
i�

,.

Viajantes . brasile1t�t considerados inadtnissíve1st não Roderão entrt.r

nOI;J Estados Unidos, 'ficando a cODW&nhia que as transportar sujeità.:1f.

multa de dez mil dólares.

WASHINGTON, 16 (U.P.) - TJm

I
no têrmos da nova Lei antí-subver-

I
admIssíveis. nos têrmos da nova lei.

1uncioliário do. departamento de Es· siva do EE. UU. ....
ser-lhes-a permitida a entrada sem

:lado confirmou que ·0 Brasil está in' Disse Roberto Clark. Alexander. outra dificuldade.
.

Se. a� contrário.

eluído nas ins�uções' gerais
envia chefe ad.junto da 'divisão de visas ?O_ forem con;siderados

tnadímíssjveís,

das aos consulados
norte-amerteanos

I
Departamento, q u 6' s e o s via- a companhia de transporte que 08

de todo o 'mundo, invalidando .flS
vi jantes brasileiros Chegarem' aos EE. trouxer rícarã sníetta à multa de 1.00ll

,lias não usad.os. a!é que Se v�ri!iq?e UU. sem visas revalidades. serão e' dó�res. �o.r cada uma
'\
das peseoas

;se os concesstonârtoe são admtssíveís, xamtaados pelos funcionários de assim rejeítadas.

. . imigração e, se forem considerados

presença de número

dep.. iniciou-se a' seslõ- ()\

regimental.

Lida a ata da reunião anterior,

f-oi admitida�m emendas .

Como ninguém quizesse usar da

palavra. o sr. presídente submeteu

á votação os seguintes projetos de

lei:

10) Segunda discussão e vota

Cão do projeto de lei nO 96/50,

que visa Isentar a União Social

dos Chauferes Amadores e Profes cerrou-se a sessão•

.'

.

" 1
.

A eleição éstadaal em námeros

(Dados loroécldos pelO T. .1. a�
. às· 12. bor_ de olllm),
Para GoverDadtlt

Udo�. Irineu

1;261 814

·2.426 '2.808

1.084 1340

2.438 '2.290

1.�63 2.038
1.743 4.P5,8r:
2.519 2.4U

91� !J.l9
2.588 1.989'

·1,.i07 1..554

2.526 8.665

2.3� -�2.184

4.988.

1.5� _,r"
1.289

1.817

1.864

5.166

1.447

,1.515

-4

2.404 ) 3.152

2.675- 4.a9
4.279, 6.f>'Z
2.92"3 3.6i}1

7.971 4.782

1.846 .2.241}
801 > !,tilrl

1.436 2.782

3.4.62 3.164

756 697

968
" 1.160

1.600 2.781

3.439 5.220

861 2.087

1.295 2.193

1.706 2.126

217 358

-I-
744 1.585

906 1.610

2.698 2.800

1.735 2.180

� 4.613 6.nO

Araquari - Terminada ...••.....

I
Araranguá - terminada .•.....••.

Biguaçu - terminada .•.•.•.•••

Blumenau - terminada ...•..•

Bom Retiro _. teemínada •....•

Brusque - terminada .

Caçador' -' termina .........•.

Camboriú - terminada •...•..•

Campos NQ.YOS - termina ..•.••

Capinzal niqn.inada·., •. e
.

• •••••

Goncordi - t.erminad.a .......•

fu.iciuma i-ermirrada ••....•....

Curitibanos - terminada ...•••.•

Florianópolis •..• ••.. .. . .••••

Gaspar ..•..• .

••..•...•••••.••

Guaramirim - termínada ..i •••

lbirama - .terrníaada, • .
.••••.•

Imaruí -,..- terminada ..••.. .' .••

Indaial � terminada '..... • .....

Itajaí - terminada ....•.•••..•

Itaíõpolís - terminada .........•.

Ituporanga
...•........••..•..•

Jaguaruna •...•. •....• •..• • ...

Jaraguã do Sul - terminada •• :_

Joaêaba - terminada ...•....••

Joinvílle -:- termínada
..••..••

Laguna -- terminada ........••

Lages - terminada .•..••••••••

Mafra .T termini�":' '.
" .••••••.••

.._ : Nof...T'.t'I!1Ito ----:- ��d.á: ••••_.

Orleães - ,terminada t ••••••••••

.

Palhoça .- .terminada � .•••
.'••••

Pôrtó Belo - terminada •.••••.•

Piratuba - terminada .........•

Pôrt-o Uniãa - terniinada ••...•

Rio do 'Sul - terminada •.....••

Rodeio - terminada ••••••..••

'São Bento do Sul - terminada .•

São Francisco do Sul - terminada ..

São Joaquim - terminada ....•.

São José .............•
• � •...••

Taió � terminada ,

.......•..••

Tangará - terminada ....••.•

Tijuca.s - terminada ...........•

Timbó - terminada •....•...•.•

Tubarão --; ....•....•

Turvo •

.••...•••...•••••
_

Ur:ussa�a ..••..
.
.•.....

' ..•. n

Videira '-:- terminada •••••••.••

Ch'apecó - terminada .•..•..•••

.

800

1.215
2480

,
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PRESIDENCIA DA R:EPUBL�

GoàzlJlez Videia felicita' o ro III C'IIe8ção laelo·

Pres(cteDle da Re ública 8rasileita 'oal du Ix-Comba«

fjANTIAGO DO CHILEl, 16 (V.A.) t
ricanos de Vossa Excelência. e que teltes di Brasil '

o presidente Gabriel Gobzalesf Vi· véz mais o levaram à mais alta Illa·
P

Gela enviou o seguinte cabogrãma ao gistra.tura do Brasil Plide conhecer. Seu encerramento ontem

er. Getúlio Vargll,s: também, J1 c,orlal referência e ínte- RIO, 16 (V.A.) - Realiza·se hoje,

"Rogo a Vossa Excelencia aceitar I,i� eoS!q,preensão com que Vossa no Auditório do Ministério da' Educa,

minhas sinceras, e efusivas felicita' EXéelêntita· trata os' assuntos que se -Cão e Saúde, a sessão de eneerramen

leÕes. pela extraordtuãría
manifesta' refer..,

às relações entre os nossoe to da III Convenção Nacional de Ex

cAp. de compreensão e eoutíança rece dois povos.
.

Combatentes Brasileiros.

bitiá do nobre povo brasileiro. tão uni,
. Â sest de encerramento terá

Ch'l i ti'
..ko reiterar a Vossa Excelência

do ao do I e por rec procos sen
cunho so ene, eontando-ae com a ,prlj

ment� de simpatia e amizade. Du- as m�as feli'(itações, interpreto o
senQa de autorfdadea civis e' milita

OO( t h d'"
sentim$l.to do povo chileno. A tra-

I'8Dte a :....:ca que eve a onra e re-
res, de jorsalistas" dos ex-cqmbaten

,&trt!eentlw meu país anw o goyêrno dicio� a;tnizade cbileno-brasjleira tes e suas. famílias.
Durante a !DeS

de Vossa -Excelência. pdde admira!' v:er'� rnjis uma vez, refletida nos ma, h.a-p-â um reeítal do violinista

aJJ condições de estadista patriota li cordi.e.,is sentimentos que unem .seus Luiz ADan que in.t,erpretará, aiuda

in<!il.nBável defensor dos ideais ame gove'fnantes." uma vez, a sua "Epop�a de Monte

se", em homenagem aos eonveneío

naís.

