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Todos os jornais çariocas enaltecem·· 'NefitkRamos.
Todos os· partidos, no Senado, elevam o ilustre· cata-

. \
• I'

rinense. São vozes insuspeitas que, no conlerrâne'o�
dignificam a lerra' comum'. Estamos satisfeitos!

"
"

)

Q MAl8 ANTIGO DIOIO DE SANTA CATARINA

__túl�. D. &en.tel smNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DB ARRUDA B'.OI

-[PrOibido no- Rio o trânsito de 50)'';
v-'

dados nas ruas, sem lícença prêvía..
RIO,-13 (V.A.) � Desde ante-ontem nenhum soldado po

de transitar nas ruas desta Capital sem licença especial. A po- _

licia do Exercito vem efetuando dezenas de prisões de solda.
dos que transgrediram essa ordem 'do comando da la Begíão
Militar.

'

(

{
,

A eleição estadual em números
(Dados fornecidos t pelo T.B.I. até

às 12 horas de ontem)
Para Governador

I ti.Ilno XXXVI florlln6polls- ...SAbldo, 1. de Outubro de t950 10.919

Retornou à presidência do Senado V�rlos partidos te ...

o sr .. Nerêu Ramos rao caDc.ela�os. OI

Homenagens 10 emi'o8Dte homem público seos registros _-.,
, RIO, 13 (V.A.) - No capitulo rr�
RIO, 13 (V,A.)"'-:- A nota de des- piramos foi colocar na �il'e?ão do Se- lativo aos partidos politicos, o

taque da sessão do Senado de ontem nado alguem_que _dele nao fIzes�e par, Código Eleitoral determina, no
foi o retorno do sr, Nereu Ramos á te, se a função nao fosse exercida pe . ,,'

presidencia dos trabalhos, e que �ro- lo vice-:Vl'eSident.e, iter-se-\ia anlUladol
seu a�·tIgo 1lt8, parágrato umco,

VQCOU entusiasticas manifestações do a razão de ser daquela medida, pois que, a -agrennaçao desse genero

plenario á qual se associaram a ban- os Estados perderiam a igualdade que que, em eleições gerais, não ele
cada da imprensa e os tuncíonauíos a vice·presidencia da República esta, ger-pelo menos um representante
da Óasa. Expressando o regozljo pelo beleceu". Sa�f�n��u seu, conceito, se- ao- Congresso Naeional ou alcan-
fato, falaram varios oradores, a co- gundo o qual o vice-presidente da Re-

'

,. .

meço pelo SI'. Dario Cardoso. O se- pública não faz parte do Executivo çar. em todo pais, cinquenta
.

mil

nador goiano disse compartilharem é sim do Legislativo, votos sob legenda, terá seu regls(l<\
seus 'colegas do sentimento de íuten- ---!'rosseguindo, disse que a' horne- cancelado. "ex-off'icio". pejo 'I'ri-

"

J3::t alegria, proclamando, em seguida, nagem que lhe era tributada, signl- buual .sup'eriur Eleitoral. ,

a compostura, zelo e extraortlinaria ficava o julgamento ãaijueles" 'que' São 14 os particios registrados
segurança com que o sr, Nereu Ramos mais 'de p>,ertÇ/ acompanharam sua I

.

t
-

S J
tem presidido os trabalhos do Sena- atividade· parlamentar e, por isso que concorre�a.m, ao p euo. e- t
do, honrando e dignificando esse pos- mesmo, melhor poderiam julga-la, I gundo se verifica pela marcha da

to. O sr, Dario Cardoso aproveitou o A sessão em seguida converteu-se apur-ação, varias deles incidirão

ensejo de estar na tribuna para Iou- em -secreta discussão da mensagem nos dispositivos do Código, pois
var, depois, a personalidade do 'mi- presidencial que indica os nomes pa- não consegurrao eleger nenhum
nístro Lafayete Andrade, que vem de ra constituição do Conselho Nacional deputado.' Terão, assim, cancela"
deixar a presidencia do Tribunal Suo de Economia. O plenarto não chegou
.perior Eleitoral.' a votar a materia, todavia, em virtu'

dos os respectivos registros.
Associando-se às palavras do sr Da- de da falta de numero,

rio Cardoso, e acrescentando outras, _-.-....._-•••-_••-_-.-_-.-.-.._-_-_-.-.,..-.,..-...
talaram; a seguir, os srs. Atilio Vi
vaqua, Euclides Vieira, Ivo Aquino,
A. Viana, J, Dorneles, Alfredo Neves
e San tos Neves, unanimes em assina,
lar as excepcionais qualidades do sr.

Nereu Ramos no exercício da presí
dencia, muito embora se tratasse de
homem essencialmente partidario, sa

lientando, ainda, o papel desempe
nhado por ele na elaboração da Caro
ta; Magna e as realizações de seu go
verno eI1'1 Santa Catarina.
Agradecendo as homenagens, o rsr,

Nereu Ramos disse que por ques
tões de prtneípíôs, quíz s�r assíduo á
presidencia do Senado, orgão de equí
librio federativo acrescentou.
Aludiu que "se o fundamento da
criação do cargo da více-prestdenela
na America do Norte, onde nos ins-

Reestru turavão dos
Desligou-se do.T.S.E. quadros da. Marinha
o ministro Lafayete
Andrade

..-

RIO, 13 (V.A. - Foi divulgado
ontem que a exemplo do que fi
zeram os míntsterics -da Guerra
e "da Aeronautíca. da Marinha já

---o-
tem preparado um estudo reestru-

RlO, 13 (V.A.) - Por haver con-
turando seus 'q'tJ,adros, para atencluido, õ tempo regulamentar per-

mitido pela Constituição, deslí-
der 'ao seu grande, e crescente de-

gou-se ontem da Presidencia 'do
senvolvimento de depois da guerra.

Tríbunal Superior Eleitoral, o mi-
Essas medidas virá desafogar

nístro Carlos Lafayete de, Andra-
.

a situação precar ia .do acesso a

de, qué ha tres anos vinha presí-
diversos postos de carreira em que

dindo '[1 mais alta corte de JuslÍll!lll
se sncontram qUl!-se todos os ofi·

Eleitoral do pais. ciais dos diferentes postos da hi·

reraquia,- principalmente os ca·

pitães ,e p.rimeiros tenentes.
_

RIO, 13 (V.A.) - Noticias pro'
cedentes de Londres, informam
'qu� os acionistas da "GI\eat Wes
tern of Brazilian' Railway Compa
ny" foram ,avisados de que o Go
v,erno 'Brasileiro acaba d,e pagar
a soma fixada para a confpra da
Compánhia 'no acordo de Lonares
em 26 de, maio do ano passado. A

.

cifra se eleva. a 3.34.6.000 libras
pela compra dos depositas da ·so·
ciedade. A reunião especial dos
acionistas se realiza,rá no dia' 10
de nDvembro a fim de ser discu·
tida 'a liquidaçào volutári:=t da
sociedade.

Resultado�onhe,cido do pleito
em todo 'o pais

"'-De acôrdo com as informações das agências telegc'a
ficas a posição dos candidatos é a seguinte:

Bncampada, a (tOreat
iestera 01 BrazUieD c_

Bailio, , COJIIPªDJ»

Para Presidenje i
Getúlio Vargas �

Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado'
João Mangabeira

-

2.755690 �

1.5�2004
1.163163'
\ 13906

Pará' Vice-Presidente
Café Filho
Odelon Braga
Altino Arantes
Vitorino Freire

1.551.592
1,381462
980.402
321.013

Araquari - terminada.
Araranguá .

Biguaçú ,.,.. . : �
<Blumenau . ".

Bom Retiro .., .

Brusque - terminada.
"

"

Caçador �
"

.' .

Cambcriú; - "
.. .

Campo Alegre -. terminada '.. '

Campos N:9vos' -. terminada ..
'

Canoinhas - terminada. . ..

'

.. ,

Capínzal - terminadal. . .i., •••

(\lncordia - terminada.
Crícíuma - terminada. .

'

Curitibanos - terminada. ..' ..

Florianópolis .. ,. .. _ . . . .. . ..

Gaspar .

Guaramirim - terminada. .. .

Ibirama .

Imaruí - terminada . .. , ..

Indafal ' , .

Itajaí . , . . . . . . . .. . .•....

ütaíópoüs - terminada. " .....

Ituporanga .. ',' . .. .., ..

Jaguaruna . ,
, .

Jaraguá do Sul - terminada .

Joaçaba .. "." '.'
.

Joinville .

-

.. .,

Laguna -

-

terminada . .

Lages ., _. .' :�.
Mafra - terminada. . ", . ..

Nova Trento - terminada .

Orleães - terminada .

Palhoça - terminada. . .

Piratuba _. , ..: . .

Pôrte Belo :'.:... ......'

Pôrto União -.- termimtda.. . ....

Rio �o Sul:;-: terminada. . ..
"

. -,

RodeIO ; '--'''' . .

São Bento do Sul -, terminada .

São Francisco do Sul terminada
São Joaquim.... . . .. . .

São José -.: .

Taió : .

Tangará - terminada .

Tijucas .... :'......... .
,

.

Timbó - terminada 1.... . ..
'

Tubarão .

.:. Turvo .

UrusSanga .

Videira - terminada.. . .

Çhapecó .

Udo Irineu
1.261 814
1.392 1.665
1.084 1.340
-1.720 1.651

155 242
1.748: 4.558
2.519 2.492
912 949
441 505

2.588 1.989
3.178 3,546
1..4-07 ,1.554-
2,525 ,3.665
2.331 4,068
2.184 1.911
4.377 5.594

1.528 .1916
471 1.490

1.817 9:t7
1.864 2.091
3:470 3.858
1.447- 1.035
1.077 1:494

2.404 3.252
1.232 2.373
3.437 4.747
2.923 3.697
7.412 3.901
1.-846 2.240
801 1.183

1.436 2.782
3A62 3.164
- 969 1.160

1.600 2.781

3e 5.22U

1.2'95 2.193
1.706 2.12&

,

906 1.610
2.698 2.800
1.735 2.180
2.629 -4.117

:800 11.124
1.275 2.223
2.480 2.795

, 87.980 107.033
PRESIDf:NCIA DA REPÚBLICA

,,'

.. �

Getul.o Vargas .

Eduardo Gomes.. . .. : .

Cristiano Máchado.. . .

João Mangabeira .

