Dr. Carlos Gomes de Oliveira.
"
Fazem. anos hoje

A todos, com o seu perene- reconhecimento,
of.erece seus servi'

PrOf·rarna. par� boj.. ·

'1

Faz anos, hoje, o sr. dr. Carlos O sr, Eugênio Sousa, funcioná 8,00 horas _ B OM DIA.. PARA V00 {los no Rio de Janeiro, à Rua do Catete, n. 160, onde aguarda ordens •

. Gomes de Oliveira, diretor da rio da Polícia Civil, servindo no C:Ii'l
Flol'ilallópo]is, '6 de outubro de 1950.

'Consultoria do Estado. Gabinete de Identificação e Médico 9,OiJ horas - VARIEDADES EM De ordem do senhor presidente em exercício convido os senho-

Da. A1'(Jentina da Silva Fernandes Legal;
. GRAVAÇõES res sócios músicos e exmas, famílias para assistirem à posse da nova:

A efeméride de hoje consigna o - o sr, Manoel Alfredo Barbo- 11,30 horas - OFERECIMENTOS Diretoria a realizar-se na Se.ssã,() de A1iseinbléi� Ordinária que terá

,

TI

MUSICAIS

aniversário nata Icio da exma. sa, comerciante. no Est.reito·,
lugar dia 12 do corrente mês, às vinte honas.

13,30 horas - DIARIO DA MET!RO·

-sra, d, Arg,entina da Silva Fernan- o sr. José. Franeiseo Tolen. POLE (LABORATORIOS ,SCOTT
Florianópolis, em 10 de Outubro de 1950'

"odes, espôsa dó nosso prezado con- tino, despachante aduaneiro;' . 1& ENO)
.

Chcístõvã» NUMs Pires

.uerrâneo sr, 'I'icho Brahe Fernan- � Neusa-Marfa, filhinha do sr, 13,35 horas - VARIEDADES EM
'

l :,; l ','
v, �I' Secreti\rio.

.des, Delegado Flscal do Tesouro José Francisco Fraco;
GRAVAÇõES

Nacional nesta capital .

- Yara. filhinha do sr, Osval-
14,00 horas - ENCERRAMENTO-

1° PERIODO

Desfrutando nesta, capital, dn do Lentz, funcionário dos Cor- 17,30 horas - MELODIAS VIENEN·

melhor consideração, a 'distinta reíos e TelégrafOS. SES

.'.tnatalidante receberá, por certo, FALECJ...MENTO 18,00 horas - O INSTANTE DA

inequívocas provas de amizade, ANASTACIO JOAQUIM PEREIRA PRECE

«dado o. alto- conceito em qu-e é ti- Acometido., por mal súbito, na
18.00 horas - UM PROGRAMA

"da.
rigidez de seu físico e inalterada

PARA VOCli: (A ELECTRO'TEC-

NICA)

Os' de "O Estado" a cumprímen- disposição mental, embora contan- 18,30 horas - PENSAMENTO SO°

'tam, juhilosamente. do 82 anos de idade faleceu em CIAL CATOLICO

.

Da. Jadwiga Grams Gentil Camboríú, dia 8 do corrente o 18,45 -horas. - PAGINAS ROMANTI·

Ocorre, hoje, o aniversário na- nosso saudoso e velho correlígío-
CAS (LIVRARIA MODERNA)

talício da exma. sra, d. Jadwiga nário Anastacío Joaquim Pereira. 19,00 horas - MOMENTO ESPOR·

..Orams Gentil. digna espõsa do sr. O pranteado ��tinto, cUJ'o' faleci.
TIVO BRAHMA

19.,30 horas ...:_ NOTICIARIO DA

:João de Deus Gentil, ia piloto da menta repercutiu fundo n1aquele AGENCIA NACIONAL

iIlofssa Marinha Mercaqt:e, meio, descendia da corajõs.a . es' 20,00 horas - CALOUROS AO MI-

Á senhora aniversariante os e- tirpe dos Anastacios, pioneiros CROFONE (INDUSTRIAS MÓRI,

rf'us�VflS' ,ieuntPrin1ento, de "O Rs, nas históricas jornadas d.emocrá- TZ)

\ rJ13.do".
ticas fundando aH. sob a pressão

21,3.5 .horas - LENDAS· DE TODO·

Da. Zulma Candemil Pereira do regime monarquico, Ü' primeiro,
MUNDO (RADIO,TEATRO J. 7)
LOJ AS RENNER

Transcorre, hoje, a data aniver Clube de propaganda republica- 2't;30 horas _ ALMA PORTENTA

"sária da exma. sra. d. Zulma Can° na. 22.00 horas - ENCERRAMENTO

4iemil' Pereira, 'alta funcionária do Anastacio Pereira que, em vida,

Departamento de Educação e digo foi um cidadã.o respeitável por .sua

na ·espõsa do nosso prezado ami, linha de colliduta. exemplar coo'

·.:,go ,e e.stimado coestaduano sr. Os- fe de f{tmilia e lutador desassom'

oCar P,ereira. competente telegra:. brado, ainda moço 'enfileirou-se

lista do Cabo Submarino. na·s hostes partidáriãs do saúdoso

Da.. Edili.a A.raujo Demaria CeI. Benjamim Vi-eira. merecen'

Natalicia-se, hoje, a exma. sra. do, pela sua nunca desmentida

d. Edília Araujo Demaria, digna disciplin� partidálriJa, hOl'l\e.stidade

<consorte do sr. Gerson Demaria. e espirit.o de ·combatividade, dis-

·comerciante nesla praça. Unção em póst'lJs eletivos e de

Menino Aor nomeações.
Desapareoell'd'O· Benjamim Niei·

ra, che�e; republicano de grande

prestigio. que foi. deputado ao

Congresso Estadual, Ana�tacio Pe'

reiI1a que éra, ,então, presidente

do Conselho Municipal" 'Permane

cend.o fiel ás suas convicções par·

tidárias e sem d·esertar ,aos 'com'

promissos partidários, .seguido de

outras influentes amigos que 80-

br.evivem, dava <> seu apóio in,

condicional aos snrs. Herminio

Vieira. já falecido, e. Heitor We'

dekin dos Sant%, filho e genro do

CeI. Benjamim 'Vi�ira que os su

cederam; -o primeiro na então Suo

Menino Paulo Cel$o p.e.rintendencia Municipal e o se'

Paulo Celso. dileto filhinho do gundo lia chefia politica do muni

Áargto Otília Silva e da sra. Euni' cipio.

,ce Silva. vê passar. 'nesta _data, o Ardoroso batalhador" honrado

'-Seu 30 aniversári.o.

'I'
chefe de numerosa família, Anas·

Por êsse motivo numerosos ami, taci() Pereira foi s,empre um dos

·,guinhos. acorrerã à r:esidê�cia de maiores propugnadores dos inte'

,1i�U.s paIS para çumprunenta-Io. r,esses' de Camboriú, seu torrao

unfánte a rev,olução; sem odios .ou

prevenções, nome.ado 'membro da

Comissão Consultiva, naquele PDS'

to de resfponsabilidade ,se houve

com a maxima correção. ,e lisura.

Em 37 quando, por motivos de

ordem particular. o sr. Heitor W.
dos Santos' transferiia: a sua resi,

dênc1a de Camboriú para Rio do

Sul, Arrastado Pereira que tinha

por aquele grande e particular es·

tima. ,afastava-se das lides políti·

cas do mUllICIpIO. mantendo·se elevada a
entretanto. obediente á chefia po. [I

litica d� eminente catarin�nse Vi" do sorvl·ço
ce presIdente da RepublUla Dr. V

�.ereu Ramos e, embora n� 'Se� re- n8 França
tIro, acornpanl1ava com VlVO mte'

resse o
desenrolar do memoravel PAR!�, 11 (U.P.) - O Conselho

I't d 3 d o t bro
dos MmIstros aprovou ontem o pro·

p eI o e e u u ., jeto lei. que eleva para 18 meses a

Recebendo c,om espanto e sur· duração do serviço militar ativo,

pr.eza o resultado dias eleições no

municipio que ,o sau,doso morto

tanto queria e muito servia, sofre COIVAOça-o.. 18"·lonal
violento abalo e sllcuQlbe deixan- 11 li

do uma popul�cão -amiga e uma dos Ex-Combat8otes
distinta e tr,a,dicional f1amilia en·

RIO 11 (Y.A.) _ Vai ser realiza.

--o--

voltas em crepe ,e pranteando a da anfanhã a Convenção Nacional da
Previsão do Tempo. até 14 horas

memoria de quem em vida. deu
do dia 12.

A.sso�iação dos Ex-Combaten.tes do Tempo Instavel, Com Chuvas.

os mais salutares exemplos de ll' BraSIl a prol��gar-se .at� o dIa 15. I Temperatura....". EstaveI.

ma existência inatacável. A assembleIa rel:nlta l'epresentan' Ventos - De Sul a Leste, Frescos

O sepuliJamento do vene.rando e tes de todo o BrasIl, '11emperiaturas - EJlitremas , dje

sandoso camboriúense. influen- Ihoje:
.

,

te pI'oce:r:e do .P.S.D. Anasta\io J. ,0-8-'-'0-.-.10-'-o-,n-c-.a-I-h-.-d-a-- �ima 17,6 - MINIMA 14,3
.

Pereira. que se rêalisou no ce'tnité- V li fR.I\(�UElA.S E!I.tI t'1l'1It ali':

.J rio da sede. p·elo grande numero BELEM. 11 (V.A.) - Dois pescado'
.(. l� \JI:t.lU'U.t

de pessoas que a ele comparece- res encontraram uma baleia enca· VINHO CREOSOTADO

ram, constituía verdadeira cansa·
lhada num banco de areia no. muni'

� S I L V li: I I A "

cipio de Soure. DepoiS de matar o

gração. enorme cetáceo á gofpes de facão. re·

A Camboriú e á sua, enlutada fa' bocaram a presa até Belem para ven·

milia, ,apresentamos a expressão l' dê-la.
O peso da baleia é calculado em

sinc·era do noss(j grande pezar. _
4 tonelaªaa.

.

.

Vida eocial
I

Vê pas.sar. hoje, .o, seu 2° aniver,

".sário o galante menino Aor, dile

to filhinho do nosso distinto con'

tor W. dos Sa.ntos e outros, tri-

natal, que o que.ria pr6spero com

seus destinos· entregues ãs mãos

hon·esta.s e capazes.

Tomando parte ativa no movi'

mento regenerador de 29 e 30, so

lidário' com o chefe local sr. Hei'

:lerrâneo sr. Major Demerval Cor,

,'Cieiro. 'Cmt.e, do B.I. da P,oUcia

Militar do Estado e da sra. Lucília

<:ordeiro.
Aor s,erá alv.o de muitas homena'

,:gflns de seus numerosos amigui

�nhos.
. . 4

lJfenrno Pedro Paulo

Faz ·anos, boje, o ff\.enino Pedro

'Paulo Machado Sobrinho enle'

�o do lar do benquisto casa.l An

tônio Nerêu Machado -. CliviUnda

'Pereir� Machado.

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N·O
ELECTROLANDI-A

J --------------�--�--------------------

Nua Arciprestt: PaivaS,- ::Edificío Ipase -Terreo

Panelas de Pressão ARNO

a tr$ 5tO,OO
Grelhadores Etétrícos

Cr$ 300,00
Elefrolandía

a

na
Rua Arcipreste - Paiva - Edl. Ipase - Terreo

JOSE' RA'eH!
Missa dê 7· dia'

Tendo falecido ná Capital Federal o sr, José Rache, sua espôse

Yolanda Nappí Rache, Josefina Nappi, Umberto Nappi e espôsa, Mário e

Gema Nappi, ausentes; Carlos
Orilia e.espõsa, Alécio Nappi e espõsa, Vi..

tório Nappi e espôsa, Silvio, Benito e Nazareno Nappi, convidam os

parentes, amigos e pessoas de suas relações, para assistirem a mís

sa' de sétimo dia que será rezada em sufrágio de sua alma no alta�

de São José na Catedral Metropolitana dia 16 do corrente ás 7,30 horas.