E' difer�ça e.lre
a motJe

vida

'll7.231
83.M2
48.It46

20

eaa

/

I ·Resera florestal

BERLIN, 16 (USIS) - Paul

G'lmorte..
. dos PUo-"s

Hoffman, flx-Aaministradol' da Coo', De .um lado. no setor oCidental".
li

ve,ra�âo Econômica, após percorrer disEll:l êle,
..

� vi luz, e.\J. '\'Â_ 1ida", a�{' . "fJ�tlJfJtt...e tl.D.eçt�tq. i1.� de ser

(IS setores ocidental e·oriental da ex- pass6 que- "no setor ·t«rvmtj®f di!- c� alislnn71"ij .pMo dÓv§)thador tio Es�

capitàl alemã, disse que a ·difere.n.ça
dade, minha .primeira. e qu�lle uÍ).lca

tado, cr··l·ando'· u"';;' r,ese-:a flm'es-

entre as duas zonas de ocupação é impressão, foi de desolaçiio e desUu'
�••"".

v

a mesma que existe entre a vida e n são."
tal sob a denom.�ão de "Reser-

va Florestal' do'F Pilões". situada

Dlm.
.....,,: nq vale do Rio da Va_rgem do

laU'" jl.raço,. no Distrito\.de !!M4!..o Ama'

eSDaB'Ud�ls ro da Impe,ratriz! Munic)P�o de

Palhoça, com � area aproxlmada

MADRID. 16 (V.A.) .- O delegado de 40.000,000 m2 t
compreenden.

brasi�eiro ao Congres� InCeI'nacir, dendo todas as terras de proprie

nal de Autures, sr. Renato Mendon di1de do Estado.

ça. fói escolhido para falar em nomQ A medida tomado. pelo GQ'Vêrno

dos escritores espanhois e hipano-a d E t
'.

.

-

d

mericanos.

o s Q,oo,' Vtsa a preservaçao a

'. flóra e da fauna locais e a prote

ção dQ maifanciizl d'agl,la qj.IJ abas·

tece as cidades de PalhaVA, São

José e. Florianópolis.

Nesse particular, deve'se salien.

tar º interesse tomado pela Secre�

(�,da Vitrçao Pública e Agricul

tura.
Out1'O$ "Reservas FloresliQ,ÍS" de·

vem ser' criadas, e;-nesse 'Itffl'Rdo.

foi dirigida recentemente, pelo Ser.

viço Florestal, em .regime, de

"Acâl'do" com o Gov8r.no Federal,

circular a

.toTlas
Prefeituras Mu·

nicipais do Es_ ado. sJll1..erindo a

criação de tl das protetoras e

remanescentes. conforme es�a6elece

..
.

/' o Código Florestal.

"S 'Estad U·�
I

ii' um�
Va.i assim o Serviço' Florestal,

V: OS DIOOS CQ!l fJBam •. tendo a sUIz frente o Eng. Ag'" nr'l'':.I t
A

-.
. •

losé Carlos' de Mattos HorfJa &Ir..

"a res acasaçoes comUDlstas l>sa, àesenvQ.luelldo
Q importante

LAKE SUCCESS, 16 (U�i:I) - a;�ões metràlhado e bombardeado
pl'oblemá de �ílQ. no setor. ,flores.

Somente uma, das três a�çõ�§ dl.a região na Mandclti,iria. Isto, de * de Santa çq,tanna.

feitas pelo regime comu�stá chmêi:
·7

foi confirmada pelos ES4J.dos Unidos.

O regime comunista chinês acusou

- os Estados Unidos de ter, um de seus

Gelulio

Eduardo Gomes •.•• • •••

Cristiano Machado •..•.• • • • • . .• • •••••••••

João Mangabeita .......•

.

SE:NAIiDO DA R P B"hICA

/

Agraciado COII a Dr· Falará em

dom NaciOnal do 8terltores

�roz8lrG tio Sol
'RIO, 16 (V.AS - O presidente da

Republica assinou decreto conferinda

8 Ordem Nacional do CrUzeiro d€

Sul !l.Q grau de Oficial, ao sr. Gi(lr

.gio' Sembassei Frali!cani' di Vetter

tlrimftro secretário da Embaixada

pa Itália !!'? !3rafl!l, I jJ ,.)
,->!1 ,_...

Loz Del Foego uva- Repres8allrá
o B�a-

1180ta t cala 811 a olerêBcl8
RIO, 16 (V.A ..... Luz Del Fueg·) 1�@rDacloDal

veiu, bater lis portas da Justiça do UJr.
;:rrabalho e ecla,mar salario retidos E .

_._.....,.._....(1.......
_

devolução dos cenarios�ue havia em RIO, 16 (V.A.) - O presidente da

prestado ao emprez�lio Walter Pin- República assinou decreto designan

to. dur,an;te a apresentação da péça

IdO
o ministro Wala,_r Lima' Sarme

"'Catuca por Babt�", am exibiçãc na nho para, np. qualidâde de delegado,

capital bandeirante. FUego afirmll representar lõ

Brasi.l
na Conferência

lIue tentou 1:?dos. os meios pacificas Inte,tnacional. do Estan.ho, que. SI\.

para consegulr os salarios e os cena realizará em Genebra no corrent€

rios nada ob�endo. 1

. mês. .'

.

Nerêu Ramos

Cados Gomes

..... �..
. . . . . . .. ..

94.607

126.606
.

,.
.

e

ti J8IsOI ai
.

voll., a "lá
em

.

HOLLIWOOD, 16 (vÃ-.) - 'ipdI8

J
primeÁ"a. vez depOis de quasi 10 nnoa

F
AI JoIson vai voltar á tela no:vanlett:

a raDI'.a ,te- como cantor no proximo film iu

Y sicado em tecnicolor da RKO deno

Morgan & Company, Incorporated, minado "Stars And Strips", qu.�. 1'e

como

g.
erentes, dOi.

s empréstFos queI
produzirá execu.

rsões artísticaS- leva

,

.

das a efeito nos teatros de gue'L'A

a�ml?em ao total de 225 milhõrs de duran.te a 2a guerra mundial oIlde

dQlares.
_

AI Jolson participol,l.

Batalhão ku ês à disposiç.
das Naçijes Unidas

. Emba ca BO dia 25\ para a Coréia
PARIS, 16 (V.A.) - A França co'

J
dia 25 pará a Coréia, partindo de:

- \,.'

seIha.

locou à disPosl�o elas Nações Uni . ,O comandante dêsse bataIhãô

das J!jn batalhiio, que embarcal'á nG general Magrin·Vernerey.

\.

NOVA YORK, :tt (SIPA)

.governo francês negociou com vinte

<e cinco bancos dos Estados Unidos,

"otDlCabeçados pelo Chase National

�ank of New York e pela firma J.P.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 l o ESTADO-Torça-feira, 17 de Outubro de 1950

PROGRAMA PARA O MÊS DE', OUTUBRO
DIAS 21 E 28 SABADOS. - SOIRÉE DANÇANTE COM INICIO AS 21,00 HORAS.
NOTA: PARA AS FESTAS ACIMA NÃO' SE·RÃO FORNECIDO CONVITES ESPECI�IS.

