
As fô:rças' aliadas' avançam ,
. :�oréia

TOQUIO, 12 (UP) _ As fôrças aliadas na Co-
'

A I Divisão de Cavalaria norte-americana avançou _' julgou on o ªJlle !,Defesa. Um
réia do Norte estão avançando numa média de.ape- .ontem 19 quilometros na Coréia Setentrional. Tro- oficial desse ttááIt.ehtó� éiéél ú";ontem, à ím...

nas três quilómetros por dia. Isso se explica' por- pas britanicas e australianas seguem de perto as prensa que a ,.
" ;trãri6� d(rqil,!;� a2fé-ãitava o

o

povo
que os comunistas, em sua retirada, colocam minas forças norte-americanas. Os comunistas contí- americano, a guerr �"ã:j,1ilga não terminou nem ter

terrestres no sólo, dificultando o avanço aliado. Os nuam desfechando violentos e numerosos, porém minará tão ligeiro, "Restãm'�nl;!I,p.erOsas�,batalhas a

despachos da frente coreana revelam que a: presa inuteís contra-ataques, sofrendo pesadas, baixas. jravar, antes que a vitória finar''Sê'j�:ã.�ip;gida'', de-
de guerra feita pelos aliados, até agora, é enorme. �ONGE DO FIM _ Washington, 12 (UP) � clarou. "o:

"A guerra naCoréia está longe de haver terminado"

Porto Alegre, 12 (V.A.) - Des- Como dissemos. após a chegada.
de ante-ontem, encontra-se em do professor Rochi a' missão en-

,Porto Alegre parte da Missão de' trará em sua franca atividade, de

Colonização e Imigração Italiana vendo, após se avistar com o go·,

que ora está' percorrendo varros vernador do Estad'o, excursíonae
pontos do pais no sentido de estu
dar ,u: colocação de imigrantes ita-
Iíans.

" '

Composta do professor Antonio
I

de Benedectis. seu" chefe; drs.
Giovanni Pígnatelli, Giuseppe Ro
chetti e l\llagIla, R&&ari_o, viaja ela

acompanhada do vice-presidente da
Sociedade Anonima Brasileira de

Colonização e Imigração 6 o supe
rintendente da mesma dr. Giusep-

QUILOS

I
DESTINO QUILOS pe Chíeriohettí.

1.273.811 Rio de Janeiro 8.710.437 .

Depois' de, ter estudado o proble-840.00 São Paulo .... 762.385
ma de colonização e' imigração no180.000 Estado do Rio .... .... 455.397

147.930 Pernambuco •..... � ••..
'

201.240 Rio de Janeiro, Sã Paulo. Paraná
109.090 Minas .Gerais

'
,79.701 e' Santa Oatarína voltou 'agora ii.

55.294 Paraíba·......
.

.. ;..... ,65.231 comissão sua atenção para o Rio
2.000 Baia . ', .. 52.416 Grande ,do' Sul.

'

1.097 Rio G. do Norte 49.994 A missão entrará ern atividade
5.02,1 Espirita Sánto .. 32.591

somente depois da' chegada noPará' ... , ...•'0. •• •• 3,94�
'Ceará .. : .r. . •• •• •• .' 3.249 próximo sábado do professor Vit-

Amazonas ..... .. 1.763 'toria Rochi.' presidente do Instítu-
Alagõas .....•.. 1.682 to di Credito e Lavoro -Italíano al
Maranhão'. .. .. 1,093 Estere (ICLE), sob cuja orienta-
Piaui .. .'. .. • 824 cão são dirigidos o,S trabalhos no
Sergipe .... 639

Brasil.Para o Estado .. .. .... 214.719
Valor total das Exportáções para O professor Rochi vem, há 'anos,

o Pai,S; Cr$ 24.216,031,50 se dedicando ao estudo da coloni-
zação e da imigração. tendo exer
ciclo em 1940, o cargo de alto co

rníssanío de Alimentação �a rtaÍia.
Seu nome já é çonhecído tam

bém 'nos"meios ínternecíonais.jsen
do um entusiasta do' trabalho da, RIO, 12' (V.A.) Noticias rece-
terra, p. que se justifica por des- bidas p.elo Itamaraty informam que'
cender de tradicional familia que em data de 7 do corrente foi lançado
sempre ,S'e c}'edicou ao ruralismo.

ao mar, em Tóqui07 com tôda a:
Iniciou .sua: carreira como pro:' so'lenidade, o primeiro dos nov'�

fessor agronomia, .em Coneglia- petroleiros que ,estão sendo COJ1S�'
no Veneto, função que ,deixu para truídos no Japão, para o govêrnd
ocupar a dirFção da Associação de

brasileiro.
-Renascimento Agrário ,e outros A nova unidade foi batizad�.
cargos diret,amente, ligadOS a' sua d SI"com o nome e" a te 51 .

especfalidade técnica.
,segundo declarou à impr,ens,a

paulista,. 8J�tá s. s. muito sat�sfei' Tro'mau 8581·08' oto da: mIs.sao que lhe cOllfenu o

govêrno de sua pátria, eSP�l'andO
�

pr'O)·°to,t'do r'oOrD80'1-levar a bO!ll tempo os projetos e II II li
--

o:bras referen�e� à colonização Ita-" za�a-o do "Bnal
\

hana no BraSIl. y 11

do PanamaJá conhece o no.sso-, pais, 'pois
-a,qui esteve.,anos 'atrás, em missão

O'oUlo prOnUBIt·I,amonto' "ootr'a o
pontificia, .especialmente pára estu-

U U
,

dar 'u. 'po.ssihilidade de colocar t-ra-

,sr.' lorg"J. 'Ma08'I_a-,AS r

balhadores agrícolas :rio Brasil.
" Il'U

"

li Dur,ante a. sua permanencia no

, �o de Janeiro, o prOfessor Ro'
SALVAD(�R, 12 (V.A.) Ob· ta. Nos municípios considerados chi m.antev-e contacto diretó com

servad,ores políticos ,aoentuam que como maiores r'edutos eIeitorais as altas 'autoridades federais com
os r,esul!adds das eleições baíanas de 'Juracy, {) càndidato Reg'is P,a- as quais [tratou amplamente d,e
re(letem um dupl,o prom.mciamen· checo obteve esmagadora maioria, todos os problemas ligados, à co·
to contra {) sr. J.ur,lXcy Magalhães, detre os quais Nazaré, Feira de Ionização e imig'ração.

'

.I?ois, além d� ,derrota impostja ao Santana, Santo Amaro; Itaguna,' Ja
candidato cearense ao govêrno cabina e JO.azeiro. A derrota do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
do Estado, ,o,s .elei{tores elegeram Juracisismo atingiu também o ex- A

ti d'
'\

IValor'total das importaç:�:H.2:� para Câmara F,ederal, como mais ministro Clemente. Mariani, que rrlsea a avea ara:
País .. Cr$ 9.040.931 '60 votados' de s,eüs partid.os, os {Jandi- perdeui a ,eleição ià senatoriia' para _

dt datos considerados os mais foero- o sr. Landulfo Alves.
. minutos agarra ,O à ea,ada,BeestrDtDra�a-o· dos' zes ihimigos do presidente da tTDN ,...u..:..��)....(�)...

y baiana. O líder trabalhista Jü,el' d' - -

t t
'

qu'ad'ro.s do D. C. T.' Presit:lio, ,o maior adversário do sr. Oliiiz"a�ão d,os ,portos .,um aVia0 J:'8nspor e •

Juracy Mâg.alhães, desde 1931, Y
DO MEXICO 12 (V A )RIO; 12 (V.A.) _ O deputaao Ir- do Bra ,-I

'

"

CIDtADE, �, :..'... c- Conhecem-se agora:
l'ael P{nheÚo membro da Comissão alcançou até agora o mai,or ,suf.rá� .' S'

'

.. , OS pprmenores,da aventura do 'J()vem lavrador Clisério Reyes.
de Finanças da Camara, a 'quem foi gio/ dentre os demais disputantes. TOKIO; 12, (UP) _' O Ministerio Guerrero, que voou durª,nte 53 minutos agarrado' á caud.a de
'distribuido o proJ'eto de reestrutura'. Os pessedistas Antonio Balbino ie' dos Trànsp'ortes a.nuIlCl·OU' q't"le o 'Qu'aI" . _,�. t d' t 't F' 1 d .

um uImo OE e ran,spor _e.,'." 01 reve a o ,que O pIloto Jorge'ção, do quadro, do pessoal do Depal" Tarcíli'O Vieira" d,e Melo, ,também' tel General de Mac Arthur, énviou G
-

f h'
"

b
tamento dos Corr'eios e Telegrafas,,"

.
. ,

uzman nao ez ,nen uma .mano ra para a direita porque o
antijuracisistas de ,quatrocentos uma comunicação}aQ governo nip.oni· assento do piloto fica á esque,rd,.a e daI" resulta um',a melbor'nrometeu apresentar, seu .. parecer -

'

co
/ inforI a d

'

b �
.

"" ano,s, sao {IS mais votados d'e seu ' ,n n o que o governo ra-

yisibilidade para êsse, lado. IA, ma,\iori� do,s aviadores preferemaquele orgão técnioo. Para isso estão
partido. . Nelson 'Carneiro" .outro, sileh':O decidiu' \conteder per,mi!!são ,-

empenhados todos os parlamentares, aos na,vios nlponiéos para a utiliza
.

por isso guinar para a esq'uerda. Guerreiro deve a vida a isso
semrdistinção de ballca�as ou parti, que o combate de longa data, foi �ão e' 'COmercio dos portos brasilei· pois teria sido lanç.ado no espaço por qualquer moviment�.

"JIos.
'

o mais -votado da ala autonomis.' ros. dos lemes para a dIreita.

.

'

,
O lIAI8

.
.&NTIGO DLlRIO DE'-SANTA CATARINA

�I� • D� 9.:o.te. SIDNEI NOCE�I - 'Diretor Dr. RUBENS ,DB A.RRUDA BA.Jl08

Ano XXXVI 10.978fN.florllR6polls- �Sexta.fe'ra, 13 de Ou!ubro de 1950

. Mais de 8 milhões '. de quíles . dê
,
mádeiras

export�dos 'em setembro último
Resumo estatístico do movimento comercial do Porto de' São Francisco.

Entraram 55 embarcações nacíonaís e 13 estrangeiras.
São Fra�isco, 12 (O, Estado) /- PROCEDil:NCIA:

O "Jornal" de Joinvile", de hoje, pu- Rio de �Ja4eiro
'

.

1>�ica o seguinte: Rio �: do c Norte ..

Parana ........•
'

,

Estado do Rio .. .. .

São Paulo .... . ..

'

.

Rio G. do Sul, � .

Oeará ..• . �-.

Pa:raíba '.. . ..

Do, Estado ..