88.316
64.827
40.372

19

81.761
107.076

-- , ., .. _.�

SENADO DA REPUBLICA
Nerêu Ramos
Carlos Gomes

...........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Q ES',I'ADO-Sábado, 14 de Outubro de 1950
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o Instituto de Aposentadoria e! De 25 a menos de 30 anos

Pensões dos Industriários avisa 4 pontos
a seus associados que iniciará o Thfe�os de 25 anos .. .. ..

recebimento de ipedidos de inseri- 2 pontos
Cão para obtenção de financia: 143.1 - 'A classlf'ícação resul
mentes pelo pranô "B" a que se tará da média ponderada dos pon
refere o decreto nO 1.749,' de 28- tos obtidos nessas qualidades pre-
6-1937, com as modificações que ferenciais, observados os pesos
lh� foram introduzidas pelo de-' 6 e 4, respectivamente, para' os

ereto nO 25.175·A, de 3-7-1948, a encargos da família e a idade, pr e
partir do dia 16 de outubro cor- ferindo-se, em caso de empate,
rente, obedecidas as seguintes o associado mais velho até o limí-
condíções : te de 24 horas.

143.2 - Os associados que, não
II - O limite máximo dos em- tendo filhos, estiverem enquadra

préstimos por unidade será de dos na hipótese prevista no item I

Cr$ 150.00'0,00 (cento e cínquen- nO 141, terão a seu favor, na con- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!�����!I!�ta mil cruzeiros). tagem de pontos. o acréscimo de
III - Para os imóveis que poso 10 pontos.

suirem três (3) dormitórios po- 15 - Logo após, os assocíados
derá ser concedido, porém, o fi- inscritos serão chamados, dentro
nanciamento máximo de . . .. ..

. da ordem de classlfícação; para
ces 180.000,00 (cento e oitenta comprovarem as declarações feio 40.mil cruzeiros). tas nos pedidos de ínscrjção e, f'eí- ..

12 - Não serão admitidos a novo ta a comprovação. terão prazo
empréstimo os associados que de 60 (sessenta) dias para a a

já tiverem obtido financiamento presentação de suas propostas de
no Instituto, excetuados os casos financiamento, acompanhadas dos
de pedidos de refôrco de finan- documentos 'exigidos.
cíamento já concedidos. 151 - Na chamada de que tra- T:-

13 - As ínscríçêes estarão aber- ta êste item será dada absoluta A'
"

tas-durante o período de 15 dias príorídade ao Grupo "A", já ca- ,.' 'p' r, a ç aúteis. '11lÍ,ctelizado .

H - Encerradas as inscrições, Hi - Atingido o liI)1·ite da dota- ),"NÃO SETA NA VIDA UM FOSFO' I tit t d' idi d'd•
' o ns I u o IVl Irá os pe 1 Os em Cão orçamentária, serão automá- Temos

A
o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que-1" ...·.

.

RO QUEIMADO" doís grupos; tiçamente cancelados todos os pe' a SERVI'O'OS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurarr'"
- -

141 -' Grupo "A" - ao qual dü:ios que não tíverem logrado a- a nova linha."VlRILASE" - Expoente maxi- pertencerão todos {JS associados tendímento, FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCl8CO, JOINVILE, MAFRA-

mo da virilidade, combinação cien-
com filhos, que possam compro- 17 _ Os associados desi;tentes

.

UNIÃO DA VITORIA, LAJES.itifica de vítamlna "E", hormônios var, efetivamente, encontrarem- serão ®r�gaMl'Ii.amen\',e subsffluí- ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTASitotais e 'sais fosforados; Regenera' ,
. se na situação de terem que de- dos por outros inscrítos, na ordem Os aviões fafflO- as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos-�or racional dias glandulas em am, ., •

socupar suas residências em vir da lista de classificação. mesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fran-:
bos os sexos. Esgotamento nervoso, .

tude de procedimento judicial ou 18 - O Instituto, quando se tra- cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo Iocal.,
i:tialta de memória. Moderno revígo-
irador_ do sistema nervoso e tônico

de determinação da Administra, tal' de imóvel construído e locado Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo aus-:

.çã,o Pública anteriores à data dês- a terceiros só ultimará a opera, picioso f'áto. que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira"
geral. VIRILASE, um produto do

te aviso.
-;

ção de financiamento mediante em bem servir ao Estado e corresponder à animadora. preferência corre
Laboratorio JESA

..
é vendido em 142 _ Grupo "B" -"- em que prévia entrega das respectivas- que a tem distinguido o comércio, a índustría e o público catarínênse.,

todas as Farmácias '81 Drogarias. serão incluídos os demais associa- chaves. I Florianópolis, 26 de setembro de 1950.
lP,edidos pelo Reembôlso - Caixa
[PostaJ, 3383 _ RIO.

doa inscritos. 2 - O recebimento dos pedidos MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências
. .1.43 -;-: Dentro de cada grupo, de inscriçãc será feito no horá·
será feita, em seguida, a classlf'i ,rio de 12 às 1ô 'horas de segunda
cação provisórÍ'a, consideradas as a sexta-feira. e das 9 às 12 horas

.seguintes / qualidades preferen- a-os sábados, na Delegacia do LA.
cíaís ; . P.l. -' Praça P,ereira ,e Oliveira,

,a) encargos de farnilia, cujos e' Edifício "IPASE" - 2° andar. �.

lementos para contagem de pon' 3 - O INSTITUTO LEMBRA A
tos serão, até o máximo de 10, a SEUS ASSOCIADOS QUE NÃO HA'

;nulher",e os filhos menores de VERA' NECESSIDADE DA FOR'
18 anoS'; � MAÇÃO DE FILAS, POIS AS INS·

. b) idade, de acôrdo com a tabe- CRIÇõES ESTARÃO ABERTAS
la ,a seguir; DURANTE 15 DIAS, NÃÔ IMPOR-

De 40 anos para cima .... •• TANDO, PARA A CLASSIFICA
10 [Jantas çÃO, A DATA DE ENTRADA DO
De 35 a menos de 40 anos PEDIDO E SIM AS QUALIDADES

8 pontos PREFERENCIAIS JA' CITADAS.
De 30 a menos de 35 anos João -Ri�ardo Mayr

6 ponjos ., Delegado.

• "n._v
•

"
•

F,L.-_-.J'!II8iFt._

� 2_�STAD�,
&edaçio • Oficinu 1 r••

Joio Pillto D. i
Diretor: RUBENS A. RAM.S
Proprietário e Diro-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - .
andar

TeL: 22-5924 - Rio tle Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira. 21 --

8� andar
TeL: 2-1J873 - São Paulo

ASSINATURAS
N. Capital

ADo •••••••••• � ••

.

Cr' 10,00
Semestre '. • • • • • •• Cr' 46.00
Trimestre -....... er, .,00
Ilea •••••••• ".... Cr' -',00
Ntunero avulso . oCr' 0,60

No laterlor
Ano ; .• � ••••. o o. er, 100.00
Semeatre ••••• � •• er, 80.00
nimeetre _ •• o • • •• Crt 55.00
Ntunero avulso o. ert � 0.10
Antmcloe -nante contrAto.
.. orl......, mesmo Dio
....Ucados. Dio serio

�Gloa.
I: dIreIIo alo Ie respono

i,I.'
abIlba pelos conceitOl
emitidos nos artiJot'I

usinadOL

••• u -_- ....__",._
..._-_-_-�

J
r., .. " .••.. " ... "."."" . ._ .. " •..

Se rico querei, ficar
De modo tacil e elegeI
Fazei hoje uma inscrição
'Credito Mutuo Predia

..

FERIDAS. :- REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nt'goeira
Madloacao auzilllu no tr�tarnttl�

, da .mu.
................... , .

Só é velho
(

queDl que·.r·
Velhos portadores da descrença,

moços, combalidps pelo esgotamen'
11.0, moças indiferentes� aos praze·
res da vida não d!lesperem! Com�

,
batam estes male�..de fundo nervo·

so usando o remédio de plantas in

digefli;lS "Gotas Mendelinas",' cujo
efeito exkaordinário está.. a;som�
brando o mundo. Enérgicas e de
efeito seguro, sem contra-indica"
çãO, :podendo ser U's,adas 'até 'Por

pessoas de idade avancada as f�.
�osas "Gotas Mendelinas'" "A
fonte da Juventud�_', adotadas nos

- hospitais e r:eceitadlas di.áriamen_
te po.r centenas de medicas ilus
tres, é o espantalho da velhice, do

esgotamento nervoso e da neuraste- -

nia. DÍstribuidores Araujo Freita!
& Cia. Não encontradas nas drgs
e farms. dn local enviem antecipa
d,amente, .cr$ 25,00 para o End. Te
legráfico "Mendelinas", Rio, 'que
remetemos. Não atendemos pelo re.

embolso.

C.mi•••, r Gravat•• , Pifamo.
Mei•• d••�melboreli pelO' J'me
Dorel prece!·.6 Da CASAdMI8
"CELANEA - RuaO. M.fr.!

, Instituto - de._ Aposentadorias e
J "

-. dos Indostriários
'A"\lISC)

Pensões

Financiamentos 'a associados

,Viag6uID segurancae rapidez 1
Só . NOS CONFORTAVEIS hlICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville Curitiba

Agência: Rua Deodoró esquiná da
Rua Tenente Silveira

DA·ll L·OG�R'A FI:A
. .'

Correspondenel J
Comerciai

Conlere
" DII)loml

DIREQlol
Amélia M

. Pigozzl
METODOI

Moderno 8 EfiCiente
I

Ru. General Blttencourt, 48
(Esq uina Albergue Noturno)

Alzira Andrade Coelho
aniversário de fàlecimenfo,

A familia da Alzira Andrade Coelho convida os parentes e pessõ
a.s de sua relação para assistirem à- missa de 10 ano de falecimento, no
dia 18, às 7 horas, na Catedral no Altar do Sagrado Coração de Jesus.

/

Deseja um emprego
P,assoas ativas que mor�m ou desejem morar no interior

d6 Estado, d,e preferencia nas praça,s de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrêver, telegrafar para caixà postal 270

Florianópolis [lando os seguintes dados: llbme, idade, grau de

instru,.Ção e ocupacões anteriores e s'e pCl_ssível fotografia.