,
.

o

-

ÂpoiO, a deliberaoão de suspender a O PREUEITO DO DII
venda de Madeira parai a Argentina

,

INFECÇÃO FOCAL
.Os germes existentes nas cavida-

PORTO ALEGRE, tI V.A, - .Á

I
medida preventiva tomada pôr· essa des dentárias .e nos abcessos das

'mita 'consuLtivá il'egional do, Instí- autarquia. . raízes
. podem determinar, em ór-

tuto Nacional do Pinho, reunida au _� proibição, que, tem por objetivo gãos distantes, .males hem graves.
te-on,tem, nesta capital depois de:re a defesa da produção madeireira do

Exemplos: afecções dos
'

seios pa
estudar a situação do mereàdó má: Brasil, será mantida até que se fi·

'deireiro, deliberou apoiar 'integral se o preço mínimo pára o produto, de ranasais; ouvido médio, olhos, ami

mente a resolução "'e suspender. a, ex' modo a defende-lo das tentavivas que dalas, faringe, esôfago. estômago,
portação de madeiras para..a RepúblI se fazem para aviltar sua cotação no íntestíno. fígado. rins, coração, ar

� .A,r�entina, préstígíando, assim, ,a mercado do vizinho país.
�.' :'�.

ticulação, nervos, cér-ebro, Só com

, .• ''''''''!IU o tratamento ds dentes tais afec-
<, ções podem' ser curadas.

.

�"V JSo
�

Mande j:lazer uma
�

radiogra-.

.,\ : "

.

',' '.
.

.

fia dos dentes, quando houver
dúvida sõbre a causa de algu-
ma dessas doenças. :_ SNES .

.. .. .

EXCD�são de jornalis·ias, 08 Rio e São
?aulo, pela V4RI6

RIO, 14 (V. A.) - Com excelente viagem, apesar das« :

condições atmosféricas não serem inteiramente favoráveis ai'

um vôo facil, aterrissou ontem nesta capital o avião "Curtís
Comando" da Varig, que se destina ao serviço da linha dire
ta entre o Rio e Pôrto Alegre, daquela empresa. O novo apa:,"",
relho nessa viagem inaugural foi dirigido pelo comandante:
George Koetz Herzfeldt, piloto chefe daquela Emprêsa, tra-.
zendo

_
a seu bordo, como' corrêldados especiais, os seguintes;

colegas da imprensa gaucha: João Maia Neto, do "Diário de?
Noticias", ,Ernesto Valdez, do "Estado do Rio Grande", Rauã:
Riff, do "Correio do Povo", Antônio Carlos Ribeiro, represen
tante da ARI, Nelsonrde Assis, da "Revista do Globo", Orlan-- .

dó Loureiro de "Fôlha) da Tarde" e Carlos Krebs, da imprensar
periódica.. ,

Os jornalistas porto-alegrenses, que regressarão nó pró
ximo domingo no mesmo aparelho em companhia. de dez co
legas cariocas e de dez paulistas, foram hospedados pela Cia;
Varig no Hotel OK. :"

Também nesta viagem de retorno acompanhará os jorna-
listas o senhor Cristóvão Rios, chefe de publicidade da Varig•.

Alzira Andrade Coelho
, ,\

to. -aniversário (le telecnaento

VENDE-SE
A famHia, da Alzira Andrade Coelho convida os parentes e pessô

as 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.

i escrevanínha quasí nova com

5 gavetas à Rua, Anita Garíbaldí,

() Tabelião e ·@ficial.'do Registro de Imóvel da ia Circunscrição
avisa, que devidlamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia

Yar3. dest,a Comarca, transferiu '.0 seu Cartório da rua Trajano nO 35.

para a rua Arcipres'te .Paiva nO ·17A. onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
,

João Machado Pacheco Juniar
Tab�lião e Oficial do Registro

CASA MISCELANEA: dilui
buidor. dOI RAdiol'" R.�C, A

•

ictor. VAlvul.. ,rDilco"
Ru•.eon.olheiro ': Matr•

..
� -

.

Viajante
Precisa-se de um que conheça to

do o Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban·

co do. Dtstri�O Fa.deral S. A.
1 � , •

.. . . . . . . . . . ........ . . .. .. . . . . . . . .... �

Confere
Dlploml

(orrespondencl J
(om.elll'

...lta. f.Uel ,el. ...el•••
UI ...... fil..I J
lia., .10' ..qae�1IIo ,.. • ••IIt.1
,r...ate ,ara e ... "PDlPOLJIO!

�
, .ma �der.et. •• cunl'l't
MUTUO .PUDUL. �

)

DIREQ10I
Amélia, M Pigozzl

METODO.

Moderno e Eficiente

Ru. General BUtencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

""'�' -'-''(r ,

Já é facil. viajar à-·' "

,1Ij
· ..

·al� nh �
. ];l "ma a

I

pelos CONSTELLATION.'da.
Dl .'

...

• '�'
"

,
_
AIR FRANCE�

�. • • >.
"

__ -� ...
�

.....
.

__ ---:-h.- _ ....,_.- - . ('
.. _ . _ ,�,•._il � �%'s. por semana e 8 linhos internos para Francfort,

�que, oNumberg; Dusseldorf, Berlim e Hambu'9!!,.,..-----
<,

i,' - ...

FIUZA LIMA & IRMÃOS • 'Rua Conselheiro Mafra, 35
" ... ,

FLORIANOPOLlS
•• '

'i.

.'1+

Colégio Estadual (Dias Velho»
Exame.s art. 91

'--{)
Inscrição: de 1° a 10 de outubro.
Exames: a. partir do dia 11. .

.

. Documentos neces-sários: 1 -Certidão de registro civi�
comprovando ter idade míniràa de 17 anos completos ou por com-

-.

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

, 3 - prova de identidade feita pela carteira de ,identidade o�
pOl'I docdmento que lega-lmente a substitua.

'

o Sangue é a Vida
DEPURE O SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGAN!Sl\fQ
AGRADAVEL COMO UM LIC.OR

REUMATLSMO! SIFILIS I

Tqme o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�. como medicação auxiliar no tratamen
to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem•

J
l Floríanõpolís - Itajaí - Joíavílle - Curitiba

Age
A

ncía .-_
Rua Deodoro esquina da
Rua 'I'enente Silveira

Viagem com segnranca e rapidez
Só NOS' CONFORTAVEIS l\1ICRO-ONIBUS DO

_ EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»

I
I Rádios

- ,

A'tl â n ti d a
CU RT·AS

'.

'

: '
,

.1. I' \...'
I '

AtIlntida - o sucesso:da téeníea' electrôsíca - Atl6ntida - Super construção para ft,urar mais _' ltI6ntida - Som natural -,Alta sensibiljdatle .

o

0tima seletividade VEN:8AS A VIilTA E A LONGe
.

PRAZO
. Electroia� _, Transmissores Amplificadores

Catarinense Limitada
.

,

LONGAS, E

Grande slcaace
Rádios

AtlânticJa ,Rádio
Diretor. teeníeo WALTER LANGE Jr.' Rua Trajano, 'no 31

------

"

Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O TAOO-' TerçàJfeira, ir de

o quanto custa unia enceradeira

ARNO
ELECTROLA�DIÁ ,.,.