Desde já agradecem aos que comparecerem a êste piedOs!) ato crÍ:t

tão'..

Dr.

,
.

Clube de Cinema dê Florianóp'olis
OONV'lTEJ

O Clube de Cinema de Florianópolis exibirá sábado

dia 14, para os seus associados, ás 1.5 horas, no cine

Odeon, um festival de· comédias de Charlie Chaplin (Car_

litos). Acompanhará o programa um documentário polo·

nês.
Servirá de ingresso à referida

pondente ao 'm.ês de seteI�r.o.

reuni:io o talão corres'

A DIRETORIA

Os para-quedas não, se abriram e

2 soldados perderam a vida
mo, V.A. - Durante as

maDlO'I'
dente Dutra perderam a vida doi.

bras das fôrças militares ontem, na sOlll.ado,,s, cu'jos para-q,uedas não se

abriram, quando ambos se lançaram:

baixada fluminense, diante do presi' do avião.

.

duração faleceu o crimlnã ...
·

milit·ar lista Stélío 8alvão
BUOBO
RIO. 11 (V.A.) - Faleceu hOje o

,criminalista Stélio .GaIvão Bueno

que fora alvejadú por dois tiros de·

revolver por sua própria espôsa, an.te·

ontem.
I

.

SERVIÇO DK METE0-
.

ROWGIA

TINTAS "'ARA IMPRESS10
COTTOM!!

f
_

, . .í
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,RO CASA DO PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SERÃO REALIZADAS, NOS rRÓXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE. OUTUBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
t .:

.. , ;li�����DlAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.
1-

.

� SORTEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE ·CAVALOS
í "BOITE CASABLANCA" NOTÁVEL E VARIADO· "SHOW" DANSAS BAR E RESTAURÂNTE AMERICANO COM NOVIDADES CULlNARIAS
oj

-

RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"
'

---------------------------------------------------------------------------�.�-----------------------------------------------------------------

,,1 Sintomas que' revelam .mau funcionamento do fígado ! �
�l'

"".
,

3 Quan�o êsses sintomas aparecem. recornen. :li

:,; dII..sE7 o uso de HEPATINA N.S. DA PENHA. ..

� , que contém extrato de flgado integral coneen- ,.;
, � 1

O flgado é um. orgã� trado .e extratos de vegetais, cientificamente ..

• que desempenha unpor- dosados. HEPATINA N. S. DA PENHA Ê
tantes funçoes no orga- age beneficamente em todos os casos :;msmo, Multas vezes, exi- de dlspepstas gastro-intestinais e de

.

,:o:
. _ !?!mos dele um esfôrço demasiado. angíc-eon-ctstítes.A Ingestão de alimentos gordurosos e multo condí-,

mentados, o abuso da aícocí e do fumo sobre-
carregam suas f!:nções..

•

Não será ,racionada a

Oa COllanda do' f4� 8. C.
.

Declaraçã« de iusuhmissos
J)e acôrda com o n. t la letr:i! L das Instruções Complementares para

a Incorporação do 2° Trirno de Contingente d'e· 1958, são declarados

[INSUBMISSOS, pOr não �e terem apresentados até ás 24,00 horas do
.

dia 25 do corrente. rui seguintes conscritos:·
a) -' DestiDll.dos ao. 130 B.C. - l\RJNICI,P�O pE TIJUCAS: João

:Ange}6 de �ousa, cer!. R. 410.666; Geraldo Furtado. certo n. 408.471,;
Luiz Berlo)di ;ti'llko, cert. n. 410.576; MUN1CIPIO DE CAMBURlú: Do
'mingos Medeiros, certo n. 75.359;' Cicero FeIi�io, :cert� n. 75.347; _MúNI_
CIPIO DE BIGUAÇU: José. Jção Jorge, certo ,D. 124;659.' 'j'

."

.

b) - Destinados a Guarrrição de Curitiba: MUNICIPIO'; lJE pLO·
·RIANóFOLIS: Manoel Ari da Silva. ce!'t. n., 4t.5.76.7;.,Vald�r Dias."eert.

'

•••<• .; �. '.�'" .

n. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.632; Hildebtando Francisco Fe�rei_ FERIDAS. rREUMATIliftlO 'B
l'a, certo n. 41tl.890; MUN�CIPIO DE SÃO JOS:e: Flávio ,Lopes ,da, cós·� P),aACAI 8IFlLI'i'IOIlS .

ta, certo D. 117.887; 'MUN.IC:lP10. DE PA,LH�ÇA,': A.
ntanio Frànci�eo Ca. l1li.

.

·1.', de. f(\'I'leira
..1s.a�, certo n. 408;515; Ml1NI�IPI,O DE CUBATÁO: José .Bo�ing, certo !lo &It_.Jl

'.

'
.

."
.

..:
1356.&33; Thadeu Antônio PerORo certo B. 35�.277., �leaalo�=l� "'da•••'

.

gasolío'a
�
/ RIO, 10 (V.A) - O presídente da
Conselho Nacional Itlo Petróleo es

!Clareceu mais uma vez que não se

eogila, preseIlltemente, de racionar
.. gasofina. Em face dQs boatos SU1"

.1908 (J general' João carlos Barreto

.'

declarou novamente que os estudos
feitos a respeito fo:.:am apenas para
evitar que sejamos colhidos de sur

presa ,por qualquer emergência que
venha. a surgír. Mas ·no momento não
é preciso raeíonar o combustivel.

PREGUIÇA E �UEZA
VANAD�IOL

MOÇAS DESAN"lMAUASI
.

HOMENS ,SBM' ENBRGIA,
...Não é �a ,cq}PIl:
É a fraqueza q�e e deixa c8nsallo,Jlálido,
com moleza nc corpo e olhes sem brilho.
A fra(IUe%a atrasa a 'Vida, pOJ:que rouba

as fôrças para o trabalho,
VANA»IOL

\
.

aumel\la 08 glõhulos sanguíneos e VIT�LIZA o sangue en-

fraqueciã. É de gosto delicioso e pode ser usado-em todas

.as idades

�...... tII'!o.'"!.

rV·..IS·.O
� .

t (

Q Tabelião e Oficia) do Registro de Imóv,é:l da :1a. Circunscrição
avisa, que devidamente autorizado pelo ,M.M. Juiz de Direito da' ia.

(vara. desta Comacca. transferiu o seu Ca.r�rio da rua Trajano na 3t'>.
!para a rua Ai'dpl'este Paiva nO 17Á. Gude pa;ssará a atender.

FUorianópolis, 23 de setembro de 1950.
.

João Machado Pacheco Junior
TalJeilião é Oficial do Registro

Ascenção da
Virgem Maria
CIDADE DO VA,TICANO, 10 (tI.

P.) - Os altos círculos do Vaticano
informam que a 30 de outubro e não
a to de novembro, como se anuncia
ria o Papa Pio XII proclamará o dóg

.

ma' da Ascensão Corporal' da Virgém
Maria ao Ceu. O Papa Pio XII oficia
rã na solene missa pontifieía na

Basilica de S. Pedro, ala de novem

bro próximo. Em ambas as eertmo
nías comparecerão 40 cardeais, 600
areebíspos e bispos e centenas de pre·
lados de menor .categoria. Ambas as

cerímontas se ravíatírão de toda a

pompa e luxo da Igreja Católic.a Es
pera-se que pelo menos 500 mil 'pra
lados assistirão ás: festividades.
.... �... . ..

�GfJfIKA As CARÍf81
SOMfffff
KOtrMOS'
AS CJJMBAlE.

deskslJmo�
.

,.
HEUTRAUIARDO OS ACIDOS

•
DI BOC�
Ao entrar em contacto

com Kolynos; 08 ácidos
da boca. causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados.

v» il.EStnUiHUO IS BICTERIIS
�, Kolynos destrói cerca de

()2% das bacterías daboca.
Este efeito dura horas!

� UMPIlHOO PERFElTAMEBlf
.;;;iI. A deliciosa espuma de

Kolynos remove as partí
cuIas de alimentos, deixa
08 dentei polidos e retar

da a formação de mucina.

M.'bll;e. res.. l�adCl••ão obtlclo.
é.covando-se os dentes com

Kolyno.,depoi. d� cada ref�içao.

I
E

AgradaalmaDlo
Plácido Go:mes

Os filhos e netos do jornalista Plácido Justino Tourinho Gomes;
falecido nesta capital a 1° do corrente mês, ainda compungidos com d
infausto passamento de seu pranteado pai e avô, vem por este meio,
tornar publica. sua ímorredoíra gratidão, aos ilustres médi�os, drs,.
Polldoro Ernani de São 'I'híago. Newton d'VvHa', Osvaldo Luiz do Ro
sário e Antônio Dib Mussi, pelo desvelo, abnegação e carinho com

que o trataram durante toda a sua longa enfermidade, ás desveladas;
Irmãs da Divina Providência e aos incansáveis enfermeiros do Hospi
tal de Carídade, ao ilustre Provedor, des. Medeiros Filho pelas ateu

ções dispensadas, ao exmo. sr, governador do Estado dr.'Aderhal Ra, .

mos da Silva, pelo generoso auxilio prestado, faze�do ainda correr

ás" suas expensas õs funerais, ao exmo. sr.' dr. Nerên Ramos, dd., vi
ce-presidente da Republicá demais autoridades e amigos que compa
receram ao SElU enterramento, aos que por qualquer meio manifesta
ram seu stnceropezare aos que, compareceram à missa que, em ínten
ção à alma de seu sempre lembrado pai e avô mandaram rezar na,
Catedral Metropolitana segunda-feira ultima.'

'

A todos pois, Os seus mais sinceros agradecimentos e a sua imoF* .,

redoíra gratidão.

Rio'�
.

.Ser,vicoSc ·A.�reos
('(,useiro :do 'S�ul)) Ltda.l

SERVlOOS M-RE0S
mU:.TZEIltO· DO sm, LTDA.

\ Fundada em i 927
Conforto ...,..... Segurança :- Rapidês

NeVOS HORARIQS
,segus!d:as feiras:
Florianópolis -- Curitiba - S. Paulo - Rio -(baldeação" São Paulo»
Florianópolis - Joinvile - Mafra � União da Vitoria - Lages.
(ida ti volta)

Terças feiras :

Florianópolis - Curitiba - São Pa;illo "....... Rio. de Janeiro
Floriia.nópolis - Mafra - Curitilia - Itarare - S. Paulo

(baldeação S. Paulo)
Quartas feiras:
Floríanépolie: - Curitiba - São Paulo Rio de Janeiro.
Florianópolis � Joinvile - Mafra - União da Vitoria Lages (ida e"

volta) .......
Quintas feiras:
Florianópolis - Curitiba - São Paulo

.

- ruo (baldeação eID«
São Paulo)

FIori'il'n6polis - Mafra - Curitiba =-Itarare - S. Paulo
(baldeação em, .São Paulor

Flortanõpoüs'<-. Porto Alegre
Spxt,as fpirHS: ""�-', I .

Ftorlanõpolís - São Paulo - Rhr'-dé�Ja;i1eii'O - Vitoria - Salva-
dor

v

Elorianópolis - Joinvile - Mafra - Uníãó (Ia Vitoria Lages (ida e..

volta)
,

';
SáBados: \

Florfanõpclis � Curitiba - São Pa1.11.o - Rio (baldeação S. Paulo) .,.
Floríanõpolís - Mafra - Curitiba =-Itarare - S. Paulo - Rio,·,

(baldeação em .São P·auIo)·· \
. Domingos: i
Florianépolis - Porto A�egre· \

Economise Tempo ,e D'inheirq
enviando suas encomendas aéreas via CRUZE�Re DO SUL

,Passagens ·e Encomendas: 1\Machado & Cia S. A.
'

(�(jmer'110 e A.gencias l.'
Florian6polis: - Rua. João Pinto, 12 - telefoJle, �.590

.