"�"

"ORESGO"
. "URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGURO�,

RESP. LTDA."
. S�de: Edificio IPASE, 4° andar - Florianó�lis

AGENTES GERAIS DA
COMPANHIA: DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio; Transportes' e Acidentes Pessoais

�QRRETORES OFICIAIS DO
Inst. de Prev. e Assist. dos Servo do Estado. (IPASE)

Seguros de 'Vidn, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais

reduzidos seU,l exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB�AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

VALVULAS

.-bilipe
I

..

MAIOR ESJOQUE·

I Atlântida Radio Cal. Lda.
I' Rua f/rajano, '31

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3Q ESTADO-Sábado 14 de' Outubro de 1950

DEP. BIASE FARACO Haroldo Carlos recepcíouará na

Transcorre, nesta data, o aníversá- residência de seus pais seus ínúme

';-1'io natalício do nosso distinto con- ros amigulrihos, hoje, otereeendo-lhes
·

<1errâneo dr. Biasc Faraco, Integran- doces e refrigerantes pela passagem
rte destacado da bancada do P. S. D. de tão auspicioso evento. .�-

.na Assembléia Legislativa do Esta'" OTICILIA BEATRIZ

:�1io, e renomado médico. Ocorre, hoje, o a�iversário nata'
Facultativo que desfruta de melhor ljcío da mimosa Oticila Beatriz, (li-

concetto da classe médica onde ocupa leta filhinha do benquisto casal Oda

''lugar de honra por sua extrema-la Noronha - Jorge Canziani, restden
· dedicação à medicina, granjeou, ue! te em 'Itajaí.
': 11á muito. invejável prestígio como Oticilia Beatriz oferecerá as suas

�<lClinico dos mais abalizados. amiguinhas uma festinhá em regozi·
l Militando nas fileiras do P.S.D., jo P�lo transcurso de tão auspiciosa
:foi eleito deputado estadual por ex- efeméride.

,:pressiva fôrça de sufrágios e. a !:'17a FAZEM ANOS HOJE

':-.posição na bancada
_

da Assembléia - a menina Maria, filhinha do

·'.Legislativa, mareada por -ínegável sr, Claret Beduschi, residente em

,<riévotamento aos problemas que in' Gaspar;
o

-;ierel:lsam ao povo, é de dtsta'lila en- o sr. José Pedro Carvalho;
<:':ire seus pares. - a srta, Hilda de Oliveira; iO)

As muitas homenagens que lhe se- - a srta, Maria, filha dosr. Fri- 20)
I aão tributadas pelo feliz eventu 1';11' dolino Rosa.

vor
.eseus amigos e adm íradores, nós nos - o sr. Romão Machado, tuncto-

NO TEMPO
-eaasoctamos, desejando-lhe ('B melho- nário estadual;

T- Um drama escrito com bravura
.zres votos de telíctdades. - o jovem Antonio Pantíno, run-

DR. ANTENOR MORAIS cionário do Banco Inco; e ahenegaçâo dos homens que en-

Transcorre, hoje, o aniversirio na- - a srata, Lubélia Dutra, filha do trentaram o í'ar-west bravio ...
;oialício do nosso distinto patricio dr. sr. Antônio Dutra;

J

30) _ Maria Della Costa, Ma·
__Antenor Morais hábil CÍl'urgião den- - a srta, Antonieta Gomes, filha noel Vieira; Silva Filho na ele-
•dista, fiscal federal do COlégio Cata- do sr. Domingos Gomes. 1
;:"l'inense e festejado poeta. trizante comedia nacíona

·0 ilustre nataliciarite que é ntuo 7- CAVALO 13

»do vizinho Estado do Rio Grande Uma avalanche de gargalhadas ...
·.do Sul, hoje, no entanto, integrtclo Ra' di·,O Gua rUJ·a' CENSURA:
-:-.na comunhão cataríneuse, que lüe

Proibido até 14 anos,
,,,,tributa grande estima, a julgar peje 3.2
-:illúmero de amigos e admiradores de Preços: Cr$ 5,00 e ,- o

.esua magnífica poesia, será alvo, ho- Programa para heje.
.

- ROXY -

;;ie, de expressivás homenagens. S�HS 8.00 horas - BOM DIA PARA VO° ás 4 e 7,45 horas
versos cantam as belezass

"

da nossa CJl: 10) Marcha da Vida - Nac.
,,",terra com' a .sinceridade que lhe

.

é 9,00 horas NOS BASTIDORES 20) _ Warren Douglas ,e Dale
..conhecida. DO MUNDO

As homenagens que lhe serão tr í- 9,05 horas _ VARIEDADES EM Evans

;.Sbutadas pelo transcurso de tão aus GRAVAÇ'õES
,:-piciosa data, e "O Estado" que tem 11,30 horas - OFEltECIMENTOS
',.,:no aniversariante um assíduo cola' MUSICAIS
"JJorador se associa com os melhores. 13,30 horas - VARIEDADES EM
-votos de felicidades..

I GRAVAÇõESSR. FELIX LENSER 14,00 horas - ENCERRAMENTO -

Ocorre, hoje, a data aniversária 1° PERIODO
-edo nosso. prezado amigo Felíx-Lenser.] H 30 horas - JUVENTUDE CATó
r�há-bil chefe do gabinete fotográfico LICA DE FPOLIS
-do Departamento E3tadnal de Esta- 18,05 horas .:_ UM PROGRAMA PAr
+tístíca e pessoa largamente relacio- RA VOCliJ :(A ELETRO-TÉCNICA)
znada nesta, capital. 18,30 horas - PROGRAMA DA 1'1

por sua cativante afabilidade f' IGREJA BATISTA
:1>01' sua incomum _distinção, <O nata- 18,45 horas - CHORINHOS BRAS!
.Iícíante goza de geral simpatia em LEIROS
"nosso meio motivo porque será alvo 19 00 horas - MOMENTO ESPOR
-de mÚltiPl�s manifestações de estí- VO BRAHMA

·

"ma e apreço, às quãís nos associa- 1:1,30 horas - NOTICIARIO DA
-mos. AGENCIA NA�CIONAL

HAROLDO CARLOS Y 20,00 horas - CANTA BRASIL
Festeja nesta data, mais um aní- 20,30 horas - ORQUESTRA DE SA·

-versarIo natalício, o Interessante ga- LÃO GUARUJA (ENARCO)
zroto Haroldo Carlos; fiTho do ben- 21.00 horas - RADIO BAILE GUA·
vquteto casal Nair Correia e Harol- RUJA

��o Soares Olavan, 22,00 horas - _ENCERRAMENTO

Vida eocial

.Novas diretorias

'Eleita a da Sociedade Beneficente dos
Guardas da Alfandega

Recebemos de_Sociedade Benefi- 1 ° Secretário _ Ma,rcilliano
"<llJiente dos Guardas da Alfândega Acastro Roberge
,de Floria.nópolis, a seguinte cito. 20 dito _ Francisco de Oliveira
<>:cualr que, sensibilizados, �grade' Furtado
,cemos:

'FlorianóPoli� 12 de Outubro d'e
1950

Cumpro o grato dever de comu·

:nicar a' V. Exa. que, em _se35�l(J de
AissemlJléíia q�'1Wl 10000din:áiri.a �mje
-:realizada. foi ,eleita. e empossada a

.airetoria que deverá reger os des·
o ,tinos desta Sociedade durante o

'.::ano !locial de 1950/1951, a qual
está constituida da maneil�a que
<segue:

Presidente _- Neslor Luiz Td·
::Xeira (Reeleito)

Vice'dito - Heitor Veiga de Fa'

1° Tesoureiro - Ito Schmftlt
(Reeleito
2° dito - Leopoldo Francisco

Meira

COMISS_{O F-fflCAL
Antonio Pedro

to)
Pereira (R,elei-

Narbal Silva (Reeleito)
Halo Paladino

.

Aproveito ü ensejo para apre
sentar a V: Ex,a. os .m:�us pr_ot�s� Ilos da ma 1S alta estIma·e dlstlll'
ta consideração..

'

Marcilliano Acastro Roberge.
,;ria 1 ° secr,elário"

Panelas de PreSsão ARNO
il Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a (r$ 300,00

na - Elefrolandía
p�iva - Edf. Inase - Terr-eoRul'l" A.l'cipreste -

\

�����PJ�O��iO l
Alan Ladd, Dorothy Lamour- uo- Ihert Preston e Lloyd Nolan

'COLHEITA BELVAGEM

ISeu amor era algo explosivo co-

1110 dinamite' ...
Seus olhos deixavam transpu-

recer perigos ... mesmo para' ho- �
_

mens que nada temiam!
CENSURA
LIVRE

No programa
-'Noticias da, semana

Noticiario Universal

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
- ODEON-
ás 7,45 horas

Grandioso Programa
_ Cill.elandia Jornal
_ John Wayne e Clair Tre-

os t.750.00
o 'quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

_ ...

�

=Edificío Ipase -TerreoIcua Arcipreste Paiva

Cúria Metropolitana
Assunção" de . Nossa Senhera
Por ocasião da definição- do Dogma de Nossa �enhora, �

iOde novembro próximo, queiram os RR. Srs. Parocos e ReI
tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a �x�
celsa Mãe de Deus e Mãe nossa, promover em suas Igrejas
.ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais

aconselhaveis, como solenes comunhões, etc., pelo menos os

seguintes:
1. Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al

guns minutos.
I '2. Possivelmente Novena, ou, pelo menos Tríduo,

em homenagem a Nossa Senhora.
3. Bênção solene, com alocução sôbre o mistério do
'dia.

Florianópolis, 11 de outubro de. 1950 .

Em nome e por ordem do Govêrno Metropolitano.
P. Quinto DaVÍ Baldessar

.

Concerto de 'canções 1:lássicas
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 Víe
na, cidade clássica de música e de valsa

Traude Friedrich Kretschmer
acompanhada no .píano 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 Relojoaría Mo
ritz, no Salão Record e na Livraria 43.

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

Se.rvicos Aereos
((Cruzeiro do Sul,j Ltcla.

SERVIçOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL LTDA.

Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Rapidês

NOVOS HORARIOS

\

Segundas feiras:
.