. ':kua Arcipreste Paiva -,: Edific16 Ipase -Terreo

'Desfibrador de madeira
I

Compramos um desfibrador. hídraulíco para polpa de ma-

deira, de íbom fabrieante e em perfeitll) estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para.

Desfibrador - ex. Postal 248. -.,... Bahia. \

\

Os que
-

58'0, sei ·serel·

ESTUDO DQ EXTERNATO
:

Para fomentar o aproveitamento intelectual
dos seus alU·

nos o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos 0:.

te�os. O estudo será assistido por 11m professor padre,
.

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10. \

Hora de entrada ao meio dia: 13 à .13,30 horas.

Pausa para jogos e descanso: 15 à 16 horas.

Matri�ula: Sendo o número tie vagas reduzido convem, fa

zer logo a matrícula na Secretâ,ria.
�

.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mes, além da mensalidade.

:Nota: Mês co�eçado deve ser pago integralmente.

Por AI Neto

Meninf) Wilfredo Macedo

P'&'Isa, hoje, a data ani�,ersária

do galante menino Wilfr.edo Firas

de Macedo. estl'emoso filho do nos-

80 distinto patricio sr. Erato Ma.

cedo, Secretário do Consulado

Americano.

Wilfl'ledo que, entre a petizada,

conta com. um n.umero considerá-
ExtI'ato de Frutas Vitamina ç

voeI de amiguinhos ver-se-á pela Hidratos de Carbono' e.!ç'
feliz efeméride, ai?ci' de suas ca.

rillhosas manif.estacões de' estima.' sidente em Mondaí, no Mu�icipio
- O - de Chapec6;

S,ra. dr.-Pedro de .Mourt! Ferro
_:_ o sr. Ricardo Mann;

,

Natalícia-se. hoje, a exma. sra.
-.

- o jovem Nilo Angioleti;

d. Laura de Moura Ferro. digna - a 'Bl"a. Edwiges Santangelo;

conso.rt,e do sr. dr. Pedro de Moura - a sra. Angelina Vilain, espô-

Ferro. provecto advogado residen- sa do sr. João Batista ViJain, resí·

te nesfta capital. dente no Estreito.

-0-
-0- .

FA�ZEM ANOS H0rTE
;' NASCIMENTOS

O sr. Edgar SomeIJ, operário r,fl- Está em festas o· lar feliz do nos·

so distinto conterrâneo. dr. José da

Luz Fontes. provecto causidico no fô-

1'0 de Ibirama e de sua exma. esposa

dona Conceição Manganelli Orofino

Fintes. pelo nascimento de um lin·

do e robusto garoto, que na pia. ba·
tismal receberá o nome de HenrIque

da Silva Fontes Netto.

O interessante pimpolho é neto doo

distintos casais; ·des. Henrique da

Silva Fontes - d. Clotilde da Luz

1J'0ntes e Luiz Grofino - d. Francis·

ea Manganelli Orõfin�. Aos seus ge

nitores e avós os de "O Estado" apre·

sentam cumprimentos.

Vida Pocial
Diário da Metro,-ole

(ALVARUS DE OLIVEIRA)

Rio, estrofe de ouro do· poema Brasil !
. A Natureza poetiza que dá forma. concreta a seus. desva-

.neíos poéticos, escreveu pelo Brasil afóra Os seus mais belos

�::�, fez obr� ciclópica que lhe pudesse elevar' maístatto
.aíndg, os seus dons creadores. Colocou o mais. volumoso rIO

-do Mundo, fegando o nosso território, ao norte, o Amazon�s

que com suas "pororôcas" é um poema serpenteante que VI

bra parecendo trazer do "Inferno Verde", da floresta desco-

nhecida, vozes estranhds... \
..

A cachoeira de Paulo"Afonso como seu cascatear arden

·-te, 'COlho que abraçando com seus filetes de-água �ristalina as

.:pedras enormes que, a pouco e POu?O se fendem, sao vflrso� �e
amor escaldante. As montanhas gígantescas, os lagos múltí-

.

plos, as pratas extensamente bra.ncas, a floresta verde, os

·

.

-pampas, são estrofes do poema BrasIl.
.

A Natureza estava enamorada quando concebeu a nossa

terra. Tinha o coração abertora alma às escancáras, ás ema-

nações divinas do amor: .

E é o Rió. a estrofe de ouro dêste poema magtstral,

Quem vem de fora 'bem pode olhar-lhe as montanhas, e

·
-deacobrír-lhe o "giganté que dorme" como que confiante no

:futuro da IÍOSSà ..gente.
Pode ver, ao longe, o dençol de areia clara como a neve,

-das suas praias enormes que parecem não ter fim.

E ao penetrar na baía, vê como que se descerrando ante

,- os olhos, cortina encantada que esconde uma das maravilhas

-do Universo, a "Guanabara", cujo nome bem define a sua bele

za - "seío do mar". O "Pão' de Açucar" como sentinela da

..cídade, e um sol di:ferente dos outros, mais quente, mais bri

lhante ,e q-qe ilumina o mais belo céu do mundo; à tarde, as

.sístírá ao pôr do astro-rei que joga os seus últimos raios bru

� xoleando, nas águas coloridas da baía, como' que beijando-a

.na sua despedida cotidiana .. A noite, verá corpo maravilha,

.as luzes da cidade-encanto, como colar de pérolas, que refle

tem na Guanabara, como se banhando, a bailar, e ao longe, se

.mí-ílumínado, o Oorcovado que, 'entre nuvens, mostra o Cris-

· to Redemtor, como no céu, de braços abertos, obra prima da

o escultura brasileira. E quando alguem depois de estar na ter-

· Ta, vai se infiltrando por todos os seus recantos pinturescos,

-quando vai vendo as suas praças, as suas avenidas, quapdo
-vai vendo a Gávea, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Tijuca,

;:8. Te:resa, Governador, Paquetá, até
Niterói é que vai sentir

<com o carioca o 'bater do coração do Brasil, da alma sensível

oe poética da nossa terrarO Brasil é o mais belo poema que a

:Natureza concebeu. . I �
E o Rio, a "cidade maravilhosa" é a estrofe de ouro dêste

·

-poema divinal. . . ,

(Lida ao microfone da Rádio Guarujá).
-o-

Menino EdaVa.rd Bati'Sla da RoS',.a
,

Vê !passar. hoje. o aniversário

natalício ó interessante menino

Edward Batista da Rosa, filho do

nosso conterraneo sr, Elpidio Je

sus da ROSla. competente escrivão

da Coletoria EstadU'al do Estrei.

to. i

Compal'tilhando da justificada

alegria .de seus amiguinhOS e fa

�ilitares, enviamos-lhe daqt;ti, um

afetuoso abraço. '
\.

-0-

ANIVERSARIOS

As 7,45 horas. -

.