Blumen,au: -;- Rua' 15 de Nl>vembro. 1326 - t�lefene. 18

Iliajai: - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller. �6 teleféne, 2U
Sub·ageRtes em Laguna, Tubarão, Cricium� - B?'u�que. .

€) sucesso � da técmea: elt�ctf.ôJlica, __.: AIJàlalid4.l _' Su,'er eOJlS�U9ã0 para' 4i.rar mais
V1»NB:A.i Á VJQ.TA E A

AIl4atida

Rádios

Atlintida'.

8üm3 seletivida.de

Electr.Gia.s

Radio
Amp'lifícadoi'éS

.

Catari,ne>ftse" Limitada'
Diretor tecBico WALTBR LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31

Transmissores'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na terra do
Brigadeiro...

Petrópolis, 11 (V.A.) - Termi-

Menina lái
naram as apurações nesta cidade •

. •.r1ntljersários constatando-se os seguínt es resulta..

81'0. Murilo Ramos Em o meio da alegria de seus dos:
Na Capital da Bepública, .cer- numerosos amiguinhos e famílía- Getulio Vargas, 15.927: Eduardo

<cada da ,estima e da consideração res, vê transcorrer, nesta data, o Gomes, 6.7f1; Cristiano Machado
� ·IllUme,l'oslas arni2fdes, vê pas- seu aniversário natalício, o ínte- 1.52.5; e João Mangabeira. 213 vo
sal', nesta data, sua data' natalícia. ligente Jói, dileto filhinho do nos- tos Pana víoe-presidente, o resul-
a exma. sra. d, Lígia Bauer Ra- so prezado .amigo e ilustre diretor tado é o seguinte: _ Café Filho,
mos, digna espôsa do nosso dis- da ISecretaria da Assembléia Le' 14.106; Odilon Braga, 7.222; e

AI-.1. d· Itinto, conterrâneo
-

Murilo Ramos, gíslatíva do Estado, sr, Hermes

Ira e8Im.. a. .
tino Arantes, 1.208. Para governa-

destacado serventuário da Justí- Guedes da Fonseca, e da.sra. Jací dor do Estado foi contado o se'
.

.

.
.

"a. Gued,es....
. I guinte:

Amaral Peixoto, 15,428 e
A dama natalícíante que, por .�estel.and� tão aus.Pic�osa data; Prado Kelly, 7.827. O prefeito de iO QÓNBGO THOMÁS FONT$S, na impo$i,b)iHdadjl de, Wtgr�e-

sua' 'incomum dístínção e nobreza JOl ofel_ecera ao� am�guIDhos que Petrópolis eleito foi o senhor Cor.
cer pessoalmente, como era desejo seu, a todas as pessoas que o assís

- -de coração. conta, não só na Capto ac�rrerao à resI�enCla. de seus dofino José Ambrosio pertencente.
tiam e ccntortarc:n r.a grave doença que o, acometeu. o faz por és-

..tal Fed,eraI, mas nesta cidade. com pais, a rua Bulcão VIana, para ao Partido Trabalhista Brasilei' te meio; e nas graças que a Deus sempre dará por lhe haver restítu-

,inúmeras amizades" neste promís- cumprimentaslo, jUbilosamente u- 1'0
ido a saúde, por todos fará preces, muito especialmente pelo Dr.

.sor evento, será, por certo, cen- ma festinha.
"

Paulo Fontes, seú médico assistente, pelas bondosas Irmãs do Hos-

tco de múltiplas homenagens, as Os de "O Estado" o eumprí R' d" G
· , pitul d� Caridade do Senhor Jesus dos Passos, pela sua Mesa Admínís-

.quaís nos associamos, respeitosa- mentam, augurando-lhe os me lho. a· .10. UarUJD trativa e cerpo de enfermeiros, pelo seu Capelão e por quantos carí-

\.;;mente. res votos de felicidades. dusamente o vi-sitaram.
Dr. Carlos Gomes de Oliveira .' Fazem anos hoje A todos, com o seu perene- reconhecimento, oferece seus servi-

. pl'Oguma Pitr� hojftFaz anos, hoje, o sr; dr. Carlos O sr, Eugênio .sousa, funcioná. 8,00 horas _ B OM DI.I\. PARA V00 ços no Rio de Janeíco. ii Rua do Catete, n. 160, onde aguarda ordens.

',Gomes de Oliveira, diretor da rio da Polícia Civil, servindo no C�, Floríanópolís, ·6 de outubro de. 1950.
-üonsultoría do Estado. Gabinete de Identificação e Médico 9,00 horas - VARIEDADES EM De 'Ordem doo senhor presidente em exercício convido os senho-
Da. Argentina da Silva Fernandes Legal;

.

GRAVAÇõES res sócios músicos e exmas. f.amílias para assistirem à posse da nova

A efeméride de hoje consigna o - o sr. Manoel Alfredo. Barbo- 11,30 horas - OFERECIMENTOS Diretoria a realizar-se na Se,ssão de A1;s:einbléia Ordinária que terá
MUSICAIS

aniversário. natallcío da exma. sa, comerciante. no ,Estreito; 13,30 horas _ DIARIO DA MET!RO. lugar dia 12 do corrente mês, às vinte honas .

. -sra. d. Argentina da Silva Fernan- - o sr, José Francísco Tolen. POLE (LABORATORIOS . SCOTT Florianópolis, em 10 de Outubro de 1950

-des, espôsa dó nosso prezado con- tino, despachante aduaneiro; . 1& ENO)
.

Cheístõvã» Nunes Pires

,�terrâneo sr, Ticho Brahe Fernan- -:- Neusa-Maria, filhinha do sr, 13,35 horas - VARIEDADES EM· '

.l :e: .,
' , �.G Secretário.

.des, Delegado Fiscal do Tesouro José Francisco Fraco; GRAVAÇõES
.Nacional nesta capital .

- Vara, filhinha do sr, Osval- 14.00 horas - ENCERRAMENTO-
.10 PERIODO

Desfrutando nesta: capital. dn do Lente, funcionário dos Cor- 17,30 horas - MELODIAS VIENEN-
melhor consideração. a distinta reios e Telégrafos. SES
-'411ataliciante receberá, por certo, FALEOf"MENTO lS,O!) horas - O INSTANTE DA

inequívocas provas de amizade, AN4STACIO JOAQUIM PEREIRA PRECE

«dado o alto conceito em que é ti- Acometido, por mal súbito, na 18,00 horas - UM PROGRAMA
"da. rigidez de seu fisico oe inalterada

PARA VOCliJ (A ELECTRO·TEQ-
NICA)OS' de "O Estado" a cumprímen- disposição mental, embora eontan- 18,30 horas - PENSAMENTO S00

I tam. [uhilosamente, do 82 anos de idade faleceu em CIAL CATOLlCO
.

Da. Jadwiga Grams Gentil Camboríú, dia 8 do corrente o 18,45 -horas - PAGINAS ROMANTI·
Ocorre, hoje, o aniversário na- nosso saudoso e velha correlígio- OAS (LIVRARIA MODERNA)

talício da exma. sra. d. Jadwíga nário Anastacío Joaquim Pereira. 19,o0 horas -:- MOMENTO ESPOR·

i,'Grama Gelltil. digna espõsa do sr. O pranteado 'êxtinto. cUJo o. faleci.
TIVO BRAHMA

19,30 horas _:_ NOTICIARIO DA
. ,�ão de Deus Gentil, 1° piloto da mento repercutiu fundo Dlaquele AGENCIA NACIONAL
��ssa M.arinha Merca�e. meio. descendia da coraJ0Sla es' 20,00 horas - CALOUROS AO .MI-
i -senhora aniversariante os e- tirpe doo Anastacios, pioneiros CROFONE (INDUSTRIAS 'MORI-

!fui '�vos· ieuntprin1e,nto de "O Es' nas históricas jornadas de.r;nocrá- TZ)
rDado" •

'
.

.

ticas fundan& .ali, sob a pressão 21,15 _horas - LENDAS DE TODO

D Z l C nd '1 p. d· • MUNDO· (RADIO·TEATRQ J. 7)a. u ma a eml
_

erelra () regIme monarquico, Ü' primeiro LOJ AS RENNER
Transcorre, hoje, a data aniver Clube de propaganda republica- 2'1;30 horas _ ALMA PORTENTA

,:sária da exma. sra. d. Zulma Can° na. 22,00 horas - ENCERRAMENTO
r.demil' Pereira, 'alta funilionária do Anastacio Pereira que, em vida.
Departamento de Educação. e dig- fo.i um cidadão lrespeitável por sua
na ,espõsa do nosso prezado ami· linha de conduta, ex·emplar ch,e'

·,�go e estimadq coestaduano sr. 00$- fe de f�milia e lutador desassom'
>cal' P,ereira, competente telegra' brado, ainda moço ·enfilei,rou-se
fista do Cabo Submarino. nas ho.stes partidáriãs do saúdoso

Da. Edilia, A.l·al1jo Demaria CeI. Benjamim Vi�ira, merecen'

NataIicia-se, hoje, a exma. sra. do, pela sua nunca desmentida tor W. dos Santos e outros, tri

orl. Edília Araujo Demaria, digna disciplin<\1 partidálrjJa. hOl1\estidade lmfante a rev,olução, sem o.dios ou

t d G D· prevenço-es, nomnado 'membro da<consor e o sr. erson emarla. e espirit.o de combatividade, dis� u

'comerciante nesta praça. Unção em póstbs eletivos e de Comissão Consultiva, naquele pos- O d-Menino Aor nomeações. to. de re9ponsabilidade se houve S para-que as nao. se
Vê pas.s�r, hoje, .01 seu 20 aniver· Desa;pal'ecernlo. Benjamim lViei- com a maxima correção ,e lisura.

á
.

1 t
.

A d'I Em 37 quando, p'01' motivos de 2 S Id d
.

d·".s rIO o ga an e memno 01', l,e- ra, che�8i republicano de grande O a os per eram a4 ord€ll1. particula.r. o,�r. HeI'tor W'·. ,..,0 filhinho do nosso distinto con- pte,stigio que foi, deputado ao
'"

:terrân€o sr. Major Demerval Cor· Congresso Estadual, Ana�tacio Pe' dos Santos· ,'transferiia' a sua resi· mo, V.A. - Durall1e as maup- dente Dutra, perderam a vida dois

,deiro, 'Cmte. do B.I. da P,oUcia reina que éra, ,então, presi.dente dênda de Camboriú para Rio do bràs das fôrças militares ontem, na so.ld,ados, cujos para-4.uedas não se
.

S I ta· P
. abriram, quaudo. ambos se lançaraIl\Militar do Estado e d,a sra. Lucília do Conselho Municipal" permane-

u, Anas CIO ereIra que tinha baixada fluminense, diante
_
do presi· do avião.

lCordeiro. cendo fiel ás suas convicções par- por aquele ,grande e particular es- ------�--:-----------------;- _

Ao.r será alVo. de muitas homena' tidárias e sem d.esertar aos 'com'
tima, .afastava-se das lides poliU'

-gens de seus numerosOs amigui- promisso.s partidários, .seguido de oas do mUllIClplO, mantendo-se Ilevada a doraça-o ral'ecAu 8 crl·m·loa-'Dhos..
. 0\ outros influentes amigos que so-

entretanto, obediente á chefia w- D ,,-
.

Menz.no Pedro Paulo brevivem, dava o seu apóio in· mica d� eminente catarin�nse Vi-, do serviço mil·.t·ar 11·8ta BtAI.", 8alva-oFaz anos, 110je, o h."\,enino Pedro condicional aos snrs. Herminio ce preSIdente da Repubhea Dr. ti
'Paulo Machado Sobrinho enlê- Vieira, já falecidl), e Heitor We- Nereu Ramos e, embora no 'Seu re- na fraD�a BOBoo�o do lar do benquistO' casal An- dekin dos s,aIÍtwi, filho e genro do tiro, acompanbava com vivo inte- Y'
·'tõn· N ê 1\" ·h d CI' d C l' B

'.. .
'.