Florianópolis -- Curitiba - S. Paulo - Rio (baldeação São Paulo)'
Florianópolis Joiuvile Mafra - União .da--Vit.oria - Lages
(ida e volta)

Terça.s feiras:

Florianópolis
Florilanópolis

(baldeação S. Paulo)
Quartas feiras:

Florjanópolis: - Curitiba - São Paulo - Rio' de Ja.neiro.
Florianópolis - Joinvile - Mafra - União da Vitoria Lages (ida e

voltaj- ..';"0.t, v
"·1

Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
Mafra - Curitiba - Harare - S. Paulo'

Quintas feiras:
Florianópolis

São Paulo)
Florianópolis Mafra -- Curitiba

(baldeação em São Paulo) ,

Florianópolis·- Porto Alegre

Curiliba - São Paulo Rio (!baldeação

DAS DILIGENCIAS

-Harare - S, Paulo

FALSIFJCADORES
Um drama emocionante •.•

30) -- John VVayne
NO TEMPO DAS DILIGENCIAS
Um wesbern de al,La, classe ..•

40) _ Final do empolgante se-

riado
TERROR DOS ESPlõE�

Lu tas. _. torcidas... ação .••
( CENSURA:

até (o�nos
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

IMPERIO
ás 7,30 horas

10) __ Esporte na Téla

20) _ Maria Della Oosta. Ma·

noel Vieira, Silva ,Filho e Horten-

cía Santos .

O CAVALO 13-

Uma super comedia nacional
CENSURA:

Proibidi)�té 14 anos

Preços Cr$ 4,20 e 3,20

••u.. r.llelcla...
'

••1.....la".

� •• ..a flUalall. J

lIu, alo ..,••c.. ,•••••111.1

,.....,.te pra .... -PDl.POLBO'
í ... eadoraeta •• ca:ID1It
KUTUO PUDüL.

A administraCão dos
beBs da filba de.
lourid Bergman
LOS ANGELES, 13 (UP) - In

grid Bergman renunciou por inter·

medio ele SêUS advogados ao direito

de coadministração dos .bens de sua

filhinha, dando liberdade assim ao

seu ex-maridq dr. PetElr Lindstrom

de assegurar sozinho a administra·

ção desse� bens.

SERVIÇO DE METEO
.ROLOGIA

Previsão do Tempo, até 14 hor�
do da 14
Tempo Instavel, com chuvas

Temperatura - Estavel
Ventos do· Quadrante Norte, Fres·

cos

Temperaturas Extremas de Hoje:
Maxima 21,2 � Minin�a 16,6

Sf'xlilS fpir>iq:

Florianópolis - São Paulo - Rio de Janeiro - Vjtoria
dor

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

volta) �
Sábados:

Florianópolis - Curitiba - São Paulo -- Rio··Cbaldeação S. Paulo).
Flori�nópolis - Mafra - Curitiba -Harare - S. Paulo - Rio

(baldeação em São Paule.)_
Domingos:
Florianópolis - Por�o Alegre

Economise Tempo ,e Dinheiro

enviando suas encomendas aéreas v�a CRUZEIRO DO SUL

Passagens e Encomendas:
Machado & Cia S. A.
r:o:ner');,) e Ag�J.cias

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

Blumenau: - Rua 15 de Novembro, 1326 - telefene, i8

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

Sub-ag�ntes em Laguna, Tubarão, Criciuma. - Brusque.

Rio

em

Rio

Salva-

211 1
�
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Q ESTADO-S�bado 14 de Outubro de 1950 • 5

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 � ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

SORTEIO DE LINDAS BONECAS - LEILÃO AMERICANO - CORRIDA DE CAVALOS
"BOITE CASABLANCA'" NOTÁVEL E VARIADO "SHOW" DANSAS 'BAR E ,RESTAURANTE AMERICANO COM NOVID_ApES CULlNARIAS

RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"•

Agradecimento,_JjPara colol1ar SõLi
o QÓNEiGO THOMÁS FON�S, na ,impo$ib)ilidade de :agr"de' I em seu Sapato.

�:r pessoal�e_�t�, corno era des:Jo seu, a tódas as pessoas que o assís-
,
PROCURE

' -

,

;bam � contol",",;;;lI L a gravo uoeuça que o aCOnIe�p.II., Q Jaz por és- ,

-

O'" Id'1e meio: e nas graças que a Deus sempre dará por lhe haver

restitu./ swa Oido a saúde, por Lodos fará preces, muito especialmente pelo Dr.
'

1Paulo Fontes, seu médico assistente, pelas bondosas Irmãs do Hos- telefon es 1536 e 1324.
;pÜal,dl! Caridade do Senhor Jesus dos Passos, pela sua �esa Adminis- P.15 de Nov. n.22- 2'. andar
',trativa e corpo de enfermeiros, pelo seu Capelão e por quantos cario

-dusamente 'o visitaram.

,'A todos, com o seu perene reconhecimento, oferece seus servi,

;{los no Rio de Janeiro, .à Rua do Catete, n. 160, onde aguarda ordens.

F'loríanõpolis, 6 de outubro de 1950.

De ordem do senhor presidente em exercicio convido os senho-'
,res sócios músicos e exmas. familias para assistirem à posse da nova

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

ãugar dia ,12 do corrente mês, às vinte honas,
,

Florianópolis, em 10 de Outubro de 1950

Chrtstõvãc Nunes Pires
{O Se'retário.

Da Calando de 14� B. C.
Declaração de insubmísso�, ,

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

INSUBMISSOS, por. não se terem apresentados até ás 24,00 horas do

dia 25 do. corrente, os seguintes conscritos:
,

a) - Destinados ao. 13° B.C .
.:_ MUNICIPIO DE TlJUCAS: João

Angelo' de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;

Luiz -Bertoldí Filho. cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURlú: Do

mingos Medeiros, c�rt. n. 75.359; Cícero. ;Felicio., certo n, 75:347; MUNI_
CIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, certo n. 124.659.

b) - Destinados a Guarnição de Curitíba: MUNIGIPIO DE FLU

Vendem-se, em lótes. à vista e RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert.;n.
__
415.767; Valdir Dias, certo

.

com fa,,,cili.dade -r:
de pagamento -

n. 125.642; Vilson Silva, cert. n. 411.932,; Hildebrando Francisco Ferrei..

no Estt'eito;' Tearar no BANCO' ra cert. n. 410.890; MUNICípIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da Cos

AGRICOLA - Rua Trajano, 16 - ta: cert. n. 117.887; l\WNICIPIO DE P�LHOÇA: Antônio Francisco Ca

Florianópolis.
'

sas. cert, Jl. 408.515; l\<ÍUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n,

.• .. 356.033; Thadeu Antônio Peron, cert. n. 356.277.

VE,NOE-SE
--0-

Inscrição: de 10 a 10 de outubro.

Bxames : a partir de di,a U.
Documentos neceSsWl'ios: 1 -:-Certidão ,de registro. civU

.»

comprovando 'ter idade mínima de 17 anos completos ou por COQl'"

pletar até 30 de junho seguinte;
,

2 - prova de quitação com ,� serviço mãitar e

3 - prova de identidade feita pela carteira de Identidade ou

I p��,,"d:cumento que legalmente <a, substitua.
==========- __: ....;;.J. .;..._..!.. r,)l;I�".. .

PARA OS MALES DO
I'� FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

t#HEPa�CHOLaN

VENDE-SE,
1 escrevaninha quasí nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldl.

Elimine as

ESPINHAS
A causá Co...�ida ao 1.0 Di.
Logo á primeira aplicação, Nixo

derm começa a' eliminar as espí-'
-nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm li noite e V. verá sua,

pele tornar-se" lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta

que combate os parasitos -

da pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne,

'ímpíngens e erupções V. não 'po
derá libertar· se destas a fe c çõ e s
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça ,Nixoderm ao seu farma

cêutico. ..boje mesmo. l} nossa ga-

M"'oderlft '�ti�M
,

'IA U "";I� Ctt..... proteçao.

('

F •

"

AUintida - O sucesso:da técnica' electrônica
Grande -Alcance

Rádios

Atlântida

-:- Atlântida - Super construção para durar mais -. AtIântida
- SOlll Iatural - �Alta sellsibilida.e

Otíma 'seletividade VENDAS Á V�STA E A ��NGO tRAZ€>
Electro,a� - Transmissores' - Ampllflcadófes

Rádio Catarinense Limitada

Terrenos

FlAQUEW EM GElAI.
VINHO ClEOSOTADO
"SILVE'IIAu

Viajante
Precísa-se de um que conheça to-

do o Estado.
'

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

I
r.nm l'f!n" .. ilfailp. nar» �fl 'lit.rn.� rl� servete. p(fniD",If", com com

pressor "'COPELAND" o,riginal, motor doe 3 H. P. e hatedeina com mo-.
tor de 1 H. B. em perfeito estado de Juncíonamentr, e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ,ROSA".

.·1'.-,

)-

o Tabelião e Oficial do Hegistro de Imóvel da" ia ,Circunscrição
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia

J • o 35
Vara d,e.sta Comarca, transferiu o �eu Cartório da rua Trajano n

,

•

para a rua Arcipreste Paiva- na nA, onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.

João Machado Pacheco Junior

Tabelião e Oficial do Registro

ttllr.tl�1�lr!l111rj]
,
'--

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIV1A_AS CéLICAS UTERINAS

Emprega-se cem vantagem para

combater as Flores Brancas, Colí

cas-Uteeínas, Menstruaea e apo\s o

parto, e Dores nos ovários.

É poderoso calmante e Regula
, dor por excelências

FLUXO SEDATINA. pela sua com

provada' eficacia é receitada por

médicos ilustres. .

FLUxO SED.t\TINA enco�tra-se em

totla parte.

D,.
Missa de, 7· dia

Tendo falecido na Capital Federal o sr. i�sé Rache, sua espôsa

-;Yolanda Nappi Rache, Josefina Nappi, UmhertnNappi 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 altar

-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

,uo.

Clube de Cinema 'de 'Florianópolis
�

OONVITE
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 Charhe Chaplin (Car,
Iítos); Acompanhará o programa um documentário polo-

" nês.
Servirá de ingresso à referida reunião o' talão corres-

pondente ao mês de setembro.
.

"

A DIRETORIA

1 SORVETERIA, DE 8 FUROS MARCA

R
'

d·a, I

r,...

Diretor tecnico� WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31
-----_

Telefone n, 1459

QUER' VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANUA t (

PRoéuRB A

Alfaiataria.- MeRo
Rua Pelippe Schmidt 4A

.\

Colégio Estacual -Días- Velho»
.

Exames art. 91,

Atlântida
L O N G�A S E
os;

ONDAS
..