Myrna Loy. Robert Mitchun,
Loius

Calhern- Peter MiIls.

em
O problema dos soldados comunís

O VALE DA TERNURA.
tas que nã_o são �omunistas é u� dos

-

.
fllctos maIS CUl'IOSOS que existem

Lindo como um sonho de, crlan: I NOS.
BASTIDORES da guerra na

coa. • •

CoréIa.·

Um drama verossímil e huma l!:ste problema é recente.

no' num (magnifico tecnico Em realidade, sómente depois, que

I

. '(', as tropas da República da Coréia

or - . •.
. .

começaram á :fazer grande quantí

Censura - Proíbído até iii anos
dade 'de prisioneiras tornou-se evi

No programa - dente que muitos dos soldados comu

Marcha da Vida - Nac. - uístas não são comunistas. :

Metro Jornal - Atual. - Não são. nem querem ser comunis

Preços: - Cr$ 5.0.0 e a.20. tas.

IMPERIO (Estreito)
Pelo menos. isto é o que êles di

sem.

As 7.30· horas. - A dificuldade do problem\. é ilus

Sessão das Moças trada pelo que aconteceu quando a

1°) - E.sporte na ,téla - Nac. Terceira Divisão de Infantaria da

20) r Robert Taylor,. Adrey Tot- República da Coréia Chegou a Siby

ter
/ on, na costa. leste, já sôbte o parale

lo 38. /
Cêrca de 200 soldados comunista

entregaram-se e pediram para ser ad

um mitidos nas filéiras da Terceira Dí.

visão da Repúbltca da Coréia.
.

Para justificar o pedido, explica'

ram que haviam sido recrutado à fôr

ça pelo exército comunista.

O que aconteceu em' Sibyon está
•

sucedendo em tôíÍa a frente de luta

das tropas da República dá-;'Coréia

Um caso dramático deu-se quap.CkJ

chegou a- Seoul o coronel ��

Keun.
> �

.,

O coronel havia sido professor na

Uníversídade Nacional de Seoul. ano

tes da invasão ·comunista.

Á'����h='�!��!.�'" .1
Sessões das Moçr.s

IGLORIA JEA.N. Boss Ford e Pa-

, trícía .
Withe

I
em

O ANJO DE ;\<IA�HATAN

Uma alegre e divertidíssima co'

média romantica musical. com be·

Ias canções.
Censura: - LIVRE.

No programa: -

Oínelandia Jornal - nacional

A deserdada da orquestra -

short

Preços:
Cr$ 1,20 - Sras. (, srtas.

Cr$ 2.00 - Estudantes,

Cr$ 3,20 '- Cavalheiros ,

- ROXY-

em

MURO DE TRÉoVAS'

Drama impressionante de

fortíssimo realismo... o

Censura: - Imprõprío até H

anos .

Precos: ....:.. 1,00, 2,00 e 3,20.

I
.

, OS'
. , rai;,.e6! tij',
e· da plJ • LIMA0

• ABA&AX/

" LARANJA
• HORAN60

"RA""BOE�A

(tlrltio clJm 12enfle/tJpn
tle5frulll� tI,l,retd,,4.�
PfEMBOLSO P05 T.tlL

PARA TODO PAIZ

Prodvto:s Si)C �FRUTJ
':.<lXA Plj5TAL fl)t)8

CURITIRI - :";;'7" NC,'

Quando o viram regressar,

prisioneiros comunistas apossaram·

se de uma faca. cortaram as ponta.

dos dêdos. e servindo-se dêles como

si fôssem canetas escreveram com

sangue na parêde frases como as se-

guintes: -
.

"Pedimos ao nosso antigo profeft

sor que nos deife lutar ao
lado dêle".

" Lee 'Sun keun Ieva-nos contigo"

El'am 'estudantes que haviam sido

forçado pelos connmístaa a ingre.

sar no exército vermelho.

. Mas nem o coronel Lêe Sun KeiUt

nem qualquer outro oficial coreana

pode permitir o ingresso de ex-sol•

dados do exército comunista da. �&
pública da Coréia.
Uma vez prêso, o soldado inimigo

passa- a ser um prisioneiro de glleJl'l

ra, sujeito aos deveres e direitos •
prisioneiros de guerra.

Imsses deveres e direitos estão eon

Sa8rados nas Convenções Intern.

cional de Genebra.

Â primeira de tais conven�es fo

assinada em 1929, e a liltima. eur

1949. .

Nenhuma delas prevê especifi�

mente a passagem de prisioneiros �.-

guerra para o ,campo in.imigl!p:
.

Entretanto. os oficiais do exéilcf:.

to da República da Co�ia estão !81'

lendo investigações � -tÔl'no de tI)

dos os soldados comunistas que lU.

sem que não são comunistas e que

r.litar contra o comunistas.

.

Em 'alguns caso, de soldados orlun·

dos de pequenas vilas. já foi poss�

vel estabelecer que. realmente, fOra.!\
pegados à fôrça' pelo exército verme

lho.
.

�;:�7J '7. Enquanto isso. os prisioneiros aio

���I)J tratados de acôrdo com as conven-

:!!! $:- ções de Geneva.
��.;;r,.. d Neste sentido. em várias

_I...
�ji reconquistadas pelas tropas da Ra.

_ publica da Coréia estão afixado carta.o

zes com as seguintes palavras do

I, Presidente \Syngman Rhee:

"Nenhum inimigo, militar· ou cl.

..1,'-
vil quaisquer que sejam seus crime�

se;á punido a não ser mediante se

tença de um tribunal legalme

constituido.
"

Sr. Rogério da Costa 'Pereira

A efeméríde de hoje regista o

-aníversárto natalíoio do nosso pre

�.:zado conterraneo sr. Rogério-Gu.s

'favo da. Cosba Pevelra. conceitua,

.do represenbante comerci;ll nesta

, .capilal.
O ilustre nataliciante que e fi

,�,ma muito estimada. em nossos

rmeios sociais e comercillis, quer

-por seu carater integro quer por

.seu cavalheirismo, será alvo, pe·

Jlo feliz evento, de multiplas' home-

'-.nagens de s.ett'.;'V:asto circulo de re·

lações d·e amizàde, as quais com

:.prazer, nos associamos.

D. Bernardina H. Cabral I

Comemora., hoje. o seu àniver

;aário natalic.io a exma. sra. d.

:.Bernardína H. Cabral. digna espôsa

do nosso estimaao coesbaduano

sr. Abel Alvares Cabral, prov,ecto

· ,advogado e competente Auditor

de Guerra da nossa Policia Mili

tar.
A distinta jilama aniversariante

· que alia a bonissimo cOl"a'ção oli-

· ,,"os invulgares dotes que a flllwm

querida de todos os que :privam

consigo, s,erá, por certo, hoje. mui-

A essas h�me gens os de "O
·

Estado" sé associam, respeitosa-
· mente.

,to homenageada.

Colégio Catarinense

/

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhaoores Etétricos
a Cr$ 108,00 J

Da Eletrolandía
Rua i\l'cipreste - Paiva Edr. Ipàse - Terreo

Da.

A. DA*SCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇOB8 CfVEIS E COMERCIAJ8

AI".Ji':J:.:&:�....

���.�

o,

Praça la de Noyembro. II - ze ....

I
'

(Miflefo Pérola)

1'••0: 1.JZ4 • 1.181

I
l'lorlao6poHa - SaDia Calarlu

-.t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sérvicos Ae.reos'
((Cruzei'r'o do Sul" Ltcla.