,

EXPOR�ÀÇÃO
DO E�TERIOR;,

IMPORTAÇÃO
DO EXTERIOR

Temos em mãos" um apanhado do

movimento do pôrto de São Francis

�O do Sul confecionado pela Associa

-ção Comercíal daquela' cidade refe
.rente ao mês de setembro findo.
Por essa publicação se consta que,

naquele mês, entraram no referido

pôrto 55 embarcações nacíónafs e 13

estrangeifas, com o registro de ....
'

Madeiras .....

68.370 tOlneladas.·""- Herva-Mate-
Quanto ao móvimento cbmercíal,

p1'9priamente dito, foram os' seguín
tes os resultados

Trigo em grão.. .. ., .. ..

Címento .

Hidroxido de sódio .. ..

Carbonato' de sódio .. ..

QUILOS
2.648.610
617,000
173,178
106.181

QUILOS
8.823,199
869.485

•

f\ 9.692,604'
DES'IlINO: QUILOS

America do Norte 4.153.453
Inglaterra ;,...... . .. '._ .. 2.�98,614
Africa do Sul ,,�( ..... 1,798.316
Chile .. .'. .. . 689.4;85
Uruguai .' .. ,.... 180,000 ......�_._. �_._._-_._...._.._, ._._._.._._._.._...."'JO

Bélgica 165.170' ,

Argentina ...• 107,566 SarA O d·l"ntor·Valor 't�tal das ,Exportações" paí'a
"

C' fi" "

"

11:J' ,
,

o "Extel'iOl,': Ci'S 11.83íl'.�74,40
'

'� ·,"nterm·
'

�O'· 'dco O"CTPARA o PAíS: QUILOS

Made1il'a .:...... 9.564.585 RIO, 12 V. A: _ Assumírá ínterí-
Ban la .. . . 174.408 namente, o cargo de diretor geral
Feijão ,..... .. 1:;.!�� dos Correios e Telegrafas o sr. Anta-

BAaPé� .'., ..
,.,

-' '. . . .

81 6'00 nio Cavalcan;ti da Cunha, diretor do
,rro"" M t

.

r d
-

I D t t O
Conexões 74 945

a ena aque e epar amen o.
_

'

Móveis 59 '150 sr. Cavalcanti da Cunha substituirá

3.617.075 Conservas . '�� �
.

56:705 o tte ?el. Landri Sales que vai.á E�-
OI d

•

26482 ropa, Juntamente com o sr. Jose LUIZ
PROOEDi:íl:NCIA [QUILOS

-

�o. e coco ,'..... ..

13',3�1,2 Ribeiro Fanico, representár o Brasíl
França 2 648 610 Maqumas .,..

VI C. . . . •...•. '. ' ,

13.234
110 ongresso da Ullião postal das

Suécia .. . . ./. 617.000 Pasta mecânica ..

170,500 Americas e Espartha, a illstalar'se em

Inglaterra '.. .... .. '292.241 Farinha de' trigo, . , .. ..

M d 'd h-F l' h 43.300
a rI

,
aman a.

Bélgica .... . '. . '.. 31.560 are lU o .... ., ;'. .. ..

____"'__�__

América do Norte 25,451 Div. não espeCificados .. 104.229 TINTAS PARA IMPRESSÃO
Portugal .

'� 1,400 10,637.294
C O T TOM A RJAlemanha . ! . . . 613

Holanda .'.,.. .. 200 _ _•••_._ ,;_ _ _
.._._ w_.._-:;. �

'! _- .._ _
w•••••..,

Valor total das IÍmportações da

Extericl'
'

Cr$ ,5.574.005,000
DO PAíS: QUILOS

Sal . '. �81.000
F.el:ro gusa ..' '.. '510.000
Açucar <.... 249.000
Farinhá de trigo ;.. 146.000
Minério de ferro .•..

'

.. 11.700
()leos 58.915
Quel'ozene . _ ..

' ". " ;... 34.000
Ferros para obras 37.681
Ara,mes ..... ',' .... 30.147
Fôlhas de ,flandres 30.06"9
Prod. �armacêuticos 27.682
Conservas '... 26.061
A,'Ço .•• • .,. • .'•• ",

' 4Q.8
Xarque .. . ... , "" ,•.,... 301

Livl�ds usados .....• ..; ., 250,
Div. não especificados..

"

317.27Q,

Ãrlllmes ....... r , .. ': '"" J

Parafina .. . .. .. . .. ' ..

Chapas de cobre .. ..

Bicarb. de amonío .. . .

,Máqui'nas costura ..

Cqr'tíça : . .

Grampos de 'ferro' .. .. ..

Chapas de latão .... ..

Div. não especificadas

30.480
"25,032

6.753
3.175
1.731
1.400
1.080
911

1.544.

Os resultados das eleiçães 'na Bahia

I

.Já se' encontra em. ,P.· Alegre
missão italiaJià de, jmigrante�

-

a

Após a chegada do prof. Rochi, seu chefe, dará ela inicio"
as suas atívídades naquele Estado

-ao ínteríor.
•••••••••••••••••••••••••

, Servi'çu Militar
Recomendação da Diretoria

de Recrutamento

RIO, 12 (V.A.) - Terminando �
31 de outubro corrente o pr��
para a apresentação das classes
de 1925, '1926, :1927, 1928, 1929�
1930 e 1931, dos cidadãos que não

e,sIão em dia com o 'Serviço Mm..

tal', de acôrdo com o decreto ..•,

'

28.088, de 6·5',1950, o diretor de

Hecruãamente, g13neral Lamartíne
Paes Leme. recomenda às Círeuns

críções de Reorutamento que: tor
nem público, por meio 'de rádio�
jornais, etc., avisos sôbre a termi

nação deste prazo, de modo que oa
referidos convocados 'tenham pIe"
no conhecimento de que permane
ceri),o ou se tornarão ínsubrçíssos
a partir de zero horas do dia 1Q
de novembro de 1950, c,aso não se

apresentem.
._-_._---------

, WASHINGTON .12 JUSIS) - Al
Casa Brallca informa que o presiden
te Truman assil10u uma lei para �
reorganização do Canal de Panam�
e da Companhia. ,de Estradas' de Fe�
rQ do Panamá. Simultaneamente
'l'ruman resciILdiu uma proclamaçã".
presidencial de que seriam aumenta,:.
das as taxas para a passagem do Ca
nal. A reorganizaçã.o, autorizada pel�,
Présidente entrará em vigor de 1 de,
Julho de 1961., informou Truman .

!..., 1

VOOU 53,

I -
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'(o REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores

AI,.IVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para

combater as Flores Brancas. Cóli

cas Uterinas, Menstruaes e
'

ap�s o

parto, e Dores nos ovários,
É poderoso calmante e Begu a

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficacia é receitada pOI

médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

o ESTAI'O-Sexta-feira, 13 de Outubro de 1950
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

PRó CASA DO ,PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SE,IUO REALIZADAS, NOS PRóXIMOS DIAS 13; 14 E 15�DE OUTUBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DIAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

-

SORTEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE CAVALOS \

"BOITE CASABLANCA" NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DA�AS BAR E ,RESTAURANTE AMERICANO COM NOVIDADES CULINÁRIAS
RESERVEM SUAS MESAS PARA A'''BOITE CASABLANCA"

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

atemanha·/

O Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Circunscr-lçãe
avisa, que devidamente autorizado prelo M.M. Juiz- de Direito da ia>

Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano na 35.

para a rua Arcipreste Paiva na 17A, onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Junior
'I'abelião e Oficial do Registro

Do Comando dt 14" B. C.
Declaracãe de insubmissos

•

De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares parsn

a Incorporação do 20 Turno de Contingente de 1950, são' declarados-,
INSUBMJSSOS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas tio

dia 25 do 'corrente, os seguintes conscritos:

a) - Destinados ao 130 B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João

Angelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo' Furtado, certo n. 408.471;.
Luiz Bertoldi Filho· cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE" CAMBURlú: Do

mínaos Medeiros cert. n. 75.359; Cicero Felício, cert. n. 75.347;' MUNI�,

CIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, �ert. n. 124.659.

b) - Destinados a Guarnição de Curitiba: l\fUNICIPIO DE FLÜ"

RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, certo n. 1115.767; Valdir Dias, cert,

n. 125.64.2; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferreí.,

ra, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: )Flávio Lopes da Cos

ta, certo n. 117,887; MUNICIPIO DE PAL.HOÇA: Antônio Francisco Ca

sas, cert. n. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo IJ4'

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

,

A.gradecilDenlo
.

Plécído Gomes
TOs filhos e netos do jornaJista Plácido Justino Tourinho Gomes.,

errenos falecido nesta capital a 10 do corrente mês, �iIida compungidos com ()J

V· d 16t à
.

t
infausto passamento de seu pranteado pai e avô, vem. PQr este meio"

en em-se, em es, VIS a e
bli

.

d
. t'd-' 'I t 'd',iI d

f ilid d d t
tornar pu 10U sua imorre oira gra I ao, aos 1 us res me I "'fos, rs ...

com UCI I a e ue pagamen o -
.

E
. - .

N t d'V'� O d
.

E t ' it T' B!\.NCO
.Polidoro srnam de São 'I'hiago. í ew on VI 'a', . sval o Luiz do Ro-,

��R����Ao. Rra�� n? "16 sário e Antônio Dib'Mussi, pelo desvelo, abnegação e carinho com.
- :r. .- ua rajanp, -

que o trataram durante toda a sua longa enfermidade,' ás desveladas.
Fdoríanópclís. I

-

d D" P idê
...

f
.

d H
-

rmas a rvina rOVI encra e aos incansáveis en: ermerros o ospr-
..

;;,�'Q';;.;��.�
•

"E''M'
••

'GEIAL"
• ••• ••

tal de Caridade, ao ilustre Provedor, des. Medeiros Filhó, pelas ateu-

I"I\A U� ções dispensadas, ao eXI11o. sr, governador do Estado; dr. Aderbal Ra,
YlNHO CREOSOTADO mos da Silva, pelo generoso' auxilio prestado, fazendo ainda correrr

/

"S I L V E I I li n ás suas expensas os funerais ao exmo, sr. dr .. Nerêu Ramos dd. ví-

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

ção à alma de seu sempre lembrado pai e avô mandaram rezar na.
Precíea-se de um que 'csnheça to-

Catedral Metropolítana segunda-feira ultima.' .

. <

do O'Estado.

I
.' . . .

- - ,

Tratar com .o Snr. Waldyr; no Ban' � todOS.p�IS, os seus mais sinceros agradecimentos .e a sua imúr""
co do Dístrtte Federal S. A. redoíra gratidão, . . . . . . .

!

pelos CONSTELLATION da

AIR FRANCE
Bralil' 2 '

vezes
-

por-semana e 8 linhas internas para Francfort,
�unique, Nurnberg, Dusseldorf, Berlim e Hamburgo.