CURTAS
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o Flumínease prepara-se
esmero

com

RtO - Do último colocado, pas- em massa ás Lal'lJiljeiras para as

sou o Fluminense para o quinto sistir o novo defensor do "Carto

lugar, reflexo do sensivel aumento
de produção de sua equipe.· A

pr-oJ)ósito, vale a pena acentuar:
até agora. o ataque tricolor não
atuou completo. Justamente o a

taque, setor que levou mais tempo
para se firmar. Entretanto, para
lutar por uma situação ainda me

Ihor- já contra o S. Cristóvão o

conjunto tricolor deverá atuar
com todos os valores, tà excepção
de Píndaro. ainda em tratamento.
Ante-ontem o Fluminense treinou

foi inaugurado oficialmente a'

V Campeonato Sul-A.lrlericano de
em conjunto PFa a peleja de a'

'I'ennis de Mesa. O 'ginasio do,
manhã, contra o São

.

Cristóvão. Universila.J Cetolica foi pequeno
Apesar do adversário, teoricamen-

para conter a grande multidão
te, ter muito poucas probabilida- que acorreu para presenciar os.
ctes de' poder oferecer resistência, encontros. A melhor partida. da
a d'irecão tecnica do tricolor leva noite foi jogada entre o chileno;
a sério êsse "match". 'I'anto as- Raul Riveros e o argentino Juan'
sim que tenciona lançar Camano. Rosmanich, nas partidas íúdíví
O extrema esquerda" argentino duais. O triunfo pertenceu ao c4_i_·
hoje será observado novamente. lena depois de cinco emocíonan-
Tudo indica, a propósito, que ex- tes "sets":
tréará mesmo contra os "alvos". 21 _ 19, 17 - 21, 19 - 21. e 22
Também, na próxima Rodada, o

_ 20.
Fluminense lançará o melhor- ata' Nos encontros de equipes, o Pe....

que de quantos a sua direção -fec· rú derrotou o Uruguai por I) x ()
nica já formou nesse campeonato. e o Chile venceu o Paraguai p01'
A torcida tricolor compareceu! 5 x O.

la", Camauo.
O rapaz si bem que ainda de

sambientado, demonstrou bõas

qualidades, tendo agradado plena
mente aos responsáveis pelo grê-.
mio da jaqueta .das três cores •

Di,reçio de PEDRO P.ÀUW MACHADO
----------------------�---------------

Com o regresso dos valorosos. numero de 15, já as 11,4.5 heras,
remadores do Clube de Begatas estava o magno certame termina
"Aldo Luz", queAão_destacada a· do.
tuaCão tiveram na regata em "Ho- Essa vitória do Departamento
menagem á Pátria,", realisada em Tecnico da Federação Pau1ista,
São Paulo, domingo último, por que tem à' frente a figura ímpar
iniciativa da Federação de Remo de Mario Levi. organisando o pro

-daquele Estado e na qual obtive-' bíema e fazendo cummprír Os no- preto está. assim constltuida : che-

1 20 I ie: Osny Ortiga. 'I'ecníco, suplen-
ram um ronroso ufar, nossa raríos determinados, mereceu com· - ,

,reij)ort31gem procifrou ouvir vá- justiça os mais elevados comentá. te: Izidro Costa, Secretário: Alct-

rios elementos da valorosa gusr- rios não só entre os participantes des Costa. Jotgadores: DoUY, Ma

níção tendo todos eles nos decla- da importante regata. mas tarn-
fra. Garcia, Marcos, Chínez. Pa

l'ado o seguinte: bem' da enorme multidão que Mor- pico, Romeu, Braulio. Genudo,

"Apesar da nossa guarnição ser réu a raia de Jurubatuba. SenhoI' 'Be�te"'-, Sla'ul�illhlo, \ 'Patinho, Ne-

Estreante, como todos aqui sabem,
.

t id dí I
.,de Gil, Betinho, C..rioca e Hélio.'

repor er po e izer pe o seu, jor- \ 'D .

b
..

d d "

e portanto inexperiente não nos I lt d S- P I esejamos a em aixa a o es
na que vo amos . . e ao au o,

d
-

dA" f r
.

d d
abateu animo quando tivemos con- encantados com .o tratamento e as Qqua rl�o e

C .Ct�b
e ICI a es.

h
.

'-

t d I dI' ue a em urr I a a nossa re-
ecrmen o o va or . e 3J c asse homenagens que recebemos na _. .

.nue eram possuidores os nossos I'"
.

1 t t presentação saiba, mais uma vez,
"t pau iceia, especta mente as a en-

h t dí
-

d f' t b 1
adversários; notadamente, os uru- ções de que fomos cumulados pe- o�rar as ra içoes o u e oca'

.guaios- paraguaios e os nossos ir- lo sr. dr. Arrosto Buller Souto, des-
tannense.
--------------------------

mãos ao Rio Grande do Sul e São portista emerito o íncançavel Pre' I · •

d· lZPaulo. Muito .pelo o contrario, o sidentêd.a Federação de Remos d·e ..DIV8,rsarIOD, Ia
valor d-os adversários fez cem que São Paulo, que durante toda a nos-

de'
.

Itudo Ilzessemos para manter o sa estada, ludo fez para que nada O orr80t8, a equ -

:prestigio que gosa o nosso Estado nos faltasse, As autoridades e es-
_ pa do Corl·t,·ba.

.

no cenário do remo nacional. Em- portistas paulistas nos
.. prestaram ti

vora prejudicamos pelos juizes de várias homenagens, passeios nos Aniversariou dia 12 do fluente 'Já esperavamos pela atitude de

partida, no momento da largada, foram proporcionados, otíma-Insta- a equipe' do Curitiba F. C. da c4pi" m'enoprezo, que nos constrange, que

tendo, mesmo um dos juizes d,ecla- 1ação onde estivemos hospedad<Ys, tal que lhe empresta o nome· nos desanima'e que nos humilha, do

rado em público que" a nossa der- no Pacaembú. Emfim, {) tratamen· Valorosa agremiação esportiva e Fi!;�ueirense à imprensa escrita da

t t'nj
.

I
.

1 d I r c.idade. Quando se "proximam estas
'l'0 a ·1 la SI{ o cu pa, e ·es. po to a nós dispensado pela gente que tanta.s glorias tem dado aI)

,..

'd
bôas épocas de passeiO e excürsões

terem· anulado a primeira sal a .bandeirante ,exoedeu .em muito. a desporto da terra dos pinheiraiS. somos colocados em segundo plano,
quando. as guarnicões ja havimn nossa e.spec,tativa. po.r isso, pedi· Pai por certo, muito feJi.citad.a no somos humilhantemente colocados de

':cttingido os primeiro:s 100 m!!tros. mos seja 'O senhor pelo seu jor- transoorrer de mais' \lma prima- lado. Quando, entretanto, o Figuei

"'Na segunda largada 'a guarnicão na I, o parLa-voz do' nosso muito vera. 'As inumeras felicitações l'ense precisa da imprensa escrita re

do Flo.r.esta que corria-a.e nossO obrigado taos desportistas .paulis· que lhe foi l)restada juntamos as cebemo-lo de braços abertos, ofertan'

I d t b· ti
do sempre a nossa pagina de esporte

a ü no!, aper ou, 'O rlgan o ao ·nos· ta na pessoa dos srs. Ariosto B'uller nossas com voto.s de progresso e
para inserir um pouco daquilo que

so patrão fazer .uma grande curva, Sou�o e Mario Levi. Outro fato, que continue a defend·er com ga- llie toca e qüe realmente merece.

'Clando com iS80 marg.e� a que que merece ,especial mensã·o, foi 'lhardia e denodo o nome do Para_ Nas ocasiões em que somos urgentes

�s uruguaiOS, g.auchos e a guar- a camaradagem ·e cordialidade r·el· ná e do Bmsil esportivo. Nossú� recebemos amplexos naturais dos

JliCão paulista do Tieté tieassem nante entre ás várias delega'ções parabens aos seus responsaveis, seus diretores que, assim, deixam de

gr,ande difer'enca ,sobre nós. 1\1.es- na concentracão do PacaembÚ. socios, simpatizantes e atletas: sêr abraços sinceros para se tornarem

. em doloridas punhaladas. Nãó- vamos
�10 assim, não d·esanimamo,s, au-' Éra isso tudo o que tinhamos a

N
_. córtar, absolutamente, as nossas re'

mentamos -o ritmo da r,emada e já, dizer". ao mais lações com o alvi-negro. Mas cienti·

mos primeiros 800 metros esta:a'-l E' ao d.es�edirmos dos valoros()�
.

ficamos"lhe que nessas horas Mas

m0!3 somente atraz .dos uruguaIOS ll;ower-e.s .!io Aldo Luz, com os nos· eX'f'ursionurã queremos, também ser solicitados.

por um barco e metO.' Iso abra.ç.os d,e parabens pela 'bri- \I Nós gostamos 'das boas horas, si

Assim continuamos até os 1.600

I' lhante atuação, notamos os nomes
Tivemos �porltl(nidade

- de bem que nunca regeitamos as más.

divu�gar na edição de ante'ontem Mas o momento não i)Ara brigas.
m.etros, quando viramos com 36 de seus -eomponeJ1tes) ·que são: d Ao enves de derreter-nos em la·

.
.

d que o KC. Treze e Maio, valoro-
!remadas por :nmuto, conségUln o

I Moacyr, patrão: Hami ton Cardei::
sa agremiacão esportiva pretendia grimas de crocodilho, vamos atentar

lranspor a rala de chegada com 1'0, voga; Sadi Berber, s/voga; An·
excur,sionar a Tubarão. ao alvi-negro para que em Curitiba

�ma mínima diferenca dos orien-' tonio Boabaid. s/voga ,e Arnaldo saiba honrar as suas e as nossas tra·

... .

t
'

h d d
' Todavia:._. apuramos de fontes dições esportiva .. Seu quadro, cogno'

I",als, IS o e, c ,egan o no segun o Chiriguíni, pr-oa.
po.sto por menos de meio barco, "'t> I,. .

merecedoras de crédito que tal' minado pelos araucarianos,.Jl. "Fu'

. .,... noticia não tem nenhum funda' ração Negro" não deve mostrar-se

que .p.rov,amos. C111 a fotograflit Quando la nos dlspunhan}03 a

I
. l'lloperante e ineficiente !1!ante .das

.

.' .

l'
v mento. Estão parahzadas . por

iY<,\,tiç!a pelo fotografo do Jorna. d'elxar os val>entes rap,azes eles
h

vistas do público curitibano. Preci"

1· t "F 11 d T d"
.