,

·resse o desenrolar do memor"·vel PAR.IS., 11 (U.P.) � O Conselho RIO, 11 (V.A.) - Faleceu hoje O. lO.. er u ·lac a o - . lv,an a e . enyamull Vieira' que· os su-
...

M
.p "M I d I't d 3 d t bro dos IUlstros aprovou ontem o pro· ,criminalista Stélio .GaIvão Bueno
ereIra ac la o. cederam; o. primeiro na então Suo p ela. ,e e ou u ,'. jeto lef. que eleva para 18 meses & que fora alvejadQ por dois tiros de.

lI!enino Paulo Cel$o p.crintendencia Municipal e ,o. se-
Recebendo Coam 'espanto e sur- duração do serviço militar ativo. revolver por sua própria espôsa, ante-

Paulo Celso, dileto filhinho do gundo lia chefia politica do muni- preza o resultado dias .eleições no ontem. I
.

dargto Otílio Silva e da ,sra. Euni' cipio. munidipio que ,o s.a�d{)so morto

'ce Silva, vê passar,· nesta _dalla, o. Ardoroso batalhador,. honrado tan_to queria e muito servio, sofre
Seu 30 aniversário.

-I
chefe de numero.sa família, Anas· 'vi,olento abalo e sucmp.be deixan-

Por êsse motivo numerosos ami- tacio Pereira foi sempre um dos do uma. popu1!l!}ão amiga e uma

-,guinh{)s. ac.orrerã à r:esidê�cia de maiores propugnadores dos inte- distinta e tr,adicional :fiamilia en

,seus paIS para cumprImenta-lo. r,esses- de Camboriú, seu torrão voltas em crepe .e pranteando a

memoria de quem em vida, deu
os mais salutares exemplos de u

ma existência jnatacável.
O sepultamento do venerando e

saudoso cam:t!oriúense, influen
te ptocere do P.S.D. Anasta\io J.
Pereira, que se realisou no ce'ipité-

.1 rio da sede, p,elo grande numero

ode pessoas que a ele comparece
ram, constituio verdadeira consa·

gração.
A Camboriú e á sua, enlutada fa'

Vida eocial

natal. que o queria próspero com

seus destinús entregues ás mãoo
honestas e ca,pazes.
Tomanqo parte ativa no movi·

mente regenerador de 29 e 30, so

lidário' com o (lhefe local sr. Hei'

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadcres Etétrícos
a os 300,00

na Elefrolandía
Rua Arcipreste '- Paiva - Edf. Ipase - Terreo

JOSE' RA-eH!
Missa dê 7· dia

Tendo falecido ná Capital Federal o sr. José Rache, sua espõse
Yolanda Nappi Rache, Josefina Nappi, Umberto, Nappi e espôsa Mário e

Gema Nappi, ausentes; Carlos Orílía e.espõsa, Alêcío Nappi e espôsa, Vi..
tório Nappi e espôsa, Silvio, Benito e Naz�reno. Nappi, c.onvidam ?s
parentes, amigos e pessoas de suas relações, para assistirem a mu··

sa de sétimo dia que será rezada em sufrágio de sua alma no alta..

de São. José na Catedral Metropolitana dia 16 do corrente ás 7,30 ho.ras.
Desde já agradecem aos que comparecerem a .êste pied()so ato cris

tão..

Dr.

Clube de .Cinema de Florianépolis
CIObdIOC'NdFVI' ,lli-.Tb.FJáb do u e e lUema e o.rlano.PO s eXI Ira s a o

dia 14, para o.S seus associados, ás 1.5 horas, no cine

Odeon, um festival de' comédias de Charlie Chaplin (Car�
lHos). Acompanhará o programa um documentário polo.'
nês.

Servirá de ingresso à referida reunião o talão corres

pondente ao m,ês de seteDI1i>ro..
A DIRETORIA

abriram e

vida

COllvenção, Nacional
dos Ex-Combatentes
RIO 11 (Y.A.) - Vai ser realiza-

--

da alrl'anhã a COnVeill'ão Nacional da
Previsão do Tempo, até 14 horas

" do dia 12.
Asso�iação dos Ex-Combaten.tes do Tempo Instavel,· Com Chuvas.
Brasil a

prOI?�lga.
r-se .at,é o dia 15.

I Temperatura � Estavel
..A assembleia rel:Ull:,a representan' Ventos - De Sul a Leste, Frescostes de todo o BraSIl. �emp'erlaturas - Ex.tremas , dje

B-a-'-ei-a-'-e-n-ca-I-h-a-d-B-I�-A:�;u��....,!r _�_;_I1\_f�_.�_4,u3_·,_.BELEM, 11 (V.A.) - Dois pescado' lUUo

res encoliltraram uma baleia enca- VINHO CREOSOTADP
lhada num banco de areia no muni' '<I S I L V E· I I. .4 "

cipio de Soure. Depois de matar o

enorme cetáceo â go[pes de facão, re
bocaram a presa até Belem para ven

expressão l' dê-Ia_ O peso da baleia é calculado em

pezar. _ 4 to.nela(ias.
.

.

TINTAS "'ARA lMPRESS10
COTTOMAR. !

"j

Cr$ 1.750.00
o quantQ custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

milia, 'apresentam<l,S a

sine,era do noss() grandeJ
----------------------��----------------------

_.

,''''

Nua Arcipreste PaivaX,- :::Edificio Ipàse - Terreo

SERVIÇO DR METE0.
. ROWGIA

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR...-\. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO 3m MUSSI
Médicos

Oirurgia-CUnioa 6eraÍ-Parto.

I Dr. eLAANO G.
GALLEl'TI

ADVOGADO
Crime e oi••l

OoaatltulgaO de�SoGhlf!ad..
HATURALIZAQOES
Tituto. D.1II1cuct61'101

&aarit6rlo • R••idenoia
Rua 'i'J:radfJutall n. IFONE •• 1488

I
DR. I. LOBATO PILHO
Doençtls.do aparêlho respíl'Citório

TUBERCULOSE
Cirurgia. do Terax

FO'r1Tttliio �la Facu._ldade Nacio
nal de' Atetlící.na. Tis-iDTo!}ista e

Tisiocirur.giâO, do HOSp_ltal Netêu
Ran;ws. CUj"SO, fie eSpi!'Cj4Uzaçâõ
pel.o S. N. ·T. Ex..inte'l'We Ex..,
a��istente de C;TUrgía dó: Prt1f. .

UgO\ Pinheiro: Gàtma'f"ã.M: (Rio;.
CO:�'.: F-eliP.e Scbmiiit, 38
Consultas, tdiariamente,

das 11S às 18 h&raS.
Bes.: Rua Durval Melquíades,
28---=- Chácara do �panha •
.1'

Agora, Sim!

Pedidos comRepresentante
'Para Santa Catarina
� DORIVAL S..LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catl,trina

l

Servieo completo e espeeialisado das DOENÇAS DB
SENHOlU.S. com modernos métodOl de diagnóltico e tra
tamento.
OOI,.POSGOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

Radiot�rapi. por ondas 6urtas-Eletroc�laçlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

O'oJl8ul1ório: Rua Trajano, nO t. tO andar - Edificio
do M{)ntepio.

H.oririo: Das 9 is t2 horas -:- Dr. MuUl.
Das 15 As 18 horas - Dra. Musai.

Residê!U\ia - Rua Santo.'DumoDt. 8, Apto. lo

FlIodada em 1870 - Séde: BAIlA
INcaNDlOS E TRANSPOR'!'ES
Cifru t. Bala.c••• '1."

CAPITAL B RESERVAS ••••• •••••• ••• Crt
RespoDl8bildadea •••••• • • • • • • • • • • • • • Crt.
Re-eelta ••,. III • •• • • • • •••••• • • • • • • • • • • • Clt
Ativo • ••••

,
a_ •••• ".. • ••"...... CrI

Sinistros pago. Doa tdUmo. 10 aBOlI •••• Oi
Respo�abllidada �..... • • • • • • • • • • • • • .Crt

18.100_"0
1.97U01:7H,17 .

17.063,241,10
142.17:8.601.10
11.88'1.11.,10

7t._m.IOUo
Diretores:

.

Dr. h.pllHo d"Utra I'roIh 4Ie Canalllo. Dr. "raBe...... lU,
biela �rra. Dr• .Jeaqaf. Barreto d. Aratjo • .Joú Abf01l.

tIf&__T..--.&-....- .•-.--4-....:r:-T.&�...,_ T:..-_-_-_-_-_-_-_�-_-_-_-_-:...-TJJJ7.....A..... 54 &..._
....

/�T..-.-..-..+.. _ U�

·ro�ANIHlLA �OS CONTRA
-== ACCIOENTES 0'0 TRABALHO d

s e e e SOCIAL(
•

PORTO ALEGRE

RUA VOLON' ..ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • ... ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • reu;FONE CS40 • taEiGRAMAS' .PR9TEOTOR".

Agencia, &eral para StU6 Catarina
Rua FeUua Scbmidt. 22-Sob.

caixa Postal. 69 -' Tel- "Ploteétora� FLORIANOP9LIS

Tran.port..

�slo '1IN�ISC8 DO SIlL para NUI,4 fOBI
.

lnfol'magõ•• Gomo. Ag.nt.. '

Plo"enóPoU. - Carla. HoepckeS/A - CI- TeietoDe 1.212 ( &::11. telq;
Sio Prená,co do 8ul- Carlol Hoepcke SiA -CI - '1'etelone Ô -\(,)ORttMACK

o S.No

RAD;IOTERAPIA
RAIOS,X

DR. ANTONIO MODESTO
Atesde. ã.rWaeDte, ao Bo... de CuYa••

Dr. Lina Neves Dr. pol.ydoro E •. S. Thiago
: .�.. d. Ma,ternidacle ••"iee i. J(�eo ••arieú.

Hospital de C.riW. .h Bo.pltal de cartdade di! trJe..

CLllUCA DE. SENHORAS - GI· rlanópoJia. Assistente da
,

RURGIA PAR'l'6S Irfaternidade

3�óclico. cnntro�ea�e trata.au�ntG OÓença dOI órgios internos....

�do da gravidêa. Diltn:r-. 4?ialmente do coraçio e "...

li_ da &dole�ncla e dá menupa'l1- 'aceDeu da tirolde e demalal ..
&. Pertu,baçõe&' mellltruala, l ...�,,· dt11a. lDter�..

.

altÇ6es fi t1m1orN do aw-Jho ceDi- ,� fi cirurgia de .enboru -

ti feminino.
. PartOj

�n� do utero, O'firlO1J. troar n.'lIOTERAPIA �. ELECTR�

lU. apead1ce,�, "ariseI. etc. DIOGRAFIA:- METABOLlSlIIO
::au.r,pa pli.tica do l)erineo (ru. BASAL

.,.) !ORARIO DE CONSULTAS: -
_ �ST&�CIÀ AO PARTO B OPE- D1àr1amente das 15 U l� bo-

RAÇõES OBSTETlÚCAS iL'lUll. j.

� �ntb11area. tiroide. o...• CONSULTóRIO: ':'�{'
tlO8. blpopiü. etc.) Rua Vitor Meirelel a. ti

�\t,Jrblo; rn�"oaoa - Bateri1kitd. Fone manual 1.70J
_ R�gJ.mes. ,

amsIDoca, :��.7 ;!�
.:oDGultório R. Joii9 Pinto, 7 - 1'.1. ''feDida Trompo'W\llld •

'.491
.

.

FODe manna! 1t1
il0.'iid. R. 7 dê Setembro _ MdU. '-; _

.

d

--

. � n" e, Soou - Tel, 84'.
.