FIUZA LIMA & IRMAOS • Rua Conselheiro Mafra, 35
FLORIANOPOllS

Rá'd
•

10·5 A t 1- â n t í d a
CURTAS

Allintida - o sucesso da técnica' electJrônica
I

Grande alcaBce

Rádios

Atlântida

AtUlntlda - Super construção para durar mais Atlântida - Som natura.l - Alta sensibilidatle

0tima seletividade VENDAS A VJi;TA E A LONGe PRAZO

Electro\a.:. Transmissores Amplifícadores

Rádio C.atarinense Limitada
Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

\

\

----.I�'-g-r-.--=d=--.-a-i---.--_-.-----.-Io---par-a-col-oc�arSOLA
.

� em seu Sapato
o QÓNBG9 THOi\US FONTES, na jmpo'$i�lidade de illgr",de- PROCURE,

eer pessoalmente, oomo era desejo seu, a tôdas as pessoas que o assís

O Idtiam .e cbutortarc:n La grave doença que o acometeu. o faz por

êS./ sw'a Ote meio; e nas graças que a Deus sempre dará por lhe haver restituo '.

ido a saúde, por todos fará preces, muito' especialmente pelo Dr. telefon es 1536 e 1324
Paulo Fontes, seu médico assistente, pelas bondosas Irmãs do Hos- P.15 de Nov. n.22- 2'. andar
pital d� Caridade do Senhor Jesus elos Passos, pela sua ::I'[esa Adminis-
trativa e corpo de enfermeiros, pelo seu Capelão e por quantos cari
dosamente o visitaram.

A todos, com o seu perene
-

reconhecimento, oferece seus servi

ços no Rio de Janeiro, à Rua do Gatete, n. 160, onde aguarda ordens.

Florjanópnlis, 6 de outubro de 1950.

+De ordem do senhor presidente em ·.exercicio convido os senho

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

Diretoria a realizar-se na Sessão de Assembléia Ordinária que terá

lugar dia 12 do corrente mês, às vinte honas.

Flor�tl-nópolis, em 10 de Outubro de 1950

Chrístõvão Nunes Pires

[to Sararetário., .

Elimine as

ESPINHAS
A causa Combatida no 1.° Dia
Logo á primeira aplícação, Nixo

derm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua I

pele tornar-se Usa, macia e limpa.)
Nixpderm é- uma nova descoberta
q u e combate os parasitos
da pele causadores das espinhas •

.frieiras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e erupções. V_ não po
derá Iíbertar-se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. E'ortan
ta. peça Nixoderm ao seu farma-

CêUti�o,.,boje mesmo. 1:lr��;�� %a;
Rmoder_ sua =s=
'Ira IS Ilecçles Culâneas proteçao.

'VENDE-SE
1 escrevaninha quasi nova com

5 gavetas 'Il Rua Anita Garibaldi.

Dr. JOSE' RACHE
r

'. Missa de 7· dia

I.

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

Gema Nappi, ausentes; Carlos Orilia e espôsa, Alécio Nappi e espôsa, VL
tório Nappi e espôsa, Silvio, Benito e Nazareno Nappi convidam os.

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

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 piedoso ato cris-

tão.

Viajante

Clube de Cinema de Florianópolis
OONVITEJ

o Clube de Cinema de Florianópolis exibirá sábado
dia 14, para os seus associados, ás 15 horas, no cine

Odeon, um festival de comédias de Charlie Chaplin (Car;
litos). Acompanhará 9 programa um documentário polo
nês.

Servirá de ingresso à referida reunlão o talão corres

pondente ao mês de setembro.

A DIRETORIA

I
ONDAS LONGAS ·E

Diretor tecnico WALT�R LANGE Jr.

. ,

!

..
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAnO--Sexta-feira, 13 de
-;»:

Outubro

<�Diário da Me'ropole
j'/

(ALYARUS DE OLIVEIRA)
. O carioca precisa de segurança

A nossa pobre cidade maravilhosa cada vez fica vpior em maté
:rria de policiamento. Embora se tenha comentado e criticado a, falta de

.&egurança dos habitantes cariocas, nenhuma providência se tomou,
.ooncreta, 'decisiva, para minorar a aflitiva situação do povo da me

trópole.
Não pretendemos repisar hoje o velho l{roblema da falta de poli-

• .cíamento contra os ladrões, contra os assaltos à bolsa 'e à honra, para
'::f-risar outro assunto que deveria merecer atenção não só da' nOSSa po
Aícia, <como tambem dos nossos legisladores ...

'I'ral.a-se de motoristas que abusam da velocidade, que transfor
'H:wm a cidade em pista de corrida, que atropelam e matam e que den
''11'0 de uma lei absurda. no dia seguinte estão soltos, porque pagam fi-

..;tl'llç�... ,
z

Há atropelamentos que, por si só' não merecem a. repulsa do pú
:';blico, porque são ocasionais e correm por conta dos pedestres que
:afoitamente atravessam as ruas fora das faixas, com displicência.

Mas há outros que parecem verdadeiros assassinatos, Jquando são

;perpetrados pela imprudência dos que dirigem pensando que são os

·v.erdadeiros donos das ruas, que se julgam sêres superiores e que olham
",com desprezo para Js que andam a pé ...

No Rio se abusa da velocidade .•. Há uma pressa enorme em se

-ohegar aos destinos ..
E seja quem fôr o motorista e sejam quais forem as razões apre

-sentadas 'por ele e pelos seus advogados, pagos por poderoso Sindi,�a
to. atropelamento cometido por imprudência não permite desculpas.

E é lamentável que atropelamentos ocasionados por absoluta im

;;.previdência sejam afiançáveis.
.

Como numa cidade considerada das grandes do mundo, como, na

capital de um país com fóros de. potêncla- deixam-se sair para a .ruá
:.Jll·utomóve'is velhos. legitimes calhambeques em que tudo faz baru-
100. _. menos a buzina, arr-iscando a vida não só dos que andam den
rl;ro deles pela falta de condução, como dos que transitam pela rua?

� hábito da nossa gente defender os responsáveis .

por estas coi

';;salS, por estes descalabros. citando a falta de gente, de soldados, de

�uardas e ·de funcionários ...
Lemos que Nova Yiork. cidade de 8 milhões de habitantes, I;>ossúe

:menos funcionár-ios 'públicos do que o Rio de -Janeiro. cidade de

:2.400.000 pessoas. Chicago que possúe maior população que o Rio. tem
.menos policiais. No €utanto, estamos muito mal servidos de toda espé
.cí e de policiamento ,e fiscalização! �

O Rio parece mais terra de ninguém. Tudo aqui vai à matréca.
Com tod-a a Câmara de Veteatlorcs, com toda a Carnara de Depu

'.\'tados, com todo o Sanado. _. por cima!
xao será tempo. d·e fazer-�se alguma ?oisa pelo s�ssego, pela paz e

;pela segurança do pobre habitante da CIdade maravilhosa?
.

LIDA AO MICROFONE DA RADIO GUARUJA
-0-

ANIVER$ARIOS As numerosas e significati-
Dr. Artur Costa Filho vas:romenagens que, sem dú-
Faz anos hoje, o nosso pre- vida, daqui lhe serão tributa

-zado coestaduano dr. Artur das, o "O Estado" soma pra
"Costa 'FilhO', provecto advoga- zeírosamente as esuas.

-do na Capital da República. Srta. T"resinha Gama Sanes
O ilustre natalicianté que, Transcorre, hoje; a data aní-

-em nosso Estado, no govêrno versária da gentil e distinta
�Nerêu Ramos, exerceu as al- senhorinha Teresinha Gama
tas funcões de Secretário da Salles, dileta filha do sr. de
Viação

�

e Obras Públicas, se sembargador Urbano Müller
:impôs à admiração dos cata- Salles e da sra. Maria Emília
'i'inenses por sua incomum Gama SaBes.

'.

,"distinção e por sua tenaz ope- Fino adorno da nosso socie-
..:rosidade. dade, onde conta com muitas

Os que lhe reverenciam a amiguinhas e admiradoras,
.. ,conduta, amigos numerosos, nesta auspiciosa data, certa
;() hqmenagearão, hoje, pelo mente, será alvo de expressi
.:feliz evento. vas manifestações de estima e

O "O Estado" lhe envia cor- 'simpatia com que se costu
,.diaI abraço eom os melhores I mam assinall;tr semelhantes
-votos de felicidades. registros.

Sr. Jaime Mendes M�nino Geraldo Silveira
Vê passar, nesta data, seu . Em o meio de regozijo de

::aniversario natalido, em Rio �eus pais dr. Manoel Pedro da
-<lo Sul, onde, com proficiên- Silveira e exma-. sra. d. Olga
<cia exerce as elevadas fun- Araujo Silveira e de seus nu
.ções de Fiscal da Fazenda, lo merosos amiguinhos; vê trans-
'nosso prezado amigo Jaime correr, nesta data, mais um

: Mendes.
.

- I seu aniversário, o interessante'
A frente doI periód,ico "Jor- garoto Geraldo.

naI da Semana" sua p�na bri- O menino aniversariante
lhante tem defendido os-in- oferecerá àqueles que forem

- terêsses daquele próspero Mu- à residência de seus pais, uma
nicípio. .

farta mesa de doces e refrige-

Cr$ ·1.750�OO
° quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

-.."". /VII
Rua Arciprest� Paivall- =Edjfbío Ipase'-Terr�o

Cine-Diário'
de 1950

/
..

3

Rua Arcipreste - Paiva /- Edf. Ipase - Terreo

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a 'Cr$ 500,00.

na Elefrolandía

---�.----------�----------�--------
)

Concerto de canções clássicas
It No dia 20 de outubro' às 20 -horas realizar-se-

á no teatro Alvaro de Carvalho um

Concerto de Canções Clássicas
. executado pela afamada Artista de Opera de Vie

na, cidade clássica de música e de valsa
Traude Friedrich Kretschmer

acompanhada no piano pelo Dr. Fritz Kretsch
mero

Apresentará números de S. de Luca, Claudio
Monteverde, Mozart,' Schubert; . Carlos Gomes,
Puccini, 'Gretshanínow e outros.

As entradas estão à venda na Relojoaria Mo
ritz, no Salão Record e na Livraria 43.

O lucro deste concerto reverterá em beneficio
das obras sociais de .Pe. G. A. Lutterbeck S. J.

" 1
�

Boletim Informativo do Vera C,ruz
De f,jnema

- RITZ -

ás 5 e 7,45 horas,
Unia g-igantesca. produção de John,
F.orcl apresentando
Jbhn wavne. Claire 'I'revor e Tho'
mas Mitf'chel
NO TEMPO DA.S DILIGENCfAS
Uma pagina heróica do oeste

americano, revivida magistral-
mente por excelentes astros.

'CENSURA:
até 14 anos

No prog-rama:
Cinelandia Jornal
Voz do Mundo

Prepos: Cr$ 5,00 e 3,20
.