.., .

t d'd ora, as ,atividades no grêmi" t d t 1 'e
pau IS a· 'o la a ar e e que nos fizeram o segmn e pe 1 o - ,

samos an es e 'ue o pensar na I a·

mandamos ampltar e que aqui te' t' Declarem l)elo seu jorn.al, quem grena...... ••• .... � •••• _ • .

bilitação do futebol catarinen,se.

d
. - Precisamos, e muito pensar nas

iremos p.or esses ias e que p,ensi],' I)Ossibilitou a, nossa particlpaçao
j

nossas glórias, nos nóssos feitos, no

mos em ;expôr.
.

j não regata de São Paulo, foi o sr. nosso passado plan de glórias impe
Estamos satisfeitos po-rque cum· Dr. Aderbal Ramos da Silva, nos' recíveis, para então, poder e ter a au·

rpri�l1os o nosso .dever, esta�os bem so di gno Preside� �,e Hónr� clácia de medir o nosso 'adversário em

tremados ·e provamos aSSIm, que of.erecendo passag'em de Ida e vaI' tódo o seU tapanho e explendor.

fomos a São Paulo com uniCo ob- ta pela Tra�sporte Aéreos Cata- Aliás como já frizamos, os paranaen-

• _

t
ses e;n nada são superiores a nós. O

J,e o: gallllar para elevar o nome rinenses. Ao sr. 1'0len.tino de Car- Figuéire�lse deve lembr:;l,r'se que tem

do esporte ,cat.a.rinense e não -como: va,lho, dig'nissüno Pref,eito. da Ca- em suas 'mãos os destinos elo futebol

muito pensavam €[ue o· que que-: pital, tambem mui'Lo devemos. pe- catarinense. O alvi-preto deve reco·

['iamos era passea.r. . . .. É' ))pm' lo ,Iáuxilio f.inanceiro que l}.os' llhecer que em suaS mãos t�dos nós

verdade que muito . at>r.endemos, !
p.restou. l\I[,as uma vez felicitamos depOSitamos a nossa confiança. Por'

I' d" t Ih' � tanto, o Figueirense há que corres-

a em . ISSO, Vlmo.s· a r.ega a me ar -os rapazes do clube da Rua Joc.
ponder aos nossos mais justos ansejoS.

<Jrganisada tecnicamente, pois ini- Pinto, que não esqueceram áquel,es T:eremos Dolly no arco defen:dendo
�iad,as as provas as 8,45 horas em que os ajudaram. Muito Bem. - com galhardia e bl'avl,ira a meta aI'

,- , S' vi·negra. Na zaga possuimos um joga·
_' rtn

L CDP0r.::..· dor eficiente e tranquilo: Chinez. Seu

P(J., p
o1!i v. companheiro Marcos ou Garcia pode'

.

• lIMÃO rão, se atuarem amparadOS por uma

• ABACAXI bôa estrela, cOlTesponder il1teiramen·

� LARANJA te. O médio direito Romeu é um joga·
• �ORAN60 dor firme, valente, arrojado e decio

• FRAMBOESA- dido. Com ele não no.s preocupamos.

(ar/tio tom 12envelopes
de5frulQJ d"erenles(�fa(JD.

.

O que foi a regata· Internacional Seguiu o' Fig��.irense
.

'

e Sa-o P I - para curitiba
. m . au o .' Viajou, ontem, pela manhã, com

destina a capital paranasnse,
pelo avião da Cruzeiro do Sul, a

equipe do Figueirense F. C. que

domingo enfrentará o esquadrão
do Corítiba . Terca-feira o grêmio
alvi-negro s·e defrontará com o

Ferroviário.' A embaixada do alvi-

o campeonato de
Tennis de Mesa
SANTIAGO On.tem à noíte

Pôslo .de qbservações
Hamilton Alves

Braulio é o pivot da linha de médios;
Amanhã o vetereno craque tem que;,
se desdobrar, pois a sua missão é eS'-'

pinhosa, a sua tarefa é dificil. Co
nhecemos, perfeitamente; o joguinha
de Braulio. Vamos esperar quec
ele acerte, que ele colapore, decisiva·
mente, para o triunfo das Iiossá"s co':'

.

l·es. Geraldo
_
é o medio esquerda_

Half de grandes recíu'sos tecuicos-:..
Por ele espera Santa Catárina. Na li,.
nha de avantes temos Bentevi. -Toga
dor experimentado e que muito po
derá fazer pelas nossas cores VamoS'
vêr se Bel1tevi realizará tud� aquilO'
que ,dele esperamos. Ponteiro veloZ'�
Bom arrematador. Confiamos noS'

seus driblings, nos seus arremessos

e nas suas infiltrações. O meia dire{
ta é NédiÍ!. Jogador maleavel. Será o.

nosso construtor. Néd.é não atraves
sa o melhor da sua fase: Entretanto•.

no prélio de amanhã estamos certos.
de que envidará todos os seus. esfor
ços, concentrará grandes energiaa
para colaborar para o sucesso da equi
pe alvi·negra. Hélio ou Meirelles 8�
rão apontados, um deles, para ocupar
o comando da o.fensiva. r-referimos:
Meirelles. ° shoot de Meirelles é maiS'
poderoso. E" um jogador mais leve 6 1-

mais classico. Si Hélio for chamado a

intervir também não nos �lesagradrá.
pois sabemos perfertamente, e distO'
estanios convictos, de que na canchru
tudo realizará em pról das nossas,

cores.

O meia esquerda Gil, talvez o melhor'
homem da ofensiva alvi-preta, será,
o nosso ponta de lança. Nos seus péS!
jogamos as flores (la esperança; Gil
é um eximio atacante e está creden-·
ciado a tudo fazer pela nossa vitória'.
Confiamos, mais uma vez. no exito!
dos seus l'usches, n.o perigo de suas;

investidas. Oxalá Gil
-

acerte com (JJ

últifno reduto curitibano. Na extre,
'ma ésquerda, fin�tmente, Carioca':
SauIzinho ou Patinho. Na nossa opi
nião Saulzinho suplanta a todos eles ...
pela sua experiencia, p�a sua capac
cidade e pela sua melIfor desenvõl�
tura. Se· for Saul (') escalado para 11

ponta conhe.1-, daqui enviamos·lh8'
o nosso apelo ·de catarlnenses, no sen

tido de que reviva os seus melhorei[

dias, as suas grandes tardes.
.

Ficam aí, pois, o nosso grito de:
socorro a todos .os alvi-negros que

desejarem a reabi:gt'ação e.a vitória.
de Santa Catarini" frl'll1te aos para"

Transferido. q lo�neio -Iutebo'lístíco
universitário

j Por. motivo de fôrça �?iOr, 0f tá:rio mard�do para h_Oje, no es:tá
[C·ertame de futebol deCISIVO de) dlO da F. C. D. fOI transfendo
iITlo 'l'omeio �IUlli�ip�l Univcr.si-l "sille'die". '. .

llaen.ses.

111.oS Jogos Universitáríos.
Cafarinenses

J A parLir de 21 {ia correnté, a

I
ciacões Atlética Acadêmicas das

tIl'.A.C.E. dará curso aos lUO jogOf. Faculdades de Direito, Ciências 11;

[!;fpiv,ersiLárlos Gat�I.'inen. 3'::'3 com economicas, Farmácia de Odonto·
� concurso das eqUlpes das Asso· logia.

ReEMBOLSO P.OSTAL
.
PARA TO/)O PAIZ

,Pród,)fos $.UC-FRUTI
,

•

'AI)(� PfJSTAL 10Q8
CURITIBA - PARANA'

FACE a Joinvile
Lajes

Ao que soubemos, os dirigente.s onde pretendam pr.eliar com seus

da F'ederacão Atlétiç,a Catarincn' quadros de futebol e basquete-
se d:e Estudantes CF. A. C. E.) es· ._/

..

Excursão da
ou

Extrato de Frutas Vitamina ç tão ·em atividades para realizar frente as e:quip.es
Hidratos de Carbono etc· uma excursão a Joinvile ou Lages, cais.

esLudantis lO!"'

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr, CLAAtl_O G.

GALLEnl
ADVOGADO

Crime e oi..l

Coa.tltulgêÍó lie SocS-dad..

NATURALIZAQÕE8
Titulo. Deolarat6r!o.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

e .,;i �-t�,;;!_�
DR. AN'1;ÓNIO nra MUSSI

Médicos·

Cirurgia-Clfnida. Geral-Parto.

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - M.'E

TÁBOLISMO BASAL

I\Iadioterapia por ondas' curtas-EletrocoagulaoAo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

Consultório: Rua Trajano, na 1. SO andar - Edifício

do Montepio.
Horário: Das 9 lis 12 bora. - Dr. lIuai.

Das 1.5 ás S8 horas - Dra, Mussf.

Residência - Bua Santos'Dumont, 8, Apto. I.

Elorlt6rlo • Re.ideno!a
Rua Th-adent.. 41. If'ONE •• '.S8

'

I

FlUldada em 1870 - Séde: lABIA
INcaNDI08.......E- TRANSPOR'l'E8
CUra. ti. Bal..,. ti. '1'"

CAPITAL J! RESERVAS CrI
Responsablldada •••••• .• • • • • • • • • • • • CrI

.

Receita •••••• .•• • .• ••••••••••.•• • • • • Cr,
Ativo •••••••• • ••• �. •••• • .• ••••••••• CrI
Sinistros pagOl no. 6ltimo. 10 dOi. •••• c-ct
Relpoolabilidadea •••••• •••• ••••••••• Crt

. . ,..__
Diretora:

Dr. PamphUo d'Utra Frelr. ti. CarTal••, Dr. Frallclac. ti. IH.
AIII8Io Ma..rr.. Dr. Joaquim Barreto de AraiJo • JOB' A'r•••

.,._,,----&-_.&-&---_._-�-_-�----------------.......---J----.------.-'_·.·1•... ,_;..._.......... u _ ....

lO.toO.188,80
U78.401.755.'7

87.05I,245.s0
142.178.603.80
'8.887.818"0

71.7".401.101,20

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Facu.ldade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiociru.rgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
-pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i$8
Consultas, ldíaríamente,

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

Agora, SIm!