:D,. R-oldão- .(on,onl
___________....... CI�URGlA GUAr. - AI.TA a-

O N t d'A'1 aUJiGA - 1l0I.&STlAS D. ...
r. ew on vt a NHORAS - PAJI.TOI

l\trJDado tela Yáealdl1da «<- ....
... ta U1IIftl'lidade de 8.. Pa..,
...ade foi aaisten'" p« ririOll'-- -
hnloo Clrúrgieo do Prof. AllvItt

c.triIã ....
OnúcIa do estômago ti .tu lIIraJI,.
Na.. hw>ItlflCll delgado a .-. tIJIIo
de. ri.... próstata, be:dp, ....

I'ririoa " trampu. V� 1IIf-.
ceie. .-arisal • lIerIIU.

CollJlu,ltaa: ':c.u 3 " S Iumu, & nil
lrelipf! Sebaridt, 21 (aItaI da ea.

PanlIm). Telef. 1.5,.
.�: Rua �M 1U11!«. I,.;

Telaf. )l. 764

o 'fALB,.Bt) J't'U..u
el'NU"••• J.......

��,
LfVIL4.IUA.. 4S.�

MI!"
.

ctnqia seral - Doen1lU de Seail..

ru - Proetolqia
Eletricidade Média

CaJJ.ultório: Rua Vitor Meirelea a.

iii - Telefon� 1.307

Consultas.: As 11,30 boras e t tar·

te das 1� boras em diante
Residência: . Rua Vidal Ramo. II.

II - Telefone 1.421

Dr. Má'rioWendhausen
tBs!.. _MfCIt M adaltctl • uI..
O'OUl:l1tór1o - Bua .Jol.o PInto. l'

Telef. )L 7fA
<::ouuUa da. � .. 6 ....

�...4.Mia: lhli,. � .. No
T.W. ;u

IDr. M�ton Simone Peleira
.

Clinica Cirurgiea .

lIIolestl.. ele Senhoru

CIRURGIA GERAL
o.. Serviços dos Profe8sor�15 Seue
Jleto 'Montenegro e' Piragibe No-

ItllCil"H (São 'Pàulo)
Oc.Wluitaa: Da8 14 ii t7 Ilóru
'Rua Fernando Machado, 10

I ....••.

"c:iws
.

w'__(Mi' •••••••
P_<l V. •. e_ ou ten:a.oe __

vender"
Nilo eneontna ao.mprador,
Entre:rue ao E!icr1t6rlo' llIDoIIIIWIItIIt

... L. Alves.
Rua Deodoru U.

.

Dr. M. S. CBvelcanti
l.llalal e.xelwoi\'&!ll&1lte de-1riIIIItU

.

)lu Saldnha Karl... Ia
TelefllU J[. nl

E""VI'RGEM ESPECIA'LIDA da
elA,WETZEL]IN o USrRIÂ.L·JOIN v {f..4 G j�� (Muca

TORNA A ROUPA BRANQUI8SIMA
--------------�--------__........ � ....__........ __=_RR·� mu �a.�............ ....__=__nm�__� aJ_'��Mm���
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RA '10 OUARUJA' 1420 Kl�s·1............................................
'

0 • • •• ..

: A "

.1 2a FEIRA

=
I
i
•

I

DI

HORA
.........

8,00 .'

...I�,'r:.,�
9,OQ

11,30

13,30

13,35

14,00

15,00

·17,30

18,00
i

18,05

18,30

18,45
-

19,00

19,30

.',....

aa FEIRA

.................
BOM DIA PARA

VOCÊ

VARIEDADES
MUSICAIS �

OFERECIMENTOS
, MUSICAIS -

Diário da Metropole
(LAB. SCOTT &.�NO)

VARIEDADES"

MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS

O INSTANTE DA
PRECI?

Um Programa para
Você

(A Eleetro-Téeniea)

Juventude Espirita
de Fpolis

Páginas' Romanticas
(Livraria Mod.erna)

Momento 'Esportivo
(BRAHMA)

AGENCIA NACIONAL

ZININHO
(G. da COSTA

,PEREIRA S� A.)

Osmarina MOIloouilhott
(CASA VITOR e

A CAPITAL)
Teatro Romantico
RADIO-TEATRO J. 7

CASA
(OSCAR LIMA)

,

ALMA"
PORTENHA

ENCERRAMENTO

• 8 .
BOM DIA PARA

VOCÊ

VARIEDADES
MUSICAIS

OFERECIMENTOS
MUSICAIS

Diário da Metrópole
(LAB. SCOTT & ENO)

VARIEDADES

MUSICAIS

VARIEDADES
MUSICAIS

O INSTANTE DA
PRECE

Um Programa para
/' Você
(A Electro-Técnica)

ATéia
Pelo Rádio

VARIEDADES
MUSICAIS

Momento Esportivo
(BRAHMA)

AGENCIA NACIONAL

'VARIEDADES

MUSICAIS
20,00

20,30 HORA LITERARIA

21,00 VARIEDADES

.21,15 MUSICAIS

ESTUDO DO EXTERNATO

4a FEIRA . Sa FEIRA

................ ................,
BOM DIA PARA BOM DIA PARA

VOCÊ VOCÊ

VARIEDADES VARIEDADES
MUSICAIS MUSICAIS

OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS
MUSICAIS MUSICAIS

Diário da Metropole Diário da Metropole
(LAB. SCOTT & ENO) (�AB, SCOTT & ENO)

VARIEDADES VARIEDADES

MUSICAIS MUSICAIS

VARIEDADES VARIEDADES
MUSICAIS MUSICAIS

O INSTANTE DA O INSTANTE DA
PRECE PRECE

Um Programa para Um Programa para
Você , Você

.

(A Eíeetre-Téeniea) (A Eleetl"o-Técnica)
ATéia

,

Pensamento Social
Pelo Rádio Católico

VARIEDADES Páginas Romantícas
MUSICAIS (Livraria Moderna)

Momento Esportivo Momento Esportivo-,
(BRAHMA) (BRAHMA)

AGENCIA NACIONAL AGENCIA NACIONAL

VARIEDADES CALOUROS
.

, , AO
MUSICAIS 'MICROFONE

Orq, de Salão
_ -O-
(INDUSTRIASGUARUJÁ MORITZ)(ENARCO)

VARIEDADES

Lendas de todo Mnnd
MUSICAIS (LOJA RENNER)
ALMA AI.MA

PORTENHA PORTENHA

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

••

Para fomentar ó aproveitamento intelectual dos seus alu
mos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex·
t.ernos. O estudo será assistido por um professor padre.,

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

Matricula: Sendo o número de vagas reduzido convem fa-
zer logo a matrícula na Secretária.

'

l\'Xensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

.

21,30 RADIO ALMA IDISCOT�CA PORTENHA
>',

_.,/

: 22,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO I...•....,.
'

.

" ,

Colégi'o .Catarinense
rl-;:ld�:J. ..

Sífilis
Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS OU REUMATISMO DA
MESMA ORIGEM?

Ap!'ovado pGdo"D. N. S. P., como auxiliar no tratamento
da Sífilis e Reumatismo da mesma origem.

Inofensivo ao organismo, agradável como licor,

c ,

_r Créditl Mutú8 Predial
"Avislunos aos nossos 'prestamistàs que "em vi�tude de estar parada a Loteria Federal, nOMOS sorteios que são hasea

dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realízades.

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

I. MOREIRA ,w ClA.
CONCESSIONARIOS

Dispomos de duas, para alugar,
no Estreito. Banco Agricola - RU!l
Tl"ajano,16.

Para colocar SOLA
em: seu Sapato'.

PROCURE

I, ,OswaldotelefoD es 1536 e 1324
P .15 de Nov; D.22- 2·. andar

Viajante
Precisa-se de um qUe conheça t0-

do o E·stado.
Tratar com o Su. Waldyr, no Ban·

.co do Distrito Federal S. A.

Terr'enos
Vendem-se, em lõtes, à vista e

com facitídade de pagamento -"
no Estreito. Tratar no BANCO
AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

F,lorianópoiis.
••••••••••••••••••••••. e •• �

Ccses

.. . .

VENDE�SE
i escrevanínha quasi nova com

5 'gavetas à Ru:a Anita Garíbaldí,
•••• CI •

"
• • •• •••••••• • •••• _� ...

CASA MISCELANEA: dll1ta:i
bardo!'. dOI Rádio. � Rj�C. A

ietor, VáhJ'1.11aa erOi!Jcoat
Rua Conselheiro'� M8Ifr�

•..••.....•....•..............

lIillaibl felloelüdu ,el. IIIIIIUI.M,
á® 4" ii0J1 ffU"bllae I
Mas. nlo u,aeçar., .... • ••Ullei

IlINMBk parI!. IM. -PDIPOLBO�
� ama eadtllraete· d. ClUIDl'Ttl
lltiJ'I'UO PllEDUL.

SÁBADO
.

DOMINGO

.............. ..............
BOM DIA PARA ' -O-

VOCÊ

VARIEDADES --:O-
MUSICAIS

OFERECIMENTOS OFERECIMENTOS
MUSICAIS

Diário <la Metrópole
MUSICAIS(LAB. SCOTT & ENO)

,��,� , "'1��""

VARIEDADES
HORA INFANTIL

(LAB. RAUL LEITE)
, MUSIC� 'I'ARDE ESPORTIVA

Juventude, Católica CHÁ
de Fpolis

O INSTANTE DA
DANSANTEPRECE

Um pro�a�a para
GUARUJÁoce

CA Electro-Técnica) ,

,

Programa da, Ia A VÓZ

Igreja Batista Evangélica

VARIWcADES VARIEDADES
MIl ICAIS MUSICAIS

Momento Esportivo Solos de

(BRAHMA) Piano

AGENCIA NACIONAL l\�omento Esportivo
(BP.AHMA)

VARIEDADES COLAR DE'

MUSICAIS _TANGOS
•

Orq, de Salão
,

GUARU.TA CANTA BRASIL
(ENARCO)

RADIO MÉLODIAS

BAILE MEXICANAS

·GUARUJÁ
RITMOS DOS

ESTADOS UNIDOS
,

ENCERRAMENTO ENCERRE\MENTO

6a FEIRA

. .
BOM DIA PARA

VOCÊ

...

-.. �

VARIEDADES
MUSICAIS

OFERECIMENTOS
l\WSICAIS

, Diário da Metropole
(LAB. SCOTT & ENO)

VARIEDADES I
MUSICAIS

VARIEDADES '

MUSICAIS
'

O INSTANTE DA
PRECE

Um Programa 'para
Você

(A Electro-Técnica)

ATéIa
Pelo Rádio

VARIEDADES
MUSICAIS

Momento Esportivr,
(BRAHMA)

AGENCIA NACIONAL

o

VARIEDADES

MUSICAIS

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElEGANCt.A 1
A

Mille
. PROCURE

Alfaiataria
Rua Pelippe Scbm�·dt 4/f

'As mulheres nervosas e

seu drama intimo
Como o homem, a mulher, nos dias' de hoje, agitados e

febris, com as atribuições e responsabilidades de donas de casa
ou na árdua luta pela existência, sofre emoções violentas, des
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili
dade, ínconstancía, falta de memória, e frieza intima, são sin
tomas alaP!nantes que exigem imediato e enérgíco tratamento.
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS, medicação
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organí
cos, sem contra-indicação. GOTAS ME�:OELINAS é o tônico
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a

iranqui1idade, confiança e energias perdiçlas.' Distribuidor
Araújo Freitas. Não encontradas no local, enviem antecipado
Cr$ 25,00 'para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que
remeteremos. Não atendemos pelo reebolso postal.

o

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

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

Sala 423-São Paulo,

r ,

·Mecanicos
Estamos selecionando- dois' elementos ativos e de capacidade com

provada, que possuam regular íostrucão, boa aparência, idade de 18
a 30 anos, para a função de balconistas na' Seção de Peças para auto
'moveis em Firma de grande movimento.