. r - ODEON-
. ás 7,45 horas

Ultima exibição da maior obra
cínematografica italiana

FABIOLA

A 'Companhia Cínematogrãftca,
Vera Cruz, que iniciou suas atíví
dades em 6 de janeiro do corren

te ano, prometeu, soo a orientação
de Cavalcanti, produzir filmes de.
classe internacional.
E a promessa foi cumprida, con

forme testemunham os doís te

legramas abaix�:
LB Ri3i8 !VIG 47 NEw York 42

12 BERGUER -' Universal Fil
mes - Rio
Em homenagem progressista po

vo brastleíro e �specialmente São
Paulo, um dos grandes centros ín

dustriais sul-americanos, estou en

cantado de anunciar estréia mun

dial de "CAIÇARA", primeira pro
dução da Companhia Cinematográ
fica Vera. Cruz, na. capital de São
Paulo no circuito encabeçado pe
los cinemas Mara'bá' e .Hitz São
João .

(ass.) DAFF
Presidente Universal - Interna

tíonal Films Inc.
JP PI288jMG 45 New York 64

f2
.

..

Michele Morgan, Gino Oervi, Ma
xímo Girotti ,e mais 80 atores e

.90.000 figurantes
Um filme gigantesco que está

assombrando o mundo pelas suas

cenas dantescas e Inesquecíveis
pela sua tremenda realidade ...

CENSURA:'
até 14 anos

Marcha da Vida - Nac,
Metro - jornal

Preços : -Cr$ 6.2.0' e 3,20
-::- ROXY -

ás 7,45 horas
Elizabeth Taylor, . 'I'om. Drake,
Frank Morgan e a maravilha- caní
na Las.sie num drama de fina sen-

sibilidade. '"

A CORAGEM DE L.AcSSIE
Filmado

nícolor ...
em maravilhoso. tec-

Programa par!! hoje.
8,00 horas - BOM DIA PARA VO'

C:l!l
9,00 horas - NOS BASTIDORES DO
MUNDO

9 05 horas - VARIm'DADES EM

GRAVAÇÕES
11,30 horas - OFERECIMENTOS

.

MUSICAIS
12,30 horas - DIARIO DA METRO
POLE (LABORATORIOS SCOTT &.

ENO)
13,35 horas - ;VARIEDADES EM

GRAVAÇõES , . (

14,00 horas - ENCERRAMENTO
1° PERIODO _

17,30 horas - VALSAS VIENENSES
13,00 horas - O INSTANTE DA
PRECE
18,05 liora - UM PROGRAl\.'LA PARA
VOCÊ (A ELECTRO-TECNICA)
18 .. 30 horas" - A TELA PELO RA

DIO
18,45 horas - LAZARO QUINTERO'
<& SUA ORQjCUBANA
19,00 horas -;- MOMENTO ESPOR
TIVO BRAHMA
1>,',30 horas - NOTICIARIO DA

AGENCIA NACIONAL
20,00 horas - CANTA BRASIL ".
20 30 horas - HORA DA MUSICA

clA ORQ_ LIGEIRA DÀ B.B.C.

21,00 horas - RITMOS DOS ESTA
DOS UNIDOS
21,30 horas - ALMA PORTENHA
22,00 horas - ENCERRAMENTO

PAULO SA' PINTO

Empresa Paulista üínematográtí-
cu Lida.

, ,

Cinema Mar�há São Paulo
Estou encantado com noticia que

a mais importante atração brasí
leira "CAIÇARA" terá estréia
mundial em Sã.o Paulo no circuito

encabeçado cinemas Marahá e Ritz
São João. E' um heIo, tributo ii.

Companhia Cinemato,gráf(Cia Vera
Cruz e ao povo de São Paulo em

seu esforço de criar um centro
da índustría oinematográftca mo

Brasil.
(ass.) A.F. DAFF I

Presidente da Universal Inter
national Films Inc.
Concluida a primeira produção

da Vera Cruz que será apresenta
da em avant-premiére mundial em
São Paulo, continua sua. produção
em rítmo Industrial, tanto assim

que "TERRA E' SEMPRE TEJÍ�
RA", a segunda produção, está
com os trabalhos de filmagem
quase concluídos e será Iançade
ainda. este ano.

CENSTJIrA:
Proibido até H anos

No programa:
Esporte em marcha
Atualidades Warner

Preços : Cr$ 5,00 e

'IMPERIO
3,20

ás 7,30 horas
1°) - Noticias dá 'semana

20) -c- Johnny Mac Brown num

western eletrizante e cheio de ação
BALAS REDENTORAS

30) - Final do sensacional se

riado
TERROR DOS ESPIõES

Lutas. .. torcidas ...
CENSURA:

Improprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,20

LivroExposi�ão de
italiano

RIO, 12 (V.A.) - No próximo dia
14 o Centro Cult�ral Brastl-Ital!a,
ínauguraná a EXlPosi',çãb �o Livi'o

Italiano, no Salão Assirio, no Tea
tro Municipal, gentilmen.te cedido pe·
lo prefeito do Distrito Federal. A
i�stalação da Expo��ção deVerão
comparecer o ministro da Edu�ação
e Saúde professor Pedro Calmon, pl'e
sic1eute do Centro Cultmal Brasil
Italia, altas autoridades federais di

plomaticas e consulares ita'lianas.
... ". . . . . . .. . ...

CASA MISCELANEA: dbtri
buidor. dOi Rádio. � R.�C, A

ictor, Válvul.. e,cDi,�"
Ru" C"'�.f!lbeirC'l Ml'lhlil

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

-o

Eliane Lage. estrela de "CAIÇ:A
RA", llllma eloquente demonstra

ção do espirito d,e equipe que exis'
te 11a Vera' Cruz, fêz em "TERRA!
E' SEMPRE TERRA" um pequeno
papel. O caso se del,l da segui.nt-e
fórma: Estava maroada a filma

gem de algumas cenas de exterior

pai-a o dia 10 de sele,mbro numa

fazenda do interior de Campinas,
a. mais de cinquenta quilometros
do local onde estão- 'Sendo feitos
os trahalhos de filmagem, com a

presença de ceroa de cinquenta
fig·urant.es. Acontteceu porém que,
momentos -antes de ser iniciada
a filmagem, Gilda Lage; a figura.
central dessa.s cenas, sofreu um

acidenLe ·que a impossibilitou de

aparecer dia:nte da camera. IraI
fato teria acarretado grande�t�re
JUlZO para. ·a Vera ,Cruz se Elian(}

Lage, que estava presenté, não 'd

vesse se prontificado a substituir
a atriz acidentada. Assim, Eliane

Lag'e,' depois de fazer srta estréia.
no cinema como protagoni.sta ab
soluta de um filme, aparece em

"TERRA. E' SEMPRE
.
TERRA"

num peqheno papel. Entretanto.
aparecerá novamente .em "ANGE
LA" terceiro filme da Vera Cruz,
no principal papel femin,ino.

-o

.rantes, grato à auspiciosa da
tá.
Fazem anos h.oje:
A sra. Maria 'da Glória Me

deiros Dutra, espôsa do sr.

Heitor Dutra;
- a sra. Capitulina de Sousa
Serratine, espôsa do sr. Cleó
bulo Serratine, Inspetor Geral
em São Paulo da Companhia
Sudan;
- o sr. Eugênio F. da Silv�ira,
10 sargtO da Policia Militar;
- a 'srta: Lia Lopes Viana, �i
lha do sr. Rui Viana, funcio
nário dos Correios e Telégra-
fos' ,

'

-� enéantadora Vania-Maria,
filhinha do sr. Heitor Ferrari,
engenheiro do Serviço do Pa
trimônio da União.

\
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o ESTAUO-Sexta-fetra 13 de Outubro de 1�5J

Inscrição: de 10 a 10 �ubro. IC'��i���:"'�r������:"�;i��'��Exames: a partir do dia 11. Meia. da. melbores, pelai J'me-
Documentos necessários : 1 =-Cerfddão de registro civil

cores Dr_ecoI 16 na CASAdMIli

comprovando te-r idade mínima de 17 anos completos ou por com.
CELANEA - RuaC. M.fr.�

.pIetar até 30 de junho seguinte;'
" � .

2 � prova de quitação 'com o serviço militar e
Se rico quereis ficar ,

3 - prova de identidade feita pela carteira. de identidade I De modo tacil e elegaf
por documento que Iegalmsnta 'a substitua.

ou Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutue Predia

Á praca
t

Temos ? prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que
a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar

a nova linha.
•

.FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
i UNllO DA VITORIA, . LAJES.

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

mesmos dias, pernoitando em F'lorfanópolís. O pouso em São Fran

cisco está. dependendo. da homologação, 'Pelo DAC, do campo local.
Congratulamo-nos com os nossos' prezados clientes pelo 'aus

picioso fáto, que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira
em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem. distinguido O comércio, a índustria e o público catarínense.

Flortanópolís.v zô de setembro de
.
1950..

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências '

D,es�ia" um
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior

do Estado, de preferencía nas .praças de Joaçaba, Porto União

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

Ftortanópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de

instrução ·e ocupações anteriores e se possível fotografia.

emprego

. '.'ORESGO"
)"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 40 andar - Florianópolis
A'GENrES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CQRRETORES OF:tCIAIS DO
Inst. de Prev. e Assist, filos Servo do Estado (IPASE)

Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Galantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB�AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

VALVULAS

,I'hillp$
MAIOR 'ESTOQUE. .

fttlântida Radio Cal. Lda.
IRua Trajano, 51

Colégio Estacual _ (Dias Velho»
,

. Exames art. 91 .

.

/ .

-,Chacar'as· ..e Instituto do ..4-Jos�-Dtad8rÍ1lS-- -8 .. - Poos·õts

Quintais, dos lodostriários
AV I S ORecebemos o fasclculo de 15 de

Setembro da popU�Jr revista, agr'i- ,-'

cola brasileira CHACARAS E QUIN' Financiamentos a associados
'l'AIS. Das 134 paginas bem ilus- O Instituto de Aposentadoria e De 25 a menos de 30 anos ••• .).
tradas 1Jambem em côres, do pre- Pensões dos Industriári os avisa 4 pontos
sente numero, destacamos inú- a seus associados que iniciará o Menos de 25 anos .. • •• , ••••:

meros arligos or-iginais assinados recebimento de pedidos de inseri- 2 pontos
por renomados tecnicos agr-ícolas, ção para obtenção de financia: 143.1 � A classificação resul-

Oi(tCllldo "V�TORj�Q�A .A CAMPA- mentes pelo plano "B" a que se tará da média ponderada dos pon->
NHA DO TRIGO", "RUMO A ECO· refere o. decreto n? 1.749, de 28· Los obtidos nessas qualidades pre

NQiVIIA RURAL", "COMBATE ÁS 6-1937, com as modificações que. ferenoiais, observados os pesoa
:

SAÚVAS", "GALINHA POR COE· lh.el foram introduzidas pelo de- 6 e 4, respectivamente, para os

LHO", "COI'iSERVAÇÃO DOS O' ereto n? 25.175-A, de 3·7-1948, a encargos da família e a idade, pre

;VOS", "ATESTADO DE SAúDE partir do dia 16 de outubro cor- ferindo-se, em caso de empate..
PARA DOENTE",- P::-iEUNOGIA rente, obedecidas as seguintes o associado mais velho até o Iimi-

DOS"'" LEITõES", "A:\TAS "SAPA condições: te de 24 horas.