,

SERVIÇOS AÉREOS.
CRUZEIRO DO SUL r.rr»,

Fundada em 1927
Conforto -:- Segurança - Rapidês

NOVOS HORÁRIOS I
.....

SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - JoinvíÍe � Mafra
V. da Vítóría - Lajes (Ida e volta). Saída da agência 7 horas.

\
TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo

e/baldeação -·Rio. Saida agência 5,30, horas. ,

Idem - Fpolis. - Curitiba. - S. Paulo e Rio. Sá,ida agên-
cia 11,15 'horas. ,

' ,

Idem - Fpolis. - Mafra -'Curitiba --:- Itararé - São

Pa�lo. (Ida e volta) � Baída.agêncía 7'.horas.
l

,

. QU4,RTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba -'- São Paulo
- Río; Saida agência 9,30 horas.i I .

Idem - Fpolis. -: Joínvíle - Mafra _:._ U. da Vitória -
Lajes. (Ida e volta) �. Saida agência 7 horas. ,

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba
It.?-raré - S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7: horas.

Idem - Fpolis. -'- ,P. Alegre :_ Saída. agência 2.30 horas.
SEXTAS-FEIRAS - Fpolis .. - Curitiba - São' Paulo

c/baldeação Rio - Saída agência 5,30 horas. ,",' .

'.

Idem - Fpolis. - S. Paulo -·Rio - Vitória ..,...-.Salvador
.- Saida agência 6,30 horas,

Idem - Fpolís.i--« Joinviie :_ Mafra - U. da Vitória -

Lajes (Ida e volta) ...L.. saída. agência 7 horas.
SÁBADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e/baldeação].

Rio - Saida agência 5,30 horas.'. .'

Idem � Fpolís. - Mafra '- .Curitíba ----:- Itararé � S.
Paulo'- Saida agência 7 horas. i (

DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre --
. Saida agência

9,30 horas. '. .
.

,
'.

MACHADO,& era S. A. - Comércio e A�ências. -

FLOR,IANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1.326 - Telef. 18.
ITAJAí - Alvaro Luz - Rua. Dr. Lauro Müller, 26 -

Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna' - Tubarão - Criciuma

Brusque..

)
í ..'

Concerto de canções clássicas
,

No di� 20 de outubro às 20 horal realizar-se-
a 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

r .

, Traude' Friedrlch Kretschmer
acompanhada no . piano pelo Dr. Fritz Kretsch-

I

,

mero
.

';'Apresentará �úmeros de S. de Luca, Claudio
Monteverde, Mozart, Schubert, Carlos" Gomes, .

Puccini, 'Gretshaninow e outros. , .

�-As entradas estão à venda na Relojoaria Mo-

I
ritz, no Salão Record e na Livraria 43.

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

MAIOR ESTO.QUE
Atlânlida 'Radio Cat.· Lda.

Rua rrajan�" 31.

/

"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

.

Sede: Edifício IPASE, 4° andar - -F'loriãnópoljs
AGENTES GEHAIS DA

t

-

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO '

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CQRRETORES OF]CIAIS DO

Inst. de Prev. e. Assist. dos Servo do Estado, (IPASE)
-:- Seguros de Vida, sem exame médico' até' êr$ 500.000,00

S�guros de .Garantia Hipotecaria, com prêmios mensais
reduzidos sem examo ·médico. até Cr$ 5;00.000,00.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

,

r
.I
I

.j
I

"Q.ue "dOr nas

junta,-! Nem

posso lev�ntár
'

o braço!"

Cúria ·Metrop·olita�a··
Assunção de Nessa Seahera'

.

Por ocasião da definição do Dogma de Nossa Senho,ra, a.
....

1° de novembro próximo, queiram os RR. S1's. Parocos e Rei- ,

tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex
celsa Mãe de Deus é 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 aí
guns minutos.
2. Possivelmente/ Novena, ati, pelp menos Tríduo,
em homenagem a Nossa Senhora.

.

3. Bênção solene, com alocução sôbre o mistério �o
dia. I

Florianópolis, 11 de outubro de '1950.
Em nome .e por ordem do Govêrno Metropolítano .

\ P. Quinto Davi Baldessar
\

','

t

, "=.!

Segundas téiras:�

I. MOREIRA &: cu. .c= 1'.',

CONCESSIONARIOS
. e-

......" .. ,
..

,
.. ,,) (.

\ ,

Para que sofrer mais?
I.

.

< Aplique um
,

Emplastro SA8 IA

que alivia na hora

dores reumáticas e'
musculares, nevral

gias, contusões, pon
tadas, lumbago, tor
ceduras, etc,

Aplique JÁ um

EMP"LASTAO

Para colocar' SUL! .

. �.:

,em seu· Sapato' .

PROCURE

I 40swaldo� .

. teleíon es 1536 e 1324
):>.15 de\Nov. n; 22- 2.'. andar

JINTAS PARA IMPRESSAO
COTTOMAR

.
;/

,

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

TO NICARDIUH
'- IODico' do' coração"

Rins, Asma, F-raqueza geral, Molestías agudas perturbações:
na circulação do sangue, Arteríosclernse, Dlsturbíos na.

pressão atterial, Cansaço, Falta de ar, 'Inchaçõeo, Edemas;
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites.

Y.

Crédito Mutúo >Predial ,
»

'\
T
J

Avísamos aos nossos _prestamistas que em. virtude de es

tar parada a Loteria Federal, noseos sorteios que, são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realízades, .

Entretanto, logo que volte a jaesma loteria a. funcíonar,
realizaremos: cada semana um sort.eio até que os mesmos fi

quem em dia.

Aceit a-ae l':r;Pl'SS<::1n tanta no interlQr do Eal::!ldo.
Caixa Postal, 139 - Florianópolis

Cartas para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assista as últimas

cerimônias do Ano Sanf..,

e aproveite sua viagem

aérea para visitar a Europa,

num "Constellation" da Panair.

.)

Paris, Londres, Zufich, Istambul,

Frankfurt, Bey,routh,·. Madrid,
Lisbôa são pontos çe .scala)

dos luxuosos. IIConstellation" da

Panair. E sua volta ao'

Brasil pode ser realizada, via

Nova York, aproveitando
as' vantagens do tráfego

mútuo da Panair do Brasil

,/:�

com Ja Pan American.

\ t,.

AIJ·4·50

xx ANOS A SERViÇO, DO StCUL'O IX

Deseja um emprego

/

Terrenos
Pessoas ativas que morem OU desejem morar no interior

do Estado, de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União
'e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis uando os seguintes dados: nome, idade, grau de

instrução e ocupações anteriores e se possível fotografia.

.' ..... , ..

Á prac a

Vendem-se, em lotes, à vista e

/ com facilidade de pagamento -

no Estreito. Tratar no
'

BANCO
AGRICOLA - Rua Trajano. 1&
F.lorianópolis.

,Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que
a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltdajacaba de inaugurar

a ·nova linha.
FLORIANÓPOLIS, SÃO FRANCIS'CO, J.üINVILE, MAFRA

UNIÃO DA VITORIA, LAJES.
:ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS

Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos

'mesmos .dias. pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fran
-cisco está dependendo da homologação, pelo DAC" do campo �caL

Congratulamo-nos �m os nossos prezados clientes pelo aus-

1['i.cio,so fáW,: que revela o ínterêsse da grande emprêsa. brasileira'
"em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

',..que a tem (Ús'tinguido o comércio, a índustría e o púhlico catarinense.
Flortanópolís. 26 de setembro, de -'.[ 950.