Os interessados poderão se dirigir por carta do próprio punho.
para a Caixa postal BB em Curitiba, indicando fontes de referências.
empregos anteriores e, pretensões, anexando uma fotografia 3 x .4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABADO PRóXIMO, NO ESTÁDIO DA F. C· D., COM INICIO ÀS 14,30,HORAS, SERA DISPUTA�O 'o CAMPEONATO DE FUTE)JOL QUE DECIDlRA.O 111° TOR·
NEIO MUNICIPAL UNIVERSITÁlUO ENTRE AS FACULDADES DE DIREITO, CIÊNCIAS EC(JNOMIÇ�,JA.ªMACIA � ODONTOL�J!.

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

_

:-
- _ .. ,_. --.--_. _. --------

==---,"
_.

�.-
- __ --_.- -

---O IV campeonato estadual de Tiro'

" 'C!� tiV��,t"!:..�e d!i!��.�oF�_�r�,�� �
anunciar, teve lugar nos dias 7 e pratos, med bronze:'
8 do flu�te, no StanQ_ da Polícía 6° lugar: Hugo Schtke, 45 pratos.,
Militar em Trindade o IV Campeo- medo bronze
nato de Tiro ao Alvo e de Tiro aos 7° lugar: Nilo Bíanchíní, 44 prates;
'Pratos, promovida pela Federação medo bronze.
Oatar-ínense de Caça e Tiro "Couto '80 lugar: Orlando Bíanehíní, 42:
ele Magalhães", que teve o seguinte pratos, medo bronze.
resultado: 9° lugar: Wolft Hoette, 42 prato1f.,
Carabina calibre 22 - Posição deí- medo bronze.

tado - 40 tiros a 50 metros. 10°' lugar .VítorJensen, 38 pratos,
.
Campeão: Emilio Yurk 366

... pontos medo bronze.
- medo de vermeil.

. ".
•

Boubemos de fontes fidedignas qne
20 Iugar : . WOlfang ',Suverees, 361 o E. C. Treze de Maio, agre.m_iaçllG'

pontos, medo de prata. ' dirigida pela sr. Al'Y· Silva excursío-
30 lugar: Herbert Yurh, 359 pontos narã a cidade de Tubarão. Ao COIl!'

- medo de bronze. firmar-se tal notícía desejamos 1&-
!Equipe Campeã: Blumenauense var até ao forte conjunto grená Q$

{-;). com 1.086 pontos. nossos votos de felicidades nesta.

Eqq�e Vice-Ca.ll1peã Couto Ma' SUa nova empreitada.
galhães com 8S8. pontos.

X

Direc;io de PEDRO PAULO MAC1IADO

Chegaram,
remcdores

ontem, os

do C- ij-
Chegaram ontem a tarde, pnr

via aérea, procedentes" de São

Paulo, os remadores catarinenses,
que tão valorosamente souberam

defe'll(�r o pav,il�o barrãga-ver,
de. Os atletas catarínenses foram
recebidos na sede do C. R. Aldo

tante do governador do Estado e

Comandante do 5° Distrito Naval.
As quatro horas da tarde. exa,

tamente, a hora da chegada d ••
famosa glUa:rn�ç�, fo�-lhes ofere
cido um "cock-taíl",
Em br�a�e improviso o Dr.

Alfredo Damasceno da Silva sau,
dou a equipe vitoriosa �'o C. R.

Luz, por grande numero :de asso-
I

ciados simpatizantes, represen-,

Pôslo de' obse'rvações
Hamilton Alves

Hoje, vamos falar um pouco dos Foi-nos dado à ver arbitrariedades
nossos juizes de futebol como come- I,' nunca vistas em -{uteHo!. Ohocolate,
çar a atacã-íos, a depreciá-los, não por exemplo, despejou todo o seu
sabemos. Há tantos têrmos pejorati.l físico e toda a sua força sôbre os

vos, há tantas palavras sórdidas, es- "pequenino" da avançada trtcolor.
púMas e indecorosas que desejava- Perde, assim de maneira constran
JDOS dar como qualrrícatívo aos nos- gedora, o futebol catarmense, um
aos juizes de futebol que sómente i' quadro que era cognominado "o

·

por conterpplacência, tálvez íngênua.] eampeão da jdisqi.Plina. Sim!... o
talvez puéril, não 'vamos fazê-lo. Campeão, da Disciplina deixou de
Bem que êles merecem êsses têrmo existir.
essas palavras, mas vamos mais uma Subexiste, apenas, E é pena que o

vez, Bel' benevotentes. Vamos eontí- Atlético tenha perdido em 90 mínu
nuar esperando.. . Esperando que tos, o que êle cOnsegui�' em 360 dias.

,

êles melhorem, que procurem apren- ;Entretanto, o vagoroso desenvol-
der para evitar desealabros havidos vímento dos nossos árbitros nos
em tantas pelejas que temos assisti- enerva. E a continuar assim o fu
·do. O nosso apêlo,. entretanto, será )tebal ·flo.rianópolltano tão depaupe
endereçado ao Departamento de Ál'- rado tão pobre perderá, mais adian-te.
bitros da F. C. D., orgão inepto da para' o futuro, a ·sua inaudita forçaX,
entidade da rua João Pinto. Orgão a sua moral singular.
�ue poderá, d'oravante, tomar um Que futuro sombrio se nos depara.
sentido torpe, feio, imundo. Na par' Desenha-se para o esporte barriga.
tida realizada no domingo, entre 'Vêrde um "1)" maíuseulo de desespe-
GuaraIcy' e Atléitco, vimos absurdos,

•

rança.
.

casos virgens em futebol, tudo isto,
todas estas cenas, 'decorreram sob as

vistas complacentes do sr. Lázaro
Bartolomeu, que não teve energia,
que não teve moral para impedir,
para barrar ortristes acontecimentos

,

que registramos no duelo da última
rodada.
Vimos uma eqUipe inferior' fisica

mente, ser atacada brutalmehte por'
;Valentes atI�tas.
Sómente pela· displicência, peJ.o:

poueo empenho, pela pouca atenção
QUe o sr. �ázat6 Bartolomeu deu ao

;:otejo, os jogadores se viram forçados
a lançar-se com violência, com viru·

lência, buscando no jogo desleãl que·
brar a melhor marcha, o melhor en

tendimento, a: melhor harmonia do

,quadro que vinha se mantendo na

l3ujpremacia Idas íações.

«$bort» . do certame
citadino

'. COLOCAÇÃO
1°, Figueirense O p. p.
2° Avaí � P. p.
3° Paula Ramos 5 p. p.
4° Guarany e .Atlético - 6 p. p.
5° Bocaiuva eom 7 p. p.

ARTILHEIROS
l°) Saul (Avai) e Amorim (Atlé

tico com 5 goals.
,ARQUEIRO iVIAIS VAZADO

MENOS VAZADO
Soncini com 10 goals.
DolIy é o arqueiro menos vazado

com 1 tento.

Sábado o Torneio de Futebol
.'Uoiversilário

Com início às 14,30 horas, no esta·
dia da F.C.D. será dada conclusão aO

certame de f�tebol do UIO TORNEIO
MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO pro·
movido pela Federação Atlética Cata·

.' rinense de Estudantes (FACE).
Nesse horário deverão' pelejar, a!"

equipes d\ls Assoc��ões .Atléíticas
:àcadêmicas das Faculdades de Direi·
to € Farmácia-Odontologia que dis·
putarão os dez minutos restantes do

prélio realizado em junho . último e

que estava sendo vencido pelos "ju'
ristas" por 5x4.

En,*rrand01se êsse prélio .com a

vitória da Faculdade de Direito, logo
a seguir terá lugar a realização de
um torneio decisivo do certame com

·

o concurso das equipes das três Fa
culdades locais, com jOgol! de 30 mi·
nutos cada, em número de. três.

Caso, se registre empate ou vitóri�
�Ol'! "farmadontos", os mesmos serão
�clamados campeões do certame, pois.
tem uma �itória conquistada ante o

esquadrão da Faculdade de Ciência

Econômicas..

Désta forma serão também aclama
·

dos campeões do IUO Torneio Muni

:tipal Universitário, pois, conseguiram
sair vitoriosos no certame de basque·
te enquanto Direito venceu o de vo'

leiboI.

Ainda assIm, com êsse resultado,
será efetuado um torneio e:x;tra em

homenagem ao acadêmico Renato
Ramos da Silva ex-Presidente da
FACE.'

valorosos
Aldo Lua
Aldo Luz que, 'em São Paulo, obte
ve um honroso, 20 lugar. Agrade
ceu as palavras do Dr. Damasceno
da Silva o jornalista e 'atleta alví
rubro Moacyr da Silveira.
Os defensores alvi-rubros

ram entrevistados pela nossa re;

portagem, -que, �esde cedo, colo
cou·se a postos; Assim, o Sr. Moa.
cyr Iguatemí, foi o primeiro a dar
suas impressões:
"Si não fossem

.
os' fatores ado

versos que encontramos, que com

bravura e estoícísmo soubemos
sobrepulá.Jos teriamos conquista
do, o 10 lugar, pois perdemos por
meio barco para a experíeneía e

classe da inefável guarnição uru

guaia, vindos de 13 sensacionais
vitórias. Os nossos parabéns, por
tanto, aos dirigentes, associados. e

atletas do. Aldo 'Luz que vem uni,
dos, trabalhando' de maneira viril,,

para o progresso e para a reabili
,taçlo do remo em Santa Catarina.

Candido de Olive!ra
não deixará

f) rlamengo
Ao assumir a direção da equipe

rubro-negro, cuja vocação no certame
era má, poucos acreditaram que Cân
dido de Oliveira, pudesse fazer algo
no sentido de arrumar o conjunto' em
pleno campeonato. No entanto o ort
entador luso, surpreendeu os mais
otimistas e ai· estão as' atuações do
"XI" que vem melhorando 'de jôgo
para jôgo. Tendo o campeonato toma
do feição diferente do que era espe
rado e estando próximo o retõrno de
Candido de Oliveira, os profissionais
do grêmio da Gávea, por intetmédio
de Walter fizeram ao mesmo um

apêlo no sentido de que ficasse até
o término do certame, E o pedido ca
lou pl'Ofundame�8e ,:no espírito do
técnieo português que concordou em

permanecer á testa do quadro até o

final. Com a concordância de Cândido
de Oliveir_a, ficará tranquila a família
rubro-negra, que reconhece nêle gran
des qualidades para o pôsto.

X
A propósito de noticias Tiuculadas

na manhã de ônteni, de que o técnico
Aymoré Moreira havia rompido com

o Banro, por não se coadunarem sua"!

ideias caiu as de Ondino Vieira no

qúe diz respeito à orientação do qua·
dro proletário - a êsse - respeito.
Aymoré declarou a um matutino ca�
rioca que o .seu afastamento do qua
dro de Zizirlho ILão é ·em caracter de·

finitivo! devllndo ret01'nar às ativi
dades tão logo se restabeleça.
# oo .

TllffAS PARA, IMPRESSÃO i

COTTOMAI

Considerações sôbre a próxima
rodada

AVAl X PAULA RAMOS, UM DÚELO

A PRóXIMA RODADA
AVAl X PAULA RAMOS

• Azurras e tricolores darãó anda·

menta ao certame municipal. Assim,

domingo teremos o atual vice-lider
lutando'com o terceiro colocado. O
Avaí como se sabe não deseja perdeI
a invejável posição que os' tenta )la

tabela de classificação, por isso,
cremos que lutará com muito bho,
com muita tenacidade para arran·

cal' do Paula Ramos um triunfo ní·
tido e insofismável. O Paula Ramoe

poderá apresentar-se bastante, dife

rente, haja visto estar à testa da
sua dirjeção jtécnica O ClJnhecido
"coach" catarinense Bagé. Bagé deu'
novo rumo fl. equipe. É de esperar·
se, portanto, um duelo entre gjgan

DE GIGANTES

teso Qualquer prognóstico sôbre a'
pugna entre tetra'campeões e ·praia·
nos é difícil, pois ambas as equípe�
estão aptas a consignar um grandE.
triUnfo. Eis, portanto, as nossas de

licadissimas considerações em tôr

no do maguo encontro, que reunirà,
mais uma vez, "azurras" e tricolo.

res.