"

SEDe SOC'A\.�

PO�lO AllEGRE

RUA VOl.ON ..ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 1.° ANDAR

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

I
'Edifício IPASE-2. andar

I'Caixa Postal 260

Florian�POlis
- S. Catarina

CAIXA POSTAL, 683 • TEL!;FONE 664(1 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

j,gencia Geral para Stae'Catarina ,-

Rua Felipe Schmidt, 22-::....Sob.
Ca.ixa Postal. 69 • 'TeJ "Plotectora" - FLORIANOPOLIS

Transporte. regUlal'es d. carga, delEIto de

. SÃO F8AN�ISC8 DO SQL para NOVA 1011
.

.

' Informago.. oomo. Agente.
'

P!orl.n6p�lil - C.rJ�e HoepckeS/A - CI- Telefone 1.0212 ( E!liJ. tele .'

\.
8ao Pr.Deleco do Sul- C.rlos Hoepcke_S/A -eI - Teleloae 6 '�:»OR�MA�K

2

o S.hio�

RADIOTERAPIA
RAIOS X

, DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, miaDleate, DO HOlpital 4e CuIda••

\

�-:"-_-&""JJ..",_",,-_-.:"_"'W'&-_-_"_-_-_-_-_-_-:a-_""&T_-"-.-_-..__-,,:-_-_""_-_-...-••-....-..,,;-...............
.L........

I '
_

.-....
)

o

.

Dr. Poly�oro-E. S. Tlii.go
tIre.r da Haterilidade e .é4Ic. •• .tcUco • ,arleln

HOBpitál de Caridade ... BoIpital de Caridad. de ...

CLINICA DE SENHORAS - Cl- rlaDópolia; Aaaiatente.da

RURGIA PARTeS '_ternldade

Jlqnóatico. controle' 'e tratameDto Pouou dOI órgioe intern�. •..
!llMdIUudo da gravidh. DI.tar· da1mente do coraçio e TQGI ,

ti. da _oleJCencla e da ménD'PIU-. OoeDçu da tirolde e demm .....

... 'Pertubaçõea menitruala. h�"· dolo Interno

uçhI.e tUmorN do aparelbO ••ní- CJbdea • cirurgia de Hlllhoru -

ai feminino. ParlOl

,....çõea do utero, ovirloa. trom- n5IOTERAPIA .- ELECTROCu..

.... apendice. hlmüu. Tan... etc. DIOGRAFIA - METABOLlSJllO

·:trarlia pluüca do perloeo (ru- BA8AL I

vu) IORARIO DE CONSULTAS: -

�ISTENCIA AO PARTO I! OPB- DiAriaD:1ente das 15 6.l1a ho-

RACOES OBSTBTRICAS ru.

'..aÇH glandalarea, tiroide, od-

'101, hipopfle. etc.)
'taturbloll lDervOlOl - Baterilldad.
- Regimes. "---

"

:OJllwtório R. Joio PInto, , - l'do

MI
ReaM. R. 7 de Se!flmbro - I!dif.

d'U.I e Sousa - Tel. 848.

Dr. Lins Neves

I .

Dr. Newton d'Avíla'
Clnqia geral - Doen!:as dé Se.......

ra. - ProetoJogia
FJetrieidacle Médica

Co.n.nltório: Rua Vitor Melrelea n,

" - Telefone 1.S07

Consultas: As 11,30 horas e , tU.
t. do 15 horas em diante

Residência: Rua Vida! Ramo. •.

• - Telefone 1,422.

;
.•

Dr. MárioWendh.usen
CItsl. .Mica de edultoe • 111.....
ooanlt6r1o - Rua Joio PInto, 1.

Telef. 1(. 76'
c:ouulta daa • ... 15 lIeru

""'ula: :wen,. lIeIIaYt .. ...

.Tel6f. III

Dr. Paulo Fôntes
OlllIco • operadar

lCaltidt6rio: Rua Vitor MelnIIII. ...
Telefone: 1.405

Cauultu w 10 ... 12 .'w 14 U
II ln. Ilealdi�... )11--.. IJ. - T . UH

CONSULTORlO:
RDa Vitor Meirelea L II

Fone manual 1.701
RESID:INCI,ls

I

!
I

,

IDr.Milton Sim�ne Pereira
.

Clinica Cirurglca
Molatias tle Senhora. .

CIRURGIA GERAL
•• ServiÇOI dOI Professores Bene

Ueto Montenegro e PlraBibe No
�éir. (São Paulo)

Oouultu: nas U ii 17 boro
... Fernando Ma�ado. 10

Dr. M. S. C.v.lc�nti
alai. �aai_ta'; de .!iriUIIII
R_ SaIduJIa IJIari.... I'

TUfeW .. .,..

A-.enida Trompowllk1 II
Fone manual '"

..lDr. Roldão Consoni
"CIRURGIA G�RAL - ALTA CI·
.URGA - MOLltSTIAS D. .•

NHORAS - PARTO'

,onudo pela :Waculdade de 1('"
... .. UIIf....nldade de 810 Paul..
ende foi ••• istente par Yirioa _ de
SerYiço Cirórgico do Prof. AlI'"

.

c.rrIIi RiIIIi
Clr1U'lia do estômago •. YIai Ifm]a>

reto lute.tlno. delgado • �. tIrIIo

de. riu.. pró.tata, beld.., utan,
,,,rica e trompa.. Varicoeele.' JIItrI.

eele, y.riseI e hernu.
Coolaltal!

.

Eal , ... 5 horu. I fiiI
:Welipe 8chmidt, 21 {alto. da cua

ParallO}. Telef. 1.591 o

auidbcla: Rua It.te... JIIIIlIr. 17.1';
Telef. M. 764

Dr. A. Santael.
CPormado pela paculdade KaeIo
Dal de Medicina da UD1YertI1dade

do Brasll)
IlMlco �r .concurso da A.l118tIn>
ela • Ps·1copatas do DJ.atnto

Pederal
1IX-1nterno de J!ospital PslqufA.
trtco e IIaD1cOIBio Judlc1ir1o

da Oapital Pede1"al
b·1ntemo da Santa Ou. de iii
H11córdla do Bfo d. JBDelro
OLnUO.A. IDDIOA - DODOAa

mmV08A8
OoD.lUltt!r1o: .. :.dlffc1o AmtUa

.eto - 881. I.
.

Beltdencla: ..

Avenioda Rio' Branco, 144
Du IS .. li Iloru

Telefone:
Oonsultório - 1.l1li.
a.fdenela - UOJ.

C3

"VIRGEM ESPECIAL1DADE" da
(;JA;WETZEL�I N"D USTR['.l.L .. r�IN". v [L r... !U-:. (M!fCl1 ·':f·a:

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.•••••.

-êÃÜ8
.

j'Tii:BüifÕli' .•• , •�

Poswe V. .. cu.. ou &ureue ....
vender' �

,

NAo encontra,oompradOll"
,..

Entregue ao Dicr1t6l'fo fIIloId'....
&. L. Alv...

-

Rue DIodoIo ..

� c:,��Ã��!itCt",
EspECIAUOAJJE

."'.
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Os comunistas nao
.'

'-po�erao
.

entrar nos [sta�os, Uni�os'
"'IVASHINGTON, 13 (V.A.) - o governo an;r.ll1CÍOII a

/ suspensão temporqria ela concessão de licenças nos passa

p01'tes de est1::-angeiros para visitarem os. Estados Unidos.

Esta decisão foi tomada em, consequencia d.0 projeto de

lei, ele controle ,às ati�idlácles comunistas no pais. A medi.

da deverá perdurar até que o Congresso tenha fornecido
o texto defirtitio« do p1'ojeto que ele aprovou, apesar do

-

veto que lhe foi oposto pelo presidente Truman.

O Departamento de EStado eiiniou. a ordem- nesse sen

tido aos representantes consulares dos Estados Unidos,

no momento em que uma boa leva de estl'1(1J1lgleiros, prin-

cipolmenie alemães e italianos. se encontram. em Ellis.:

lsland, irovaYor!r, e ceutenares de antros estão em alto:

mal' viajando com destino aos portos. norte-americanos, Os:'

membros estrauçeiros ele alquns navios que estão ctieçom-«

do aos=portos, lambem nã poderão desembarcar.

\

FlORIAHOPOLlS - 14 de Outubro de 1950

Assembléia Legislalivii

Emprego para pes$oas' ativas q�e
queiram progredir 18 vida·
Importante organização muito antiga e conceituada pre.

cisa de -vários inspetores viajantes. - Deslé.sas pagas para
.".

pequenas viagens. - Possibilidade para ganhar d'e InICIO �

Cr$ 1.50,,00 à Cr$ 5.000,00. - Infor'�açõea à Rua Felipe
Schmidt, 17 - Sobrado.

_� Votada. pela Rússia 'a reeleição
"

de, Trygve Lie
LAKE .sUCCESS, 13 (V.A.) A Rttssia USOu o poder elo vet.o

pa1'a bloquear a l'eeleiçâo dó sr. Trygve Lie pa_ra a Secretaria Gleral
das Nações Unidas.

O mandato de Lie termina no mês de fevereiro proximo. O Cod,
�elho �e Segurança, eIlt1'etanto_, decidiu encaminhQ1� o iQS'sttnto à As
'3embleia Ge,ral da gNU, onde nãQ existe o veto. _

Tercei'ra peregrina- Dois
ção do ANO SANTO,

- .

milhões de brasileiros
alfabetizados em três. anos

Suc�Fruti'
o c.oo)llplemento

alimen
tai /por excelencia. Ex
trato de frutas,vítãmína C
Hidratos de carbono.