'I'EII' "S"", "CE,RA l'IIOLDADA,,_"'- _ :... 143.2 � Os associados que, não>

P�,\-RA l'IIELIPONIl'iIOS", "CON- II � O limite maximo dos em- tendo filhos, estiverem enquadra-
TRA A FEBRE AFTOSA", "A PA- préstimos' por unidade será de dos na hipótese :prevista no item

GINA DO CRIADOR DE COMBA- Cl'$ 150.0crO,oo (cento e. cinquen- n? 141, terão a seu favor, na con

TENT]!jS", "CARANGUEJEIRAS E ta mil, cruzeiros). tagem de pontos, .Q acréscimo de

OU1'RAS ARANHAS", "'RETORNO III � Para os Imóveis que pos 10 pontos. .

AO CAMPO ... ", "FLOHIC(jLrU· suircm três (3) dormitórios po-
.

15 � Logo após. os assooíadcs

RA BRASILEIRA", "ABELHAS derá ser concedido, porém, o fi- ínscrítos serão chamados, dentro-

EUROPEIAS NAS FLORE'STAS nancíarnento máximo de . . .. .. da ordem de classificação para

DA AMÉRICA", "OCA" DO BOI Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta comprovarem as declarações Ieí-

E "OVA" DO CA\TALO", "VITAL mil cruzeiros). tas nus pedidos de inscrição e, fei-

BRAZIL-II", "FOMEN'rO DO TRI' 12 - Não serão.adrnítidos a novo ta a comprovação, terão prazo

GO· E DA MECA IZAÇÃO DAS LA- empréstimo os associados que de 60 (sessenta) dia's para a a-.

VOURAS", "DIREITO FLORES- já tiverem obtido financiamentd presentação de suas propostas de

'rAL BRASILEIRO - ENSAIO", no Instituto, excetuados os casos financiamento, acompanhadas dos;

"SHORTENINGS E COMPOSTOS", de pedidos de refôrço de finan- documentos exigidos.
"COLHEITA E APROVEITAMEN- cíamento já concedidos. 151. � Na chamada 'de que tra

TO DO CAJÚ",_... "COMBATE AO 13 - As inscrições estarão aber- ta· êste item será dada absoluta

PULG.:tO PRETO", -"LARANJAS tas durante o período de 15 dias prioridade ao Grupo "A", já ca-

ÀS GALINHAS", "PLANTANDO úteis, nacterizado.

ABACATEIROS", "ENXERTIA DO H - Encerradas as inscrições, 16 - Atingido o limite da dota-

ABACATEIRO", "QUEIMANDO TO- o Instituto dividirá os pedidos em ção orçamentária, serão automá

COS", "GELÉL-\. DE MOCOTó", dois grupos:'
,

ticamente cancelados. todos os pe

'�MUDAS DE PEQUIZE[I\0'S", 141 � G1'UpO "A" � ao qual didos que não tiverem logrado a

"CANARTAS INSUBNISSAS", "CO- per-tencerão todos os associados tendimento.

MO ADUBAR E FAZER A PóDA com filhos, que possam compro- 17 � Os !associados desistentes

DO CAFEEIRO", "O PORCO TIPO var. ·efetivamente, encontrar,em- serão {)jbri\gaf:óriamen"e subsflluf

"BACON", "CRIAÇÃO DE PDM· se na situação de terem que de- dos por outros inscritos, na ordem

BOS", "CADA CHACARINHA SEU socupar suas residências em vir da lista de classificação.

PEQUENO TRATüR?", "GRAMA tude de procediménto judicial ou 18 - O Instituto, quando. se tra

MISS,IONEIRA", "CAPIM KIKUIU", dJ determinação da Administra- tal' de imóvel construído e 10caÇt(J

"A RRODES ISLAND RED, UMA ção Pública anteriores à data dés-] a terceiros, só ultimará a -opera;

CAMPEÃ ENTRE CAMPEÃS" (iI, te aviso. ção de financiamento medíente

em cõres) , "PLANTAS PARA PR 142 � Gr'l!:J!o "B" � em que prévia entrega das r-espectívas ,

QUENOS TANQUES", "NADANDO serão incluídos os demais associa- chaves .

EM ,CARNE ... ", "FORRACEIRAS dos inscritos. 2 - O recebimento dos pedidos

I PARA PASTO", ESTUDANDO A 143 � Dentro de cada grupo, de
-

ínscrfção será feito no horã-

PICULTURA", "l'IL<\.L DE "PIRA- será feita, em seguida, a classif'i rio de 12 às 16 horas de segunda

CICA,BA DA BANANEIRA", "CLA- cação provisória, consideradas as a sexta-feira, ·e das 9 às 12 horas

REANDO A RAPADURA", "A GA- seguintes qualidades !pref6ren' aos sábados, na Delegacia do I.A�

LINHA DE OURO", "J\fAN'rEIGA ciais : .P.I� � Praça Pereira e Oliveira•
.

DE AMENDOIM", TIPU OU AMEN· a) encargos de família, cujos e- Edifício. "IPASE" � 2° andar.

DOIM AcC.&CIA NA \ ARBORIZA lementos para. contagem de pon- 3 - O INSTITUTO LEMBRA It

çÃO DE BELO HORIZONTE", "á- tos serão, até o máximo de 10, a SEUS ASSOCIADOS QUE NÃO HA·

GRICULTRA DO NORTE E NOR- mulher e os filhos menores de VERA' NECESSIDADE DA FOR-

DEST� O MITO DO BABAÇÚ", 18 anos; MAÇÃO DE FILAS, POIS AS INS-

"CULTURA DA MANDIOCA", b) idade, de acôrdo com a tabe CRIÇõES ESTARÃO ABERTAg

"CONSERVAÇÃO DE LIMõES-SU- la .a seguir: DURA�TE 15 DIAS, NÃO IM.POR-
CO E: ALCOOL DE LIl\IÃO", "PO· De 40 anos para cima TANDO, PARA A CLASSIFICk

DA DAS ROSEIRAS", "A POLI�l' 10 pontos cxo. -A DATA DE ENTRADA DO

ZAÇÃO DA FLóR DO CAFEEIRO", De 35 a, menos de 40· anos PEDIDO E SIM AS QUALIDADES

"QU�A,L A MELHOR GALINHA PA- 8 pontos PREFERENCIAIS JA'. CITADAS.

RA A FAZENDA?", '''AMARELE- De 30 a menos de 35 anos ,
João Ricardo Mayr -

CIMENTO DAS .FOLHAS DA LA 6 pontos Delegado.
RANJEIRA", "PROLAPSO DO U'

TERO DA VACA", "INICIANDO
A VIDA DE PA.ZENDEIRO", "GAS'

TAR ME�OS DO QUE GANHA

MOS", "ÍN�EMTNAÇÃO ARTIFI

CIAL", "HAMPSETRE INGLÊS OU

WESSEX ,SAIiDLEBACK", "VA

CA CARACú COM TOURuHOLAN·
DÊS?", "ONCTNHAS \ CRIADAS
COM LEITE DE CABRA" " "BODE'

QUE AMAMENTA éABRJTOS",
"MA'rERTAL AVICOLA A PRAZO",
"FIANDO TUCUM", SEMENTES
DE "PAU·FERREO", eLc.·

s6 NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

Viagem com segnranca e rapidez
t •

EXPR'ESSO ,«SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí r+: Joínvílle - Curitiba

I•• '*
.. Agência:

Rua Deódoro esquina da
Rua Tenente Silveira

FERIDAS.
� REUMATtSMO E

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Npgneira
MadlCIlQão !lUZiU",.. DO b:starnuat

da .lflU.

.. 1
,

�DATI LOGRAF"IA
Correspondend I

(omerclal
Confere
Diploma

METODOI

Moderno 8 Eficiente.DIREÇ1l0"
llntUa M Pigozzi

Au II General BIUenCO,Lllrt, 48
(Esq uina Albergue Noturno)
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'para 'uma lubrificação

p�rfeita 'de motor.

para limpar as partes

vitais do motor.

'o DETERGENTE

,I

,

'IA PROPORÇÃO , ,

::_-_:

"'II!"�:�
�m i�

• , I
I

Tem uma' película lubrificante altamente

aderente.

) * Mantém seu corpo sob' temperaturas elivadas..
"

;.!:

;
I,

,�
*

* Evita oxidação, corrosão, e formação de "bôrra".

I -

* Mantém livres os anéis de segmento.
,

i;
,*
i

Isenta de entupimento os canais do sistema

de circulação do lubrificante.
,

l
,',

-.

Ao trocar ou adicionar o óleo

no earter, insista no

ATLANTIC MOTOR Oll
de "Ação Dupla", que limpa

e lubrifica

Associe o nome ATLANTIC às necessidqdes "de seu CGJ'm

Motor Oil *'Gasolina * Lubrificação * Pneus * Baterias '

, ..

.

)
I

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

------'_

/
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,o E�TA1JO-Sexta-fetra 13 de Outubro de ld5J

«Perdemos por menos de um barco, ·0 1· lugar, para um grande
compelid�r:_o Uruguay!» declara o sr. MoacYI Silveira

.