Revolver calibre 32 - Tiro sob
comando - 15 tiros a 30 metros
Campeão - Tte. Mauro Mello 69
pontos, 'medo de vermeil

'

2° lugar: "Ulmer Lafront, 49 pontos,
medo de prata.
3° lugar: CeI. Lara Ribas, 49 pon

tos, medo de bronze.
Carabina calibre 22 � Nas 3 po

sições. - 60 tiros a 50 metros
Oampeão: Emilio Yurh, 478 p'ontos

medo dé vermeít, .

'

20 lugar: Tte. Mauro 'Mello, 468
pontos, medo de prata.
(3° lugar: Wolfan,g Suvers,

.

46&,
medo de bronze.
EqUipe Campeã: Blumenauense,

eõm 1.414 pontos.
Equipe Vice-Campeã: Dias Velho,

com 1.170 pontos.
RevoÍver livre - Tiro de Precisão

- 15 tiros a 50 metros.
Campeão: Tte. Rodolfo Patlenar,

93 pontos, medo verineií,
2° lugar: Tte. Antonio Leão Torci.

91 pontos, med, de prata.
3° lugar: Emílio Yurk, 77 pontos,

medo de bronze,
EqUipe Campeã: Blumenauense,

com 224 pontos.
Equipe Vice-Campeã: Couto Ma·

galhães, com 181 pontos,
X

Fuzil de guerra nas 3 posições 15
tiros a 1()0 metros.
Campeão: Tte. Antonio Leão Focci,

125 pontos, medo vermeil
20 . lugar: Sgto. EmíÚo Garriga,

com 123 pontos, medo de' prata.
30. lugar: Emílio Yurk, 121 pontos

medo de bronze.
'

Equipe Campeã: Couto 'Ma�alhãe3
com 364 pontos
Equipe 'Vic�-Campeã: Blumenau·

ensé, com 341 pontos.
X

VENCEDORES DO TIRO AOS
PRATOS

Campeão: Ralf Otte com 52 pratos,
medo vermeiL
2° lugar: Erich. Kormann 50 pratos,

medo prata.
3° lugar: Guenthe1' A. Steinbacb

i9 pratos, medo bronze.
4° lugar: Vitor Hering 48 pratos.

medo bronze.

� " ,", ', �� .

QUADRds
Paula Ramos: Ari; Naldi e Di·

na1'te; Dadica Itamar e Nellem; Jai'

me, Ari II, Mandico Abelardo e Lau·

1'0. ou Forneroli e Abelardo ,Abra.
ham.
Avai: Adolfo; Guida � Danda; Mi·

nela Boas e Jair; Bolã,o Nizeta, Fc
lipix{hO, Bentevi e Saulo

'

, �,
1- cepOi7'ora'" _

Iij
p - • liMA0

• ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOE5A

(I/r/tio com t2envelDpes
de5 frull1J t/llerenles4,llJ,,,
RfE'MBo.i:.�O,' PO$,TAL.';

;', PA''RA :,:T(iDO,;,PAI.Z. -"

';. P;�od,ut.o�".?dSiJ'.�;fRUTl'
'.

' ,,:N.í.X:Á j;.Psr�L. ';tO (),a ' ',:
.' .. CURI-';IÚo'·:','-.· :PA.RANJ).·; I

Extrato de Frutas Vitamina ç IHidratos de Carbono etc·

Campeonato
Jolovlllotlll

Domingo último na cidade de .Jubl
ville, pelo certame da L.J.D., prelia-'
ram Ríachuelo x São Luiz e Floresta.
x TatllY. No primeiro jôgo houve um

empate de 3 tentos, e, 110 segundo 0.'

Floresta coDiseguÍu di,fícil triunfOJ
sôbre a 'equipe do Tatuy, abateudo-s;
pelo escore de 3 pontos à 1.

Cine-Diária
.- RITZ
5 e 7,45 horas

Elizabeth Taylor, Tom Dralcs..
Pnank Morgan e a maravilha cani

.
na Lassie num drama de fina sen

sibilidade
. A CORAGEM DE LASSIE

Filmado em maravilhoso tecar.-
'celor ...

CENSURÁ: .

LIVRE
No programa:

Esporte em marcha
Atualidades Warner

Preços:
.

-Cr$ 5,0.0 e 3,20
-,ODEOl� -

ás 7,4.5 horas
Um dos mais. palpitante."! drama:;·
da vida, descrevendo. a monstruo.
sidade dos pais contra os seus prO'"
pl'ios filhos .••

'CULPA PATERNA
A dignidade do homem eleva.

se pela flll:ma ou pe'os atos que
pratica? ..

CENSURA:
até H anos

No pr.ograma:

iEs:porte na Téla
Fox Movietone News

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
- ROXY ,..-

ás 7,45 horas
Grandioso Programa

1°) - Cinela,tldia J.ornal

2°) -Johnny Mac Brown

uma 'eletrizante aventul1a no

em'
far-.

9\Test·
BALAS REDENTORAS

Lutas ... torcidas... ,ação.
30) � Will�am Powell, Gen�

Kelly, Fred AsLaire, Katrhyn Gra-y
son, Lena Horue '8 toda constela,.

Cao da Metro.
ZIEGFELD FO'LLIES

O shaw dos shows... musiea�_
romanúe. .. helezas ...

CENSURA:

Impropl"io I3.té 14 anos

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

IMPERIO
. ás 7,30 horas

A maior obra da cinematografia
conlemporanea,

FABI6LA
com.

l\Iichele Morgan, Massimo Girotti.
Gino Cervi (I e mais 80 atores e

90.000 figurantes.
CENSURA:

Improprio 'Rté 14 anos

No prog-rama:
Marcha, da Vida
Metro Jornal

Frecos: ,Cr$ 5,00 e 3,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pr a c a
Temos o prazer de 'comunicar aos llOSSOS prezados clientes que

a snavroos AÉREOS "oatJZEIROS DO SUL. LUla; acaba de ínaügurar
a nova Iínha,

FLORL:\NóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

.

ás SE.GUNDAS. QUAllTAS e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos

mesmos dias. pernoitando em Plortanõpolís, O pouso em São Fran

cisco está dependendo da homologação...pelo DAC, do campo local.

,Cangratulamo-nos, com os nossos prezados clientes pelo aus

pieio.so fáto, que rev-ela o interêsse da grande emprêsa brasileira

em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem dlstínguido o comércio, a índustría e o público catarínense,

lmoriall'ópolis, 26 de setembro de f 950.
\ .

MACHADO & OlA. SA. Comércio e Agênoias

"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. L'l'DA."

Sede: Edificio IPASE, 4° a�dar - Florianópolis
AGENTES GERAIS DA '

COMPANHIA .DE SEGUROS RIAGHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CQRRETORES OF,l)CJAIS DO
Inst, de . Prev. e Assist. dos Servo do Estado, (IPASE)

Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

•

Colégio Estadual {<Dias Velho»
Exames art. 91 .

-o
Inecrição : de 10 a 10 de outubro.
Bxames ; a ;partir do dia H.
Documentos necéssários: 1 -Certidão de \I'egistro civil

comprovando ·ter idade mínima de 17 anos >completos ou Jlor com'
J)letar até 39 de junho seguinte;

2 - IH'ova de quitação com o serviço militar e
3 - prova de identidade feita pela carteira de idsDti,dade ou

I)or documento que Iegalmente 'II: substitua.

V1!!fIIl"N ...... 'I!!!!!I-
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:1 SORVETERIA »E 8. FUROS MARCA

REGULADOR XAVIER

No interesse do suo próprio saúde,
.

exi]e o remédio consoqrodo :

N: 1 - EXCESSO
.

N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

I REGULADOR.. XAVIER - o remédio de conflan�a da mulher
i�====================================�

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSF6'
RO QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilíàade, combinação oíen

tífíca de vítamína, �'E", hormônios
totaís e sais fosf(}1'ados.

Rpgénera-Idor racional das glandnlas' em am

bos os sexas, EsgotamentQ nervosa,
flaUa. de-memória. ;MO'derno revigo-
rado!' do sístema nervosa e tônico ;;;_...... -..._...... .....,__--: -----

geral. VI!RILASE, um prod,uw .de
-----�-.._-_;_----..----""-__;o ...,....---

Labcratorto JESA. é veaüido em
.t

D 'atodas as F'al'máetall. e rogaxl s.

Pedidos pelo Reembôlso - Caixa

Postal. 33'83 - RIO.

Firminio Feijó e senhora participam aos 'Par.entes. e pessoaS ami

gas o nascimento de seu prfmogêníte. RIGARD@ oeori'Ítl'o no dia 2�
do corrente -mês. na Casa de .Saud's "São Sebastiãt>!'

FlorianóPolis, 25 .. IX - 56.

o PREOEITO DO DIA
ROUPAS DE VER_�O

Graças à sensibilid�de d� pele,
quando faz calor ou f.&'.;a;- verlfica·s:
uma reação do organismo no senti

do de manter _

em tõrno do tlOrmal a

temperatura do corpo, Q1iando faz

calor o excesso de roupas perturba
a re�ção da pele, porque dificulta a

adaptação do organdsmo às variações
da temperatura exterma.

Facilite o fúncionamento da pe

le usando. no verão. roupas claras,

leves, folgadas e porosas. - SNES .

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

.................... ,. .. ., .. � c.·.··

8arba azul de' anlas
. -0-

CARACAS, 11} v.Á. - A policia de

Cuarara, na 'Venezuela, teve que

prender, recentemente, a senh�ra
Genoveva Arcila, acusada de pratica
de atos de bruxaria por toda a popu

laçãO! local. Procedendo a uma i�'
vestígação, a policia daquela Ioealí
da,d� acabou formulando uma a�sa

. ção em regra, tal o aeumuI(} de -pro

vas colhidas contra o estranho mo

do de viver. da sra. ArciIa. Tinha ela

tido vários maridos e todos morreram

de males que os médícos lião conse-

IgUiram
diagnosticar.

Dizem os moradores que, quando
cansada deles, 'ela os fazia ingerir
uma estranha beberragem de hervas

silvestres misturadas com cabelos hu-

manos. Para isso, a sra. Arcíla, que
não era feia e não pobre, disfarçava
se ernJ mendíga e ia roubar cabelo nas

casas de cabeleireiros da pequena clda
de. Em sua casa, numa busca,' a poli:
cia encontrou artigos' os mais estra

nhos, ínclusíve numerosos pacotes de

cabelos humànos e uma galeria com

pleta de retratos. Diante da denún·
era, as autoridades, para poderem
processar -a nova feiticeira, tiveram
que recorrer a uma velha. lei de 1756
época da colonização espanhola, lei
essa especialmente dita�a contra a.

"bruxaría" .

....... � � .••.••..•....• � ..

I
�om �a!O��irla.rlp. nars. ffHI .1Hroll, QP. RQ'r,vete. p'lni1:)::IillI �om com

pressor "C9P.ELAND" original, metor 8.e 3 H. P. e batedeil'la com mo
tor d-e i H. B. em 'Perfeito �ta�p se Junciouam&nto e conservação.

TRATAR NO, "El\!:PéRl-8 R8�A".