A Secretaria da Comissão Ar- Lançada em 19!f( a Campanha I dagem. e, para os dema.is. inclu-e-

quidiocesana do .Ano Santo leva de Educação de Adultos, toram bo-I sive os 'I'erritorios, p01' via aérea.,
ao conhecimento dos interessados madas providências no sen'í.ido de .

merecendo os maiores encomios

que está em organização a 3a e úl- se dar o maior combate possível ao . a cooperação que, em tal sentido.

tima peregrinação nacional of ici- analí'ahetismo no terr ítúrio nacio- vem prestando o Correio Aér'eo-:

aI tio Ano Santo. Healízar-se-á den- nal. Assim é que, nos 3 primeiros Nacional. Até a Marinha de Guer�

Lro do prazo' de _19 ele, novemb:-o JIllos da Campanha, O Serviço Na- ra tem colaborado no transporta
(embarque no RlO) até 14 de ja- cional de Educação .de Adultos re- do material, como ocorreu .C0111 051'"

neiro de 1'951 (de regresso ao meteu às Unidades Ida Federação 382 volumes levados à Bahia, Re-

SESSÃO DE 13-iO-950 sígnado €tu ata um voto de profundo &io). A ida. será pela rápido tran- 130 toneladas de material, constí- cite e Natal, pelos contra-torpe'

S b ídê
- d' d t d J I

I
I

.

f I
- t' -d' satlântico "CI,audo Bernard" e a tuido de textos de leitura par'), os deiros "Bauru" e "Baependí ",

o a presi encia o epu a o 0- pesar- pe o seu a ecnnen o, OCOlTl o
í

sé Boabaid iniciaram-se os trabalhos na ctdads de Ourttíbauos, e, que das volta :Qe:la confortável "SiS F ó- alunos, instruções aos professores, Todo esse esforço tem obtido-
legislativos; à hora, regulamentar, -es- homenagens prestadas nesja, Assem- rida". Haverá escala em Las Pal- írhpressos de' pvQ.paganda. e para resultados compensadores, Dois ...

tando presente número legal de par· bléia, se desse conhecimento á fami- mas, Lisboa, Le Havre, depois em controle, jornais editados
-

pelo De- já foram lJ1meficiados com a Cam•.

Iamgntares, lia enlutada. troem especial pelo interior da

1-1>artamen_to Nacional de Educação panha- nada menos de dois mi-
... Passou-se a seguir á Ordem do Dia' '" '-'"

O sr, secretário fez a leitura da' que constou da provação da la díscus- França. SUissa,.IláJila, a�é Roma e pelo ,In�tiluto Brasileiro de Edu- lhões de brasileiros. Em nosso-

ata da reunião anterior, tendo sido são do pro]. de lei nv 105/5(1, que visa e Nápoles. Para a volta: embarque I cação, Ciência e Cultura. Além dis- Estado são matriculados nos CUl"'

aprovada sem restrições. conceder- um auxilio de cem mil cru- em Gênova com escalas em Mar- 80 foram enviados, para o ensino sos noturnos anualmente uma me-:

A seguir, usou da palavra o sr; zeiros para a fundação da casa. do selha, Dakar, Recife, Rio. Maiores visual, 1.438 .aparelhos de. proje- dia de 40 mil àlunos.

Konder Reis que, após tecer conside- professor.
' ..

esolarecimentos os interessados ção fixa e diafilmes sobre 7 assun-

rações em tõrno da pess� do sr. Nada mais. havendo a t��atar, en. poderão obtê-los na Secretaria: tos diferentes acompanhados dos ••••••••••••••••••••••••••

!Waldir Ortígart, requereu fosse con- cerrou-se a -sessão.
,Catedral Metropolitana. respectivos folhetos explicativos. ----

P. Quinto Davi Baldessar.· Cabe ainda rassinalar que. no con- Carlos Romulo coo'-'
junto das remessas, os livros des-

vi-dado
.

a v-Ir' a'o RI- '"tinados aos alunos somam .....• '"
2.376.065 exemplares. LAKE SUCCESS.· 13 '(V.A.) - O>
A di,stribuição do material pa

ra o ano letivo de 1950 está se

'processando normalmente, � o

quadro respectíco registra '.'

36.076 quilos, compreendidos .•
724.600 'exemplares do 1° e 2°

guias de leitura. Para os Estados vite em virtude de seus compro

proximos, a expedição ,tem sido missas na ONU. .

�

feita por estrada de ferro.):l 'de ro-
.

. ,,'"

Festividades ,em louvor da ,.

Assunç�o de N,os�a Senhora'
PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE

FINIÇÃOpo DOGMA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHO�

RA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE
LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA .QO DESTERRO,
COM A COLABORAÇÃO DAS CONGREGAçÕES MARIA�
NAS iDE FLORIANÓPOLIS E COMPETENTE APfROVAÇÃO

E BENÇÃO DA AUTORIDA,DE METROPOLITANA /

I. NOVENAS COM PREGAçÕES < Frei José 10]·'-"8 emDia 24 de outubro, 1Q dia: Tema ___: Imaculada Conceição ' .'"
.

U .

Dia 25 de outubro, 2° dia:' Tema - A Anunciação Port" Alegre'Día 26 de outubro 30 díã: Tema - A Mã� de Deus, ti w::

DIa 27 de 'outubro, '40 dia: TeIna � O Caminho para Jesús
- PORTO ALEGRE. 13 (V.A.) -

Dia 28 de outubro, 5<? dia: Tema"- A Corredentora Encontra-se entre nós, realizando

Dia 29 de outubro, 60 dia: Tema: - A Rainha dos Apóstolos uma serie de apresentações ra

Dia 30 de outubro, 70 ,dia: T�ma - A Mãe do Corpo Místico diofonicas, o fr:ei José Francisco cd

Dia 31 de outubro; 80 dia: Tema - Medianeira das Graças Guadalupe - Mojica, O.F.M., cujo

.. Dia IOde novemhro 90 dia: Tema _:_ A Assunção de N.· Senho- escop.o é reunir- fundos para as

� ra
.

obras das vocaçõ,es sacerdotais no

II. DIA 10 DE NOVEMBRO Perú' e parte para atender as vi-

9 hs: - Sol�ne Missa, com Assistência Pontificàl de S_ timas do terrível terremoto da

Excia Revma. cidade de Cruzco. (

19 hs. - Bênção solene. Alocução do Senhor Arcebispo. A presença do renomado cantor

Nota. - Todos os atos supra se realizarão na Catedral sa-cro entre nós tem desp'ertado

Metropolitana.
),

o . mais extra.ordinario suoe.sso,

20 hs. - Sessão �lene no T�atro Alvaro de Carvalho, mercê das ·excepcionais· qualidades
sob a presidência do ,representante da Autori- vocais que torna.ram mundialmen-

dade Metropolitana. te famoso o piedoso franciscano.

Florianópolis, 12 de outubro de 1950. Atendendo ao interesse .que, estão

P. Quinto Dav'Í Baldessar ;.- \1espertando suas audioões, Frei

José concordou ,em realizar um

concerto ,unico, a ter lugar no

Teaitro S.Pedro.

TINTAS PARA IMPRESSIO
COTTOMAR

Iquisi�ãG de café
brasiieiro para
a Orécia
WASHINGTON, 13 (UP) - A ad,

ministração da Cooperação Economi

!C,a anunCiou ter "destinado 532_000
dolares á Grécia para a aquisição ·�te
café brasileir.o e 173_000 'para cúm

pra de carne enlatadas' na América
Latina em géraJ. Acrescenta a nuto

rização que a !)ompra de café se ljmi,
ta a café verde, excluindo os conhe
cidos como Santos, 4, 3, 2 e 1-

TÓNICO CAPiLAR

POI! EXCEL!NClA

ministro do Exterior das F'illílj-'
nas, Carlos Romulo, foi . convidado>

a falar no Rio de Janeiro, a �2� de-'

Outubro - Dia das Nações Uni-s

das, Romulo não
_
decidiu, ai�Ja,.

contudo se aceitará ou não o con-e

TINTAS PARA IMP,RESSAO

O lago desapareceu ::;: c o T TOM A R

Doma noite... Filme sôbre um a
ROM.A v» (V.A.) - O Lago de·'- obra do Bernard1lf.iage, tambem chamado Combal,· 1] 'U

situado a uma altitude de. cerca de I HOLLYWOOD, 13 (U.P_) - Mai��

2
.

t o o p' do Monte uma obra do famoso dramaturgo ir�'
.000 'me l' s, a.' �

,
landês George Bernard Sha,v será 1e-

Branco, do lado ztaltano, desap(.- "ada à tela_ Trata-se; agora, de "The'

receu . completamente durante Doctor's Dillema", que Gabriel Pas-

uma noite do começo deste rnfJs. cal produzirá mi Inglatei'l'a, em prin-.

Muito cO'nhecielo dos 'a�inist(ls cipios do próximo ano. Ao que pare

de todo o mtmdo, esse lago tinha ce Deborah Kerr será a' estrela do>'

<fiÍme.
.

apenas WlS 500 metros de compri-
mento e era àlimentado difetamen
te pelas gteleiras do mesmo nome.

Quando a noticia chegoll (I, pe'

quella aldeia alpina ele Cozzrrnay

eur, grupos qe turistas e guias
inc1'eelulos fizeram uma _exçursão
até o local, verificando ai veraci.

dade do fenomeno.
Os geologos acl1editam que te

nha se. 'Uberto, sllbitamente, sol) I)

lago, uma cavidade que absor'L'en

toda ª agua do mesmo.

P�"oibida a palavra
central na designa-
cão dos bancos
RIO, 13 (V.A.) - O pr,esídente"

da . Republica 'remeteu á Camarai�

d!{)s Deputados um anteproj.eto d6'"

lei que proili,e o uso da palavra,
central, na denominação dos ban�

J

cos privados.
"

,

FveGqanito
Como já denunciamos, dos raiv�sos e das hist.ér�cas;.

temos recebido, pelo telefone, as maIS chulas e pIcares�'
cas afirmações a propósito do sr. Nerêu Ramos.

,

.

Por um dever de justiça devemos consignar a atitu.. -

de de adversários le�is e dignos, que conosco comentam e�

observam, à margem da boçalidade e das grândulas, os'

'resultados eleitorais.
Contra as vozes que se empolgam apenas pelo fator

vingança, escapos a coeficientes morais, valerá esta n?--
-

ta, do Correio da Manbã, de ante-ontem, na qual, sem �u-
vida'; falam os mais altos valores da U.D.N. Nácional: ..

'

i' "Chegou ontem, de San�a .Catarina, o sr. N�rêu- .Ra�
mos, vice-presidente da RepublIca, p.�ra reassumIr hOJe a
presidência do Sen_ado. Ness:;t ocaSIao o� senado!e� pre-

tendf$n homenl,tgea-Io, manifes!ando ranJa un�mmldad�
I de sentimentos, sem consideraçao das fronteIras partI·
dárias. No caso de uIh homem de partido, firme nos seU$

príneipiõs, inflexível nas suas atitudes, como é o vice-pre.. -

sidente da República, essa unanimidade parece espetá�
cuIa' extraordinário, mas justificado pelos serviços _que ()'

sr_ Nerêu Ramos já prestou ao país e pela admiração qUe"
seu caráter insp,ira a -todos. É üm dos homens cada vez;

mais raros, perante os quais se incli�am as bandeiras.''''
Guilherme Tal
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