6

Dire�io de PEDRO PAULO MACHADO

Reaparecimento de O ataque é o ponto Veher e Walier I:
Ademir e de 'Jair de ioterronaoão zaga do� Madureira

Em vista do fracasso do Vasco Carvalho Leite vem lutando
frente, ao Botafogo, natarde de, do- com grandes dificuldades para
mingo" .p, passado, Flávio, Costa escalar o ataque alvi-negro pars
tomou enérgicas providências no a partida com o Flamengo, domin
sentido de 'que o departamento gr» no Maracanã. Vários titulares
médico do seu clube, dispensem estão seriamente contundidos.
todos Os cuidados necessários pa-] Parece certa, portanto, a escalação
ra com Ademir, Dejair e 'I'esou- do ataque suplente caso os efeti
rínha para que estes elementos vos não se restabeleçam dentro do
voltem a 'ocupar as suas posições prazo esperado,
no embate com o Madureira, do- ��--��---
mingo, em Conselheiro Galvão. R-\g""ata de S. Pculo'O "coach" aguarda com ansíe- e ...

dade o pronunciamento do· Dr. Foi no nono páreo que os catar ínen- Mas. estamos satlsfelto_s com a segua-

Amilcar Giffoni, para então, po- ses lograram tão retumbrante trtun- da colocação.
der ·escal�·r ao seu gosto, o quadro fo, tendo por adversartos os uru-

_..-----,--,------, guaíos, os paraguaios, os gaúchos, C, O Br�sll « (\ 100 BCB.'"que enfrentará o tricolor subur-
R. Tiête e Floresta. U

bano. A classificação foi a seguinte 1"

r8)) ,para a argeutio-Uruguaios, 2° Catarlnenses, 3° Ga, ! ...
úchos, 4° C.R. Tietê, 5° Floresta, 6° O Brasil indicará os Estadoa
Paragualos e 7° Floresta. Unidos para ser Séde do próxima
Brilhante feito, pois, ela guarmçao campeonato. munlial de hasket-balã

catarinense que, entre 5 guarnições já que a Argentina, paiz que será.
de renome �nternacional, soube

man'l
palco' do- Campeonato de. Bola ao

ter-se co_m fIbra e denodo no se�undo Cesto em Novembro vindouro não'
posto, nao logrando a supremacia da

,

f t
.

di saveli
competição por se lhes apresentar obs oferece 00 con ar o. in rspen '

tãculos dificeis de serem transpostos aos nossos atletas., ,�

I--------------------------------------��---��--------

JUi'amos solenemen� \que,
'

daqui
'para adiante,l, seremos., in!!.entivado�'en
e defensores aD 'h:iril0 batarin�énse, Es·
porte que, só tem sabido elevar o 'no'

PIe de Sarltà Catarina, E,o remo,
!Ô}eus amigos, não aparece nas man

,<ehetes dos jornais_ 'O remo não en

:Contra nas nossas páginas eSif?o'rti I�as, o apoio decidido que tem o foot

�ll. E" é pena" S� ?, re�o nos tem! 9 jogador Robson do Flumi
Â",do _tI ltl�fos slgmmfIcatlvos, 'l'emo�

I
nense foi indicado pelo T. J. D., e

gllanj:Jes lllcrementadlor,q,s deste Jes" , '

'.

"orte que reconhecem nêl I"
e bem passIveI que s,eJa

PUllldO,!
'" , e o va or -

1 d
.

real, o peso verdadeiro do esport. nao pac en o, aSSIm, ocupar, o seu

catarinense, que tantas glórias, co'/ postá no prélio com o São Cris- Extrato de Frutas Vitamir a ç
:mo já frizamos, tem dado ao"'esportE, I tóvão.

, Hidratos de Carbono etc'

C" A. Paranaense t X

G. E,,' Olympíco O
Domingo 'Último, na. cidade de grande vitória. Desperdiçamos

Bnrmenau, defrontaram-se C. A. mais uma: grande "chance" para
Paranaense de Curitiba ,e G.E. O· vingar-nos daquela tremenda go
Jimpico de Blumenau. )

leada que nos foi infligida pelos
Após uma peleja duramente dís nossos vizinhos. Mas, estamos

IIutada, onde os nossos perderam centos de que, mais cedo ou mais
excelentes oportunidades para tarde, teremos aquela: guapa rapa-'
marcar, o Atlético logrou o galar- ziada araueariana à nossa frente,
dão da tarde por intermédio de quando então. sêr-nos-á dada mais
um goal-penalty.' consignado pelo uma �gnifica oportunidade . de
'extrema Cireno. Não' fosse a pe- revidar com bravura aquele ro

s-ícía do guardião paranaense, te- sárío de tentos que nos "através-
4'iamos 'conquistado mais uma sou" a garganta.

Uma grande batalha
o assunto que vem despertando sas.· O futebol, meus amigos, é

�enção, atualmente, nos meios Inconstante, capríchoso 'e írnpla
'esportivos' é o classico da cidade cável. Vamos esperar o desenro-

.

Avai x Paula Ramos, que se rea- lar dos accntecimentos para de
Tizará domingo vindouro, no es- pois emitir. acertadamente, a. nos

tádio da Rua Bocàiuva. Os dois sa opinião. Vamos esperar! ..•
'<quadro, apezar do, tempo <chuvo-
:.50 e inseguro, realizaram os seus «RennlrAS» dopreparativos, aprontando-se para o 11 (;11 II

-compromisso de domingo. Como Fornerollijá tivemos oportunidade de frizar,
Segundo fomos informados, o

-qualquer prognóstico poderá ser
"ínaíder " canhoto Fornerolli, voltará

r2brado. a seu :qosto, fortificando, l:t'í;'!im, a

Não ee pode, ainda. fazer pre- vanguarda paulaína, Há tanto tempo
visões. Paula Ramos e Avaí estão afastado devido a uma contusão so

bem armados, a, assim, foge da Erida no pé esquerdo,

nossa alçada lançarmos,' antecipa- l"ornerolli.!..eneontra-se restabelecido,
Y voltando á ativa. '

tiamente, as nossas opinioes. de Vamo!'! ver se o "preparador" aín
fez que, últimamente, o futebol

� da se encontra na sua verdadeira
�em apresentado' muitas surpre- forma,

(

Esporte,s .

·be, dír ígfdo por Cesar Stamni que ul

timamente vem brilhando, conseguiu
envolver os comandados de Téixeiri
n:ba, Com uma otima defe<;a au�ihall
do constaatemente a vangt!:1r.la., flue
também vil1ha se conduzindo muito

hpm, poude o Marcilio Dias, per in

termedio de Edu, D '1otav,�1 jogador
paraILaense que órR integra o celll

jUl:tO local c�nsignar o primeiro
tellto, Com este 'feito o Nlareilio 1y)m
b:�n;eia constantemente .J arcü 1..(.1)

flHUO a Oscar d'ando,lhe oP"� :.,.nitladE
de 'praticar otimas defes,,- 1. Com
mais alguns lances termina a primei·
ra fase. VoItam as equipes a campo

para dar in�cio, a etapa complementar
O Atlético mineiro solicitou ao O Mm'cilio usando o mesmo ritimo de

Flumin.ense O en}préstimo do seu jogo passa nóvamente a se agigantar
ex-defensor Carlyle :para ,peforca!' em 'campo, Numa jogada magistral.
o time monLanhez, na .excu.r�ão o mesmo Edu aumenta para -2 o pIa'

cal' -a favor de Marcilio, Com este re
que vai realizár na Europa elll no- sultado de 2 x '0, a favor do clube lo,
'ven.bro p. 'vindouro. Todavia, (j cal tei'minou o jogo, No Marcilio
tricolor da guanabara i:>ronun- Dias destaca-se o trabalho de: Ary,
ciou-se desfavoravelmente

Id-,
'l'ula, yanildo, Zico, Careta., Edu, e

2ando que, no momento: JoO'.a-dor o n�avel arqueiro Re�na:d?, No PaI,
,o "'. melras: Sad'.nha, 'l'eIXelrlllha� ,Ca-

v�m sendo uma peç,a lm?�eSCln- rióca, e Oscar. Avan�e, pos .. al'C10ros08
íiÍLvel �quadro das, LaranJeIras. defensores do C" N. IMarcilio Dias_

Ita;aí nos
Berante [uma regular assisteucia,

4IIue ocorreu a praaç de desportos do
.c. N. l\larcilio Dias, teve inicio I) já
:an1U!nciado embate pébojlistico entre

:ias aguerriaas equipes do C. N. Marei
lio Dias e Palmeiras E. C., campeão
(la vizinha cidade de B1I1menau. -

Precisamente as 15,45 horas, teve ini
. .cio a pugna. Notou-se desde I" prin-
cipio do jogo. que a equir;e �ocal de
minava o seu leal antagonista. O clu,

ti AUético pediU
CarUle

Pôsto, de observàções
Hamilton Alves

barriga-vêrde,
,! Estejam certos, bata

lhadol'es de tao $lutar esporte, que
aquí ou em qualqúer outro jornal da
cidade, o remo receberá o' cal'inhG
e a acolhida qUe, efetivamente; deve
merecer, Somos" novos batalhadores

Robson iudiciado

Internacional X Renner
Internacional e Renner

" medirão
Iorças, domingo vindouro, em disputa
do cétro máximo da cidade. O prélio
entre estes dois clubes devia ser rea

lizado no dia 8, porém em virtude
do mau tempo que se fez sentir na

manhã do referido dia o duelo foi'
transferido para domingo vindouro

A transferência: do embate em nada
veio afetar o grande interesse qus,

despertará o choque entre ambos, já
que o público gaúcho esperava UHl

jogo de grandes proporções.
Assim pois dia 15, domingo, o po

vo gaúcho terá ensejo de apreciar,
um grande embate.

Saulzinho, magnífiCO extrema �va·
iano que, domingo ocupará a sua po
sição no jogo com o Paula Ramos,

.... �
'

.

TINTAS PARA IMPREsslO
C O T TOM A,R'

# •••••••••••••• , ••••••••••••••••

, oslr01:!COP, ªpO • lIMÃO
• ABACAXI

• iARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
((ldio C/Jm lienllel(Jp�

.

de,5 fruloJ dllerenfesl'j, 1B,lJo
QECMBOLSO POSTAL

� PAIJA- TODO, PA/Z '

Prodv'fos 5VC ;'FRUTI
_ '; tA/XÁ. P'J$TA'L:, 1008 ,

,CURITIBA ,... - PARAN./J,"

Enquanto no Vasco pairam vá
rios enigmas e interrogações ata"

halhoantes, já no Madureira, o sere

próximo rival. as cousas sfiÓ dite
rentes. Assim é que, o zagueiro
Weber, volta-rá. a formar a zaga>

com Walter, alivianrlo, em parte ..

as Ipr�ocup.ações dos responsaveís
pelo grêmio madureírerense.

o despacho lelegralíco' de 'cambica
o nosso conterrâneo Célio Cida-

de, residente em Cumbica, estado Abraços. Célio' Cidade" •

de São Paulo, enviou ao C.R. Aldo Agradecemos;' em ·nome do C.R�

Luz o seguinte telegrama.: "Feli- Aldo Luz, iO despacho telegráfico
citações remadores catarinenses do nosso conterrâneo Célio Cída-

por tão estupendo feito. de.