I

MACHADO & CIA: SA. Comércio e Agências
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Do Comandô d. 14· 8. C.
Declaração. de íasabmísses

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 24,09 horas do

dia 25 do corrente, os seguintes conscritos:
a) _ Destinados ao. 130 B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João

Angelo de Sousa, certo n. 4ffi:666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;
Luiz BertoIdi Filho certo n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURlú: Do

mingos Medeiros, c�rt. n. 75.359; Cicero Felicio, certo n. 15.341'; MUNI.
CIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, certo n. 124.659.

h) - Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLQ:,
RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert. n. 415.767; Valdir Dias, cer!.. :
n, 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferr�i.l
ra, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da C�
ta, certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco c�.:
sas, cert. a. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n."
356.{}33,· Thadeu Antônio Peron, certo n. 356.277.

I,· .

•
)l í.

•

* Bôca amarga *" Digestão difícil * Into

le;ância para certos alimentos, revelam mau

funcionamento do Fígado.

I o ItU,II '!,
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")11 I: J',
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N. S. DA PENHA
HEPATINA
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- ua produto do INSTITUTO fÀR�ACOIIOLOGICO

Rua da Estrêla, 57 - Rio \

Festividades em louvor da,tjsrrg,',\ fi

Assunção de Nossa.�t�_hôra
PROGRAMA DA FESTA EM COMEMOl'í1!�*'01!DAOTJg..

FINIÇÃO DO DOGMA DA ASSUNÇÃÓ DE *E5S��uSE�
RA, NO DIA 1° DE NOVEMBRO DE 1950, Pft'0�'VlD<!Jllp�
LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORAP DeJ.�EêI�RR-e.
COM A COLABORAÇfi,O 'DAS CONGRE��11t�WE�owlVPARl�.:.
NAS DE FLORIANóPOLIS E COMPETENTE,lAPlROV'oACA'O

E BENÇÃO DA AUTORIDADE METRbpom!Fí\'N!A OrlUm;
I. NOVENAS COM PREGAÇl1.)!§2Hlv:mt(j If," . ";

Dia 24 de outubro, 1° dia: Tema _ Imae1fl�€FliJcijh�ei§ãol)'t�i"�
Dia 25 de outubro' 2° dia: Tema,- A .&ní.lhcla'�ãô!JP s�;>,·). o ]
Dia 26 de outubro' 3° dia: Tema _ A MãelJdeúDeUg1:n j,,'f("

Dia 27 de outubro, 4° dia: Tema _ O '0âlfií"QIÍhalllàra ,Jresús(\'�'
Dia 28 de outubro, 50 dia: .Tema _ A�:CbrFed·e'I1to}.Jâ'Pq ,(,i In'ir'

Dia 29 de outubro, 6° dia: Tema: _ .A!&RáilflRa9tldsbí\póstoloS'
Dia 30 de outubro, 7° dia: Tema _ A M��:tl'(Í)f; ObrliJoJMístico
Dia 31 de outubro, 8° dia: Tema _ Median"Elíra0d'aS;'IGraÇmjffl
Dia IOde novembro 90 dia: Tema - ._N;AsSGução ,drec:N'tOSenlilÓ-O

O:vál91 o moo WlS/''1 r. fAWIBl,
,

II. DIA 10 ,DE NONiEMBRO IlJl.�)'1 O . U'I'g!Jli i , I í '

9 hs. -'- Solene Missa, com �ssis:trênma <P.6nti:!iiea!1! 'lQe <8.
Excia Revma. ,I'; r; rrr-dms.l iot' .obrtHI;W)'. {"

19 hs. - Bênção solene. Alo<nlçã:(i)-idoCSenhe'r (AFcebispo:"
Nota. � Todos os atos supnaevse-reãlraarãoona €,ated'ral

Metropolitana. . J. o ,,"tuj :"J1 .ar.: j)'r�1:)I I
• f f')

20 hs. _ Sessão solene neoíl'eatm i:cA.'lViar.o'Jde .Carvalho,
sob a presídêncía'bdo.cnepresentanteo da tAutori
dade, Metropolitana.mvr p. �ji) W.,lil:y1)1jl) f 11I),'� q o:;

Florianópolis, 12 de outubro!' d6')(1r95-@'j�) .. " "J<1'I<1' 'o) ;;1:
<, P. QUirtto:pDaVÍ'lBaJdessan. : ,jFl'!<;I () "Hf-"---

'!":llO;' () ;lJO(is<1 .1".rllt·, ;lf)lTc·ir'!\'
QUER VESTlR·SE COM (eONFORTi ��I;E{ECiANêlj J;�,(')) );��

PROCURB'ir:&r1il nA . [J1!l')c! I O' f ";gJ

ft lia iat�[i;'::,:,f::�Iti;u�:!;: ,�,:;,,:::"�o f1 I Pr;] .,' "IJ!'fIl mC10; f){;rr tO/-�)(t
Rue Ifelip��,:Schmidt�4�mlf ,ol{lI�I'yd(l') ," '['1

c
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

,I.

6 o ESTADO..:..-Terça-feira, 17 de Outubro de 1PfO

·JDI·es, ·Ritmel �rilíca, i . C. 8.· D.
Paris, 12 (UNITED) - A popula- estádio entregar a taça e, em seguida. J

rida�:e 'do futebpl nunca foi tão gran I pronunciar um discurso. Quando dei
de como agora e este esporte.

,q,
ue há

I
x�i a tribuna oficial par,a entrar no

muito é o favorito na Europa e Amé- tunel que leva ao campo. a conta
rica do sei, está se propagando rapi- gem estava empate em 1 x 1. escore'

damente na América do Norte re Asia, esse que teria dado o título de cam
- declarou o sr. JulesRimet. prusi- peão ao Brasil. Parecia que uma

dente da Federação Internacional de tempestade havia desabado sobre Oi

PLACA'BD 'Futebol "Assocíatton" (FIFA). estádio. Os 2,0,0 mil espectadores ber-

BO)-., DO pa,'aDa '.·gue-Ireo'se x Cor-,t' ·Ib� «
. '

» Rimet que já jogou futebol no fim ravam a, plenos pulmões e milhares

,.'
' ,

,

, ,', ,

'

,

Ir'
\ -r-, do século passado e que é presidente. deI roquetes er�m soltados ao a�, MaS'

Deverá realízar a sua segunda marada. Se demonstrarmos desen- CAMPEONATO CARIOCA da FIFA há 31 anos, regressou re- quando cheguei ao campo havia um

partida, hoje. em campos para' tendirnento ·e· desarmonia então. Sábado - Bangú 2 x Olaria '0. centemente do Brasil,' onde assístíu sijenc:'" mortal. O p:r:ttguai havia.

naenses a equipe do Figueirense. de flato, teremos mesmo nos ren· Quadros : Bangú:' Luiz; Sula ,
e ao Campeonato Mundial de Futebol. marcado mais um golo, e os tavorí-

\ ' Expressando sua admiração em face tos brasileiros perderam o campeona-O ,I grêmio florlanopotttano obede: der ià evidência dos fatos. Mas se Rafagnelli ��óii Miri� e Pingue!a; dos progressos feitos pelo futebol. to. Homens choravam e parecia que.cúá a mesma constituiçãé com realizarmos uma partida como a Menezes, Ziz inho, Calixto, Ismael e Rimet declarou: "A atmosfera e aní- ,aquela imensa multidão havia sofri..

que (enfr.entou. o Coritiba'\ ou se- que 'efetuamos diante do vice- Simes.