Deseja um �mpr�g�
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no ínterror

do Estado, de preferencia nas praças de Joa!}abla, Porto União

e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade" grau de

instrução .e ncupações anteriores e se possível fotografia.

liagem com segurança e rapidftz
. .

só ,NOS Ce,NF€>RTAVEIS .�1cm.9"ONIBUS DO

. ,

,Fro.ria.':i!ÓliS ,- Jtãiai - Jo:m.vUle .- _c:uritiba

Ag''e"neta ',.'ee· Rua J)e9dJtro 1!$qUÍlla da
KI lÍu� Te:rte,.ie �ilveira

V;ALVtJLJt·'S
_

."i1i'$1
MAIOR E.STOQUE

fttlântida·a'dio Cal. Ldl.
. Roa r,aj';lDo, 5i
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DAT I'�' t·O-GRA F'IA
Correspondendil
(ODlerdll

'

(onfere
Dlploml

•

DIREQlol
Amélia M PigozSI

Ru. Gener�1 Bltlenlourt, 48.
(Esquin� AlberAue Noturno) -
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Bom&avaeailo um 'aet?opet?ta t?USS.
LONDRES. 11 (V. A.) - A Russia prestestou ante os Iaram o território russo ultimo' num ataque além da fron- worth Barbour, que no entanto negou-se em recebê-I

Estados Unidos afirmando que. dois caças americanos de teira coreana, atirando contra um aeródromo a 64 quilô- afirmando que o assunto era da alçada das Nações Uni

propulsão o jato tinham atacado um aeroporto russo a metros ao sul de Vladisvostok, das.

100 quilômetros ao norte da fronteira da Coréia. A nota exige severo castigo para os aviadores

A 64 QUILôMETROS DE VLADISVOSTOK NEGOU-SE A RECEBER O PROTESTO ponsáveís e pede garantias ao govêrno americano no

A rádio de Moscou diz que; os aviões americanos vío, O protesto foi lido' perante o aeessor americano WalM tido de serem evitados, no futuro, tais ataques.

fLORIANOPOLlS - 12 de Outubro de 1950

A eleiç�o estadual em números
(Dados fornecidos Delo T.R.H. até

. às 12 boras de ontem)
Para Governador

.' 73.528
PRESIDENCIA DA REPúBLICA

GETULIO VARGAS .

EDUARDO GOMES ...•••..•........•.......

CRISTIANO MA.CHADQ .

JOÃO MANGABEI&\." .....•....•..•.........•

SEN�DO DA REPúBLICA
NEREU RAMOS ....................•......•

CARLOS GOl\fES •.....•..........•...•..•.••
.

A,raquari - terminada o ••••••••••••••

Araràngilá . ,'•..•.•... , .

Biguaçu , .

Bhrmenau .

Bom Retiro .......................•.

Brusque - terminada ...•.... , .. , ..•

Caçador - terminada ..•...• , .

Camboriú - terminada .

Campo Alegre - :terminada
"

.

Campos NQVOS _" terminada .: '
.

Canoinhas - terminada " .•

Capinzal - terminada ............•.

Conc&rrua - terminada .

Crdcíuma - terminada ,. .......•

Curitibanos - terminada � .......•

Florianópolis .................•.••••

Gaspar ... " ..............•.........•

Guaramirim - terminada .

Ibirama t
••••••••••

Imaruí ..;..... termihada ...........•....•

lndaial ...........••.................

Italaí .....
'

..........•••••..........•

Itaíópolís - terminada •••...........

Ituporanga ' ...•••••••........

Jaguaruna .

Jaraguá do Sul - terminada •........

Joaçaba .............•..............

Joinvile .

Laguna - terminada .....•••..••..

.Laies ........•..............•..•..•.

Mafra - terminada .

Nova Trento, - terminada •..........

Orleães - terminada .

Palhoça - terminada .......•........

Piratuba .

Pôrto Belo .. ;. . ..........••......•..••

PôrtoUnião - terminada ...•........

Rio do Sul - terminada .

Rodeio .•....................... , .

São Bento do' Sul - terminada .

São Francisco do, Sul .:_ terminada .

São Joaquím ••.•.••..•••.•.••••.••.•

São José ...••.......... , , ..•...

Taió .. ; .•.....•.•.........
'" .......•

Tangará - terminada .

Tijucas - terminada .

Timbó - terminada .

Tubarão .

T�o -.·.' ..
-

,.·".·.·.' .. ta.,; ••••••• � •.•••••.

Urussanga , •.•........

Videira - terminada .

Chapecó ...•••..•.•.••.....•.•.•

, '

•
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1.748 4.558
2.519 2,492
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2.588 1.989
1.178 3.54:1j
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2.525 3.665
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2.184 1.911
2.282 3.453

1.528 1.916
!l71 1.490
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319 341

1.245 1.599
1.447 1.U3á

2.404 3.252
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2.255 2.5iO
2.923 3.697
4.804 2.653
1.846 2.240
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3.-W2 3.1M
372 482

1.600 2.781 l

3.439 5.220

1.295 2.193
1.706 ,2.126

906
2.698
1.735
2.521

1.610
2.800,
2.180
3.627

•

800
1.275
1.615

1.124
2.224
2.298

São Panlo ê O se·
uoudo produtor de
D!!�duç!�au��I! ., alcan-

ÇOU o total de 21.088 toneladas, no

ano passado, 'sendo de Cr$ .....•.•.•
59.046,000,00 o valor da safra.

Segundo informa o Serviço" de

Estati�tca da Produção, ,do Minis

tério da Agricultura, a área ocupa
da foi de 4,566 hectares; o rendi,
mento alcançou 4.618 quilos por .he

ctare.
ISão Paulo classifica-se como. o se

gundo Estado produtor de uva, ea

bendo o primeiro lugar ao Rio Gran'
de do Sul.

Pimentel Duarte
Chega-nos do Rio a dolorosa

notícia do falecimento naquela
,Oapital, do Dr. José Candido Pi

mentel Duarte, advogado de re

nome nos meios [urtdícos do

Paiz.
.

Pimentel Duarte. além. de ad

vogado que, soube digniflca;: sua

profissão, tornou-se sonhecido,
elevando bem alto o nome de

nossa Pátria no conceito inter

nacional, através do noore es

:porte dIa Véla, que foi uma da-s

maiores paixões de sua vida.

Inumeras foram as iniciativas

em pról do desenvolvimento do

esporte da Véla que tiveram

o seu patrocinio,
Entre estas podemos ci,tar o

seu grande esifo;rco na realísa

ção das' regatas inter.nacionaj,s,
de oceano no percurso. - Buenos

Aires - Rio de Janeiro, na, quais
tomou parte ativa com seu barco

"Vendaval" o capítãnea da frota

de Veleiros do Brasil•.

Seu esforco em pró1 da Véla,

foi tão acentuado que passo?
as barreiras da iniciativa partI"
cular recebend.o merecidamen

it:e o;ortuna condecoração da

nossa marinha de Guerra.

No sector das construções na

vaes, sua ação fez-se'sentir, ídea,
Iísando o novo tipo de barcos

denominados "Brasil" uma sé"

,rie dos quaes f,oi, construída
aqui em nossa terra.

.

Pioneiro dos grandes cruzei

ros, visitou-nos por diversas v�
zes, ocasiões estas que aproveI'

tou para incentivar, o esporte
da '\i'éla em Florianópolis, con

quistand.o. pelo seu cavalheirislJlo
e fino tnato.. não só' entre os

nossos espor.tistas como em to

d� a sociedade local, grande
numero de 'amigos entre os

quaes colocamos ,e que hoje la

mentam o seu prematuro de

siJParecimenJo •

-_..

Suc-Froti
O comPlemenoo alimen
tar por' excelellcia. Ex
li'ato de fru'(;as,vitamina C
Hidratos de carbono.
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COURO CABELUDO:
TÔN,CO .CAP;LAR

POR CXCU�NCI",\

Recebíd« em audiência pelo
Presidente da República o

sr, Danten Ceelhe
RIO, 11 (V. A.) - O presidente da Republica recebeu

em audiência, no dia 9, o presidente do Partido Trabalhista

Brasileiro, dr. Danton Coelho, que expressou sua magrrifi
ca impressão, acêrca do ambiente de: ordem dentro do qual
decorreram as eleições de 3 de outubro, Comunicou ainda ao

Chefe da Nação os propósitos de seu partido de prorno,
ver a constituição de um govêrno de' coalisão, revelando o

desejo de que o Partido Social Democrático dê sua eolabo

r�, a esse desideratum,
,

erininou apelando, para que o sr, presidente da Repu
hlica interponha sua autoridade no sentido de que seja
obtida essa cooperação por parte do P.S.D.

Sua excelência agradeceu, acentuando, porém, que a

solicitação devia ser dirtgida aos lideres do P .S.D., tanto
.mais quanto é sua intenção, conhecida do' pais, alheíar;
se da vida politica no .dia 31 de janeiro próximo, quando
terminará o seu periodo de govêrno.

x x

À tarde, ainda de ontem, fui dar minha espiadinha íurtãva ..

lá nas apurações.
Fui, confesso, fazer o eSpia-maré montante!

E. com enorme surpresa constatei que, em 20 votos ebtldos
pelo dr. Saulo Ramos ,19 vinham acompanhados da clt'�pa dei cai-.
eão da U.D.N., inclusive com o Brigadeiro Eduardo Gomes.

Chamei, para' o .fato, a atenção de um trabalhista.
E êle .me respondeu que vinha constatando a 'oecrrêncía des·

de as primeiras urnas.

Mostrei-lhe, então, os seguintes resultados. que acabava de'
receber de Lages : \,

Urna 40. Legenda federal: P. S. D. - 65, U. D. N. - 3 e P ...
T. B. - O.

Getulio - 67, Brigadeiro - 2 e Cristiano":'" O.
Urna 41. Legenda federal - P. S. O. - 92, U. D. N. - 2t}

P. 1'. B. - O.
Getulio 95, Brigadeiro - 27 ,e Cristiano - O.
Urna 41. Legenda federal - P. S. D. - 92, U. D. N.

P. T. 13.' - 1.
-Getulio -,101, Brígadeiro .... 43 e Cristiano - o.
Esses números indicam o que já sabíamos..

x

x x

Os que me conhecem sabem que sou um homem educado e pre- .

sumivelmente instruido. Os que me dão a honra de privar da mi-"

nha familiaridade, não ignoram que apreendi a ter- compostura;
Sempre,' a êsse Despeito. me fizeram justiça. Quando. entretanto.. ·

provocado- dei revide. De amigos adversários, nestes dias. tenho·,

recebido cargasl Acho-as naturais. Os trotes telefônicos sueedem�\
se. Que fazer? Acontece, .porém. que alguns desses não trazem ()"

nome do ·portador I Ai acaba a tí'uncão d'o, trote para dar lugar à

grosseria. E grosseria chama gros,serial Infelizmente, estes últi··

mos. o.s anônimos, vem de vozes femininas. Quando os

lembro-me do baião:
"Par.aiba masoulina,
Mulber mallho, .$im senhorl"
E largo 'o vocabulári,ÜI lusitano I
Escrevo isto para. aviso: quem quis,er trotetn-me, diga c

me; que eu aguento! No pleito,
Essa façan_ha
Eln .que '11m perde
E outro ganha,

'

eu perdi! E ;lIJ carga é humana . .Reconheço-lhe a instituição. Mas,

no meu proceder; aplico 'mais 'o. Alcorão (\ue a Biblia. Esta ma�da:
pagar o bem com o l;lem e o mal com o 'bem. Aqu:�le determI_naJ,'
que o bem pague o bem e a justiça pague o. mal. E .eu só respelt()'

os que me respeitam!
'

GUILHERME TAL.

Emprego para pesseas ativas que:
queiram progredir na vida '

Importante organização muito antiga e conceituada pre_,
cisa de vários inspetores viajantes. - Bespesas pagas Para

pequenas, viagens. - Possibilidade para ganhar de inicio
Cr$ 1.500'.00 à Cr$ 5.000,00. - Informações à Rua Felipe
Schmídt, 17 - Sobrado.

Fve G It,anõo
Diante (IG 'resultado do pleito, em Santa Catarina, tomei 3D.

deliberação que me cumpria: quebrei ,o meu vidro de sal de frutas:
Eno

x .x
A preocupação eleitoral não me permitiu tempo nem para:

ler meu jornalzinho esportivo. Ontem reli os velhos. E fiquei sa
bendo que até o Joe Louis apanhou!
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