IO'V8stigacão oficIai sôbre novo'método
_ do ' tratamento do câncer', \

LONDRES, 12 (U.P.) - o ministro da Saúde, sr. Aneurím
Bevan, encarregou uma comissão de 'personalidades do m,;m-,
/do cientifico entre os quais figuram Sir Alexander Flemmg
(o descobrid�r da penicilin3:) �Sir Robert Robinso�, presi-..
dente da Real Sociedade Bntamca, do estudo do metodo de
tratamento do cancer, denominado "tratamento de Carde
gan" que utiliza uma mistura vegetal. e é empregada ha .mui
to tempo por membros da familia Evans .. Segundo DavId R_

Evans, que aplica atualmente o método, descoberto_ em 1907

pelo seu pai e um tio, e que permaneceu desde �ntao segredo<
de família, o inquérito sôbre o assunto chegara a uma con

clusão, sómente se os métodos e os produtos empregados fa-
rem estudados de forma experimental, isto é, diretamente em

doentes. '-

Aprov@do O projeto que estabelece o
sistema de eleivão indir1eta DO pais
RIO, 12 (v. A.) - Na sessão de presidente da Re�ublica, ACamara,

ontem da Câm,ara foi aprovado ! a��otou umá é�nenda do sr. Afons� �
importante proJeto que estabe- rIDOS, determmando que essa elelçao>
lece o sistema de eleição indi- seja feita por "maioria absoluta dOai
reta para presidente e para vice: membros do Congresso Nacional"� ,
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Elorit61'lo I R•• ld.nola
Rua Tbcdent.1 41.

I
lU

FONE •• 1468 m

-

Dr. CLARNO G.
GAL,LETTI

ADVOGADO
Cl'ilnl • oi••1

CODlltltu1ção ti. Soál.dad.
NATURALIZAÇÕES
Tituloe Dealcl'Qt6rlol

DR.I. LOBATO,FILDO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
\

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

as.�istente de Cirurgia 40 Prof.
Ugo Pinheiro Guimarões, (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, t«;liariamente,

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

Agora, SIm!

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2, andar

1Caixa Postal 260

. F�orianÓP€>liS
- S. Catarina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

"

t�!
DR. ANTONIO nm MUSBI

Médicos

Cirurgia-Clínica Oeral-Parto'�

Serviço eompjeto e especíalísado das.l J?OENCAB DE

SENHORAS. Com modernos métodos de diagnóstico e tra:'
tamento.·

I

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINOUORAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-EletrocoQulaOlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificfo

do Montepio. .

Horário: Dai 9 lis f2 horas - Dr. MUUl.
Das 15 as 18 horas - Dra. Musai.

Residêncna - Rua Santos·Dumont. 8, Apto. lo

(

FlIDdada elll 1870 .:.... Séde: BAHIA
INCANDIOS E TRANSFOJrtFB
Cifra. d. Bala.�. d. '1'44

CAPITAL B RESERVAS· �:............ CrI
Reaponsabildade. •••••• •• • • • • • ••• : • • Crf
Receita ••.••• ...•• •• • • • • • • • • • • • . • • • • • Crt"
Ativo .••..••• ••..•• ..... • •• •.••••••• CrI

I
Sinistros pagol nOI óltimo. 10 &I10Il' ..�. C-cO
Reapon&abiÍidadea •••• • • • • • • • • • Crt

Diretor�:
Dr. PamphUo d'Utra Freire ie Ca"al'o, Dr. FraDe". i. N..
Aalaio �af!IMrra, Dr. Joaquim Barreto de' Arat)o e JOIS' A"bre••

",.:r :r __
- - _.,..T..'" '". _ .'"s. '" , '"

..'" ":a1':M1". _ ..

1O.1OO.IHMI,Io
1.178.401.715,'7
'7.053�i.so
142.17fI.CIOJ.llo
'UM 81-8,10

71.711.40ÚOI,20
.

PO�TO AUEG�E

RUA VOL(]N (ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

CA"XA POSTAL. 583 • TEL!;FONE 6640 - TELEGRAMAS: ,PROTECTORÀo/

AgenCia &eral para 8tH. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Ca.txa Postal, 69 .. Te} "p,'otectora" ':'_ .: PLOBIANOPOLIS

RADIOTERAPIA
RAIOS X

•

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.d� diàriameDte. DO Hospital .e Carl.....

Dr. Lins Ne�es.. Dr. Polv-doro E. S. Thiago
ttnler da MaterDidad.e e ."Ie.'� . �écUco � "rteb'.

Roapital .e Caridade . • BO!Ipi� �e Caridade de I"loo

CLINICA DE' SENHORAS, - ç.-. IJ'IaDópolil. ÂSSist�nte da

RURGIA PABTf)S Maternidade

JtapÓltiCO. eontroleve . tr,tam.ento
lQ)eCiUiudo da I.l'avidêl. DlI�·
ti_ da adolese!ncla e. da men�pa,u·

.. Pertuba"ÇÕea' menatruala, i't�'"

MPI e tumorea do aparelho ·Ienl·
a! feminino. ,

)peraçõea do atero, ovirtoa., trom

_,' apendiee. hérniu, varQea. etc.
:arnrlia plútiea do perlneo (ro

III'U)
lSSISTENCIA AO PARTO B. OPE-

RAÇõES OBSTETRlCAS
touço glandularea, tíroíde, oTi·

ioI, bipopise,· etc.)
'bltublos nerv.OII011 -é- Esterilidade
- Regimes.
A>Daultório R. Joio Pinto, , - Td.

...dl
Reald. R. 7 de Setembro - .•!lU,
:ru e Sonsa - Tel•.84IJ. : •.

Dr. Newton ,d'Avila
Clnqia geral - Doenças de s......

na - ProetoJogia·
FIetricidade Médica

Conaultório: Rua Vitor' Meirelel .n.1 .

II - Telefone 1;307 '. I
Consultas: ÁS 11;30 horas e ·iI lar· .

-4. das 15 horas em diante'
Residência: Rua' VidaJ Ramo. ·lI.

.. - Telefone 1.422.
.

Dr. Mário Wendhausen
_!aia .6Hca "de adula • ma...
OO!UUltór1o - Rua Joio Pinto. 1.

Telef. ](. 76'
OI..nlt. du • 'I li uru

-.atilada: :reli,.. .8ellablt II. .,.
TeIArf. nl

d.· carga a

sIo FRANCiSCa DO SUL Para· NOV4 JOBI
.

Informagõ•• Gomo. Agent.. "

PlOflln6polil - C.rlOI HoepckeSIA _, cr.:_ Teletone 1,212 ( Ihd. tele.:
8io Pr.nei.co do Sul-C.rlo. Hoepcke S/A -CI - ';t'eleloDc 6 MOORgMACK

r

: .

Dr. Paulo Fonte,
ClInIco .'�OI'

tanlt6rio:'Rua Vitor .é�, n..
� Telefou: 1.405
c.ualtu dai 10 'I II • tiã U II
II 11ft. R..ldftleU.: Ru Bl-.

U. - 'T"'_: 1....
. . . � . ...

10r.Milton Simone ·Pe/eira
Cli1;Úea Cirurgica ..

Moi_tias ie' Senhora. '" .

CIRURGIA' GERAL
... Serviços dos �ofessorea Bene

Ueto Montenegro e Piragibe No-

l1leir. (S.o. Paulo),
001II111"": n.. U '- i7 hor..
... Fel'lWJ.do !l.achado, 10

Dr.' M. ·S..Cav�lcanti
CIbIlca ael�'" ......
'fia . SaicJaüa :IIa.rt1IIIa. I'

'IiíIelôM
.

.: .".
..

/

I

r
;

"VIRGEM
.

ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL1IND rr8TR[��.JOIN V.L L L &)� (M!lra� r;�.a(

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA r-

I

\ !
<,

Ooenç.al dOI órgaol in�el'llOl, .....
eIalmente do coraçio e vuoa

lloeílço da tiroide e 4em.t. .....
dulu interQu

.!Ibdca e cirurgia de 181Dih0ru -

Partos

rISlQTERAPIA - ELECTROt;d..

DIOGRAFIA - _TABOUSÍllO
BAt5�

tORARIO DE CONSULTAS: -

D1àriamente Q_as 15ls 19 ho
ruo

cONSULTóRIO:
Rna. Vitor MeireI", a. II

Fone manual 1.701
RESIDINCIK: .. , .�

.lvenida TrompowlkI II I

Fone manual 7"
----------------�-------

.

..lOr. Roldã'o Consoni
"CIRURGIA GE-RAI. - ÀI.TA CI·
RURGA - MOL1tSTIAS D. ••
..... NHORAS .:... PARTQI

"oraado pela lracaJdade .de JlIdl··
i!a de Ulliftnidade de Sla P.lIl..
onde foi ••• istente por "'.ri... aa... de

SerYiço. Cirúrgico do Prof. AI1t1t1
. c.rrllii ...

Cfr�. do estômago • 9lai eImI&.
ru, inte.tinol delgado e �. tinIIo
de, rinl, prÓltata. bexip, utenI,

.ririoa e trompa., Vcrieoccb, lIUréo
eele, ..ui.a e he:rDal.

\"

Couaultal:
.

"Cal I ii 5 hora, I riII

lIe11� Schmidt, 21 (sltoe da can
p.mlO). Telef. 1.5'8

...�bela: R". Eatena J1IlIl1II'. 111-;
Tele!. :M. 764

J

Dr. A. Santaela
(Pormado. pela Paculdade Kad&
Dal de MedIcIna da UniTersldad.,.

< do Brasll)
II6d1co PQr concurso da Asmt... ·

c1a • PsIcopatas do rustrttó
Pederal

Ibt-Interno de ![ospltal Pslqu16-
trico e. Manicômio. Judic14r1o

da OapItal Ped�1'al
IX-Interno da ISenta Oasa d. 111-
aer1córdia do 810 de Janeiro
OLtNIOA :aomIOA - DOBOU·

NERVOSU
OoD8Ulmrto: Bdiflc!o &m6l1a\
••to - 8ala I.

Bes1dtncta :
Avenida' R,io Branco, 144i

. . •

DiI.!i ·15:":" '11 hora
" .Telefollê:"

OOl18Ultóno - uea.
ae.1dlnm. - UH.

.... ,. • •• • • .. • • t ••••••
'

CASAS _ �OII
PCAUe V.•• euu ou � ....
vender.,.

.

.

Nilo ·encontra comprador'
Entzegue ao IlIIcr1t6rto

L L. .AlVeI.
.

Rua Deodozo ....

. S�sÃ���RCtAt
ESPECIALIDADE

�
-

\.
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queiram progredir na vída
Importante organização muito antiga e conceituada pre;

cisa de vários j'nspetores viajantes. - Despesas pagas para

pequenas viagens.
.

- Possibilidade para ganhar de inicio
.

Cr$ 1.500,00 à Cr$ 5.000,00. Informações à Rua Felipe
Schmidt, 17 - Sobrado.

Emprego para pessoas ativas que DenúDc!a c6�tra a Progride. a industria eletrica
expansao d,e sistema '

'- Santa Catarina
soviéticos

FlORIANOPOLlS - 13 de Outubro de 1�50

üI;;NEBHA, 12 (USJS) - Uma
denuncia contra a expansão "ra

pidada c perigosa" do sistema so

viético de trabalho í'orçado adota
do em países sob dominação rus

sa, foi feita perante o Conselho
Economico e Social das Nações
Unidas - (ECPSOC).