I
mação no Rio de Janeiro e em toda do uma ofensa pessoal. As tropas não

ja: Dolly ; Garcia ,e Marcos; Ro-I.lider do certame das araucarias, Olarla : Milton; Amaro e Larnpa Amé:ica do S�l �ora� notaveís .. Tp estavam formadas e neE-hu�a �ut�r�,
meti. Braulio e Gérraldo ; Bentevi, estiamos convictos de que obtere- rírra; Jair, Olavo e Ananias: Jar . da cidade o pais ll�telro e em certos dade me acompanha,:_a. FIqueI SOZI

Nede, Gil" Beti e Saulz.inho.: HOJ'e; mos, desta vez, um resultado mais bas Alcino, Severo. Maxwel 'e Es aspectos, o p,roprio co.u'inente sul- nho com a taça na �ao, sem saber o

. .

'
. americano pensaram, viveram e soo que fazer com ela. F'Inalrnente conse-

a critica paranaense espera que o bQ.l�roso e mais risonho para . as querdinha .

nharam com o futebol. gui entrega-Ia ao capitão da equipe
Figueií'cnse se exiba dentro de nossas cores. Vamos esperar que Juiz: ,Gama Malcher - Renda: Rimet desci'eve� o momento da uruguaia".
suas reais possibilidades, para en- o arqueiro Dol ly se empregue I Cr$ 40.612,60; Ismael e Calixto os entrega da Taça "Jules Rim�t" ao

.

Rimet atribui á derrota do quadra-
tão, tírar uma conclusão certa do ma� a fundo e .Mafra, mostre. o marcadores. quadro. ven�e�or o UrUgui\i. pera'nte brasileiro, o qual considerava supe-

quanto pode e do quanto é capaz. seu verdadeiro jôgo. Portanto, ho- Domingo - BOTAFOGO f.: x 2,0,0. mil a�IclOnad�s do fute.bol, no rior ao dos uruguaios á grande ten-
, . . '.' -, novo estádío do RIO de Janeiro. "A· são que pairava sobre o time local.

Na partida que efetuou. domingo, [e. ,el� Ourítiba Figueir-ense e Fel' Flamengo O. guardava com emoção o momento da Cada jogador do quadro brasí-
com o "CAl\1PEONISSIMO" o Fu- roviário estarão medindo fôrças . Quadrns : BOTAFOGO: Owaldo; entrega da Taça"; disse Rímet, "mas leiro havia recebido a promessa de:
racão Negro foi derrotado pela ex' Diz -um jornal paranaense que

- a Basso ie Rubens; Rubinho, Avi la _6 a cêna ocorreu de maneira muito di' ganhar mais de 3 mil dolares em pre

pressiva contagem de 6 tentos a equipe do Perroviarto não é em Carlito Roberto; "Zezinho,' �ECA, 'ferente' da que eu: esperava "Acres- sentes se o Brasil vencesse,
, '

.

h t "S ld do' b '1' t' h . Rímetvdeclarou que .as partidas de4. Vamos ver Soe hoje as cousas nada superior a do Coritiba. As' Ariosto, Otávio e Bnaguín a. cen ou: ,o a S rasi erros In am
, '.'

a ordens de\ formar no campo após o futebol no Rio de Janeiro refletiram
se mostram diferentes , Não con- sim, tornam-se menos palidas e Flamengo: Claudio. Owal o e., . .'

, ",
f d J I' W' lt' N li B' de: Jogo fmal Brasil x Uruguat, Eu de- o vícefamento desse esporte na Amé-

tamos naquela partida com o f'a- menos apagla· as .3tS mossas espe- uvena, a er. e 10 e 19O e. veria dírtgtr-me para o centro do rica do Sul e Europa, e acrescentou
tor primordial: a sorte. VeJamos ranças . Vamos V'er... Aloisio, Hermes. Bete. Durval e que a derrota do "Englísh 'I'eam "

se hoje. ela se mostrará .mai_s ca- Esquedinha. diante dos norte-americanos demos-

iuiz:' Mário Vianna Renda: Renda: 94.946,00 - Juiz: l\I1�. trou os progressos conquistados na,

Cr$ 322.979,00; NEGA foi o .lutar Eason América do Norte.

do t,ento 'botafguense. Port. ,Desp. 7 x XV de Nov. O "O certame da FIFA tambem reve·
.

.

IloU
que o futebol traIisformou'se n(}·Américà 2 x:·C. do RIO 2 Ju�z: MI'. Rowley -, Rend�: maior 'esporte do mundo"" disse Ri-Hamilton Alves .Quadros: Amér,ica: Osny; Os· 26. 4oq,OO . met: "Estou certo de que as parti·

o campo do' Alto da Glória. cam-
mar é Joel; Godofredo, Oswa!- -Os -goals, da P·ortuguesa foram I das de 1954 na Su}ça, revelarão os

po do COritiba, e onde. ·ele cost,u-' dinho e )lubens; Natalino, Maneco, ma'rcados por Nininho (2), Pin°. grandes progressos d'o"futebol em ta.
ma "papa,r" todo mundo. Dima:s:: Ranulfo e Jorgi-nho. ga (2), Brandãozinho, Simão, e do o mundo"

. -<:,
'

No Rio O BOTAFOOO DE F, R. Z" C l' O presidente da FIFA declarotl
C. do Rio: Joel;. Wagner e Gos' e aros.

que os lucros do Campeonato'Mundialcons.eguiu reabilita'I"se lefiqitiva- me; Vicentini, Edesio e ::3erafnn; Port. Santo 3 x Guarany 2 foram consideraveis; mais de doiamente, abatendo o conjunto do C.
Lupercio, Almir, Carango, Edmnr pomingo - Palmeiras 2 x S. milhões de ãolares em renda bruta;-

R. Flamengo p,ela cOntagem de 1
e Raimundo., Paulo tl

,
Mais de um milhão de dolares foram-

tento a 0, goal conquistado aos Juiz: A.ristocilio Rocha _ Ren. Renda: Cr$ 652.335,00 distribudos entre a FIFA \a Confe--
30 minutos do prime,I,'ro temp(), da'. CrG! 96.031,00. _ Goàls de Di. Juve-ntus 3 x Nacional 1 ração Brasileira 'de Desportos e aS!

.

.

t d d
'. '<li entidades participantes. Assinalanâo.

. por lU emmedio· o ono ao,, lnas anlbos par'a, o Ame"r'l·c'.' e de Renda: Cr$ 4.352,00 - Juiz:, que a FIFA recebeu 16,0 mil dólares,campo": NECA. Portanto, o Bola·· .

AI' C' R' M EEdeslO e mIr para o, . ao . 10. r. aS(')ll O Brasil, 22,0 mil e as outras entidad.es:
fogo conseguiu repetir '31 proeza Vasco 9 x Mad�reira 