O delegado elos Estados Unidos
"Valter Kotsotmnig falou sobre
uma nova legislação contendo me

didas de trabalho forçado. na Ru

mania, e inJol'l�{ou o Conselho so

bre dados que indicam a oxisten

cia de praticas de trabalho força
elo como paete do sistema. econo
mico da 'I'checoeslavaquia.

A eleição estadual em números
(Dados lor,ecidos pelo T.R.H•. 'até

às 12 horas de ontem)
Para Governador

Araquari - terminada .

Araranguá . .

Biguaçú .. •......
.

.

Blumenau .:... , .

Bom Retíro . . .. '. . .

Brusque - terminada 1.748
Caçador � terminada.... 2.519
Camboriú - terminada.. .. .912
Campo' Alegre - terminada, '.. '441
Campos Novos. _::. terminada .. �. .2.588,
Canoinhas - terminada.. '3'.118
Capinzal - terminada .

' 1.407-
Concordia - terminada " -2.525
Criciuma - terminada. " '.. 2.331
Curitibanos - terminada.. .. 2.184
Florianópoiís .. 3.609'
Gaspar...... . ., .

Guaramil'im - terminada .. .. .. 1.528
Ibirama 471
Imarui .:._ terminada.. . 1.817
Indaial '.'. . . .. .. . . .. .. 96Ó
Itajai '...... 2.535

Itaiopolis - terminada. . . .. 1.447

Ituporanga ..•••.. 1.077
Jagual1Jna .....•• ..

Jaraguá do Sul - terminadà .

Joaçaba .. _ . .. .... . ..•"..... ..,

Joinville . .......•.......

Laguna :____ terminada . .

Lages _ ....•.......

Mafra - terminada .. . " .

I Nov:: Trento -. terminada
'

.

Orleaes - termmada .

Palhoça - terminada
'

'

Piratuba .

Pôrto Belo.... . .

Pôrto União - terminada. •
. . . .. .. 1.600

Rio do Sul - terminada....... .. 3.439
Rodeio .

São Bento do Sul, terminada 1.295
S. Francisco do Sul, terminada. . . . 1.706
São Joaquim ' '

','"

São José "'\
.

Taió ,

Tangará, terminada ..

.Tijlicas, terminada ..

'

o' •• ".

Timbó, terminada .

Tubarão, terminada .

Turvo .•......................
Urussanga _... . .

Videira, terminada ..

Chapecó .

I

Udo
1.261
1.392
.1.084
963

2.404
1.232
2.689
2.923
5.480
1.846
801

1.436
3.462
968

9Q6
2.690
1.7�5,
2.629

800
1.275
2.480

Iríneu
814

1.685
1.340
1.132

4.558
2.492
949
505

1.989
3.546
1.554
3.665
4.068
1.911
5.009

1.916
1.490
.917
1.065
2.877
1.035
1.494

3.252
2.373
4.149
3.697
3.237
2.240.
1.183
2.782
3.164
1.160

2.781
5.220

2.193
2.126

1.610
2.800
.2180
4.117

1.124
2.224
2.795

81.721 102.418-
/

_
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

GETULIO VARGAS .............•....
EDUARDO GOMES .... � .

CRISTIANO MACHADO .

JOÃO' MANGABEIRA . .

,.

SENADO DA i'REPUBLICA
NER:8:U RAMOS .... .. ..

CARLOS GOMES .......• . .

81.340
64.078
39.204

17

76.310
102.165

}

NUNCR EXISTIU IGURL'

·Jusfino Silva
Acha-se nesta capital, procedente

de Curitiba, o sr. Justino Silva, cor
retor naquela praça e que .há
23 anos não vinha ,a sua terra na;
tal. O sr .. Justino Silva que conta

entre seus conterraneos com

grande numero de amigos, tem si
da muito cumprimentado.
Nós de "O Estado" também o a;:'

braçamos deseiando.Ihe felicida
des e longa permanencia em nossa

cidade.

Su�Fru'i
O

.

complemente alimen
tar por exceleneía. Ex
trato de Irutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

e

..

Iria noivar a prln·
�.,sa

-

Bllzabetb
LONDRES, 12 (UP) - 'Os meios

chegados ao Palácio Buckíngham
recusam-Se a fazer qualquer co

mentário. a respeito das informa

ções. publicadas na imprensa íran
cesa segundo as .quaís o noivado
oficial da 'Princesa Margar.et e

Lqrd Dalkeith seria anunciado an

tes do Natal próximo.

SERVIÇO DE METE0-
ROLOGIA
-o--

. Previsão do 'I'empo, até 14 ho
ras do dia 13.

Tempo ln�t�vel, com, chuvas,
Nevoeiro.

.

Temperatura - Estável.
Ventos de Sul a Léste.: frescos.
'I'emperaturas Extremas de ho-

je:
Máxima 18,7 mínímatõ.õ.

Estabilisador com desligador automatico. Eliminado,'
o perigo do aumento de voltagem

'Cresce a população
do Rio do Sol

RIO DO SUL, 12 (O Estado) -En
cerrou-se o recenseamento - de Rio do
Sul no dia 30 do corrente,
O censo de 195!), que foi féito sob

um rigoroso critério de seleção e fi

delidade, apresenta o municipio de
Rio do Sul entre as comunas mais

populosas de Santa Catarina, c.om

uma população de 58.327 almas.
No censo de 1940,. Rio do S,uI, pos

suia a populaçfW de 38.052 excluido
o. mun.ícípio de Taió que naquela épo
ca, pertenca a Rio do Sul.
Temos al, nos últimos 10 anos um

'

aumento na população deste muni·
cipio de 20.275 habitantes.
Apurou ·ainda o recenseaIileI1to a

pO'pulação po!!' distritos,,' que ficou
assim distribuída: Distrito da Sede
- 26)!75; Trombudo Centrai - ....
10,144; Pousli Redondo - 7.913;
Lontras - 7.029 e Rio do Oeste
6.348.

PARA �ERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\

.

---'()-
.

Entre os vários produtos que. Sta. cal' os constantes aumentos ou

Catarina fabrica com perfeição cxis- das de voltagem,
tem muitos artigos elétr-Icos manu- Assim, as donas de casa, Pode
faturados com esmero.

' ouvir suas novelas radiofonica cOIll
Agora a Industria e Comercio G. descanso de espirito, .enquanto cu'

Schneider de Blumanau, acaba de dam dos afazeres domesticos mesmo
lançar no mercado um estabí llsador em compartimentos distantes daque.
que não existia ainda identico. le onde estiver ligado seu radio, pois
Trata-se de um. estabilisador ·auto- com o estabilizador automático "WS�

matico que é regulado para deixar de fabricação cataríneuse, não have
entrar determinada voltagem e des- rã mais nenhum per igo de queima
liga automaticamen.te caso a volta- valvulas por aumento de voltage
gem que' entra seja aumentada. O mesmo estabilisador serve tam
Vem este aparelho resolver velho I bem para geladeiras te qualquer o

problema, ou s{lja o grande íncon tros aparelhos eletricos.
veniente que tinham os oufros esta, Felicitamos o sr. Gustavo Schns
bilizadores que precisavam ser olha der pela maravilhosa' realização d
dos .frequentemente para se V'crifi- sua rírma.

•

.. - .' '" y,
' .

Guilherme Tal'
"

Alzira AÍl,drade Coelho
to. aniversário de falecimento

A familià da Alzira Andrade' Coelho convida- os parentes e pessô
as de sua' relação paraassistirem à missa de 10 ano de f'alecimento. n()\
dia i8, às 7 hor-as, na Catedral no. Altar do Sagrado Coração de Jesus.

"

I vinda do novos imigranles
, holandeses

Aguarda-se um novo acôrdo entre 6 Brasil e a Holanda.
.

para aumento da quota imigratória
.

Dados os bons resultados de- Estado é filiado á religião caíóli

monstrados pelos colonos holande- oa, tendo. a assístencia de sacer..

ses localizados na Fazenda Ríbeí- dotes do seu credo- bem como ir..

rão. .

no município. de Mogi-Mirim, mãs destinadas ao serviço de ca

e na Fazenda Monte- Alegre, no tequese. enfermagem e direção de

Estado do Paraná, o govêrno bra- ensino .

stleíro autorizou o. ir��,sen1ante Os colonos que se fixaram n

do pais' em Haia a assinar um no- Paraná, em terras de propríeda..

-vo acôrdo com o govêrno da Ho- de das Indústrias Klahin, são de

landa, 'sobre a vinda de novos origem protestante 'e também se

imigrantes para a Brasil. rão assistidos por ministros do seus

Os trabalhos que os holandeses culto. '.

estão. realizando nos nucleos que Pelo novo acordo, o govêrno hra-'
lhe foram destinados provam de síleiro pagará metade das

/ despe
sobejo a operosidade e adaptação sas dos imigrtantes, e corícederé

dos novos colonos a nosso meio ainda outras vantagess contatan

ambiente, trabalhando em culturas tes da ínsenção de impostos du

ele ótimo rendimento, quais sejam, rante certo tempo, até que os co�

a produção do trigo, batatas, mi- 10nM possam. tírar do solo os meios

lho, porcos, gado e Iaticinis. _..,
_ indispensáveis a eeu meio de vida'

O grupo que se fixou em nosso no pais.

FV0GQanio
Ele, o Altlárelo, deu quarenta anos de inteli�ência, de

cultura, de devoção, de honradez e de trabalhos a sua ter

ra. E vai continuar a servi-la!

*

Entre os serviços .que prestou ao seu Estado, um deve'

ser relembrado nesta hora: o de mandar-construir um tú
mulo digno para os restos de Lauro Muller, que tínham.,
até então, por mausoléu, um monte de capim! '

.

* '*

Eu sempre impliquei com o -nome da Capital catari-'
nense. Porque Florianópolis? Agradecimento aos crimes

e(atrocidades -de 93?

*

/.
\
A História, às vezes, é até irreverente. Laguna nã�;

quis Cruz e Souza para seu promotor!
r- *.

*

Um dos mais ilustres e esportivos lideres da U.D.N.
local chamado para fazer o registro dos candidatos dO"

seu partido foi ao Tribunal Eleitoral e pediu para ver"

"como.o N�rêu fizera". E não escondeu que iria copiar o'
processo! O fato não contem nada de extraordinário. lt"

citado �penas para encher o paragrafo e �ara lembrar.
Rui, na Oração aos moços, quando se referIa ao pod�r
fatál da competência....

.
. •

No voto majoritário perde o P.S.D. No v(}t;o de legen ....
·

da perde a U.D.N. E e.malg-uns lugares perde mesmo jun-
tando P.D.C.,"P.R.P., P.S.P., P.S.T. e P.L.

.

Se a lei manda que os derrotados embarquem, cif
ou fob, via maritima, vamol� ter, nas baías do Norte e d()'J
Sul a repetIção da histórica retirada de Dunquerque! -

_ 1t *
.

Grato pela cessação das hostili<lades telefônicas..
*

*

, "
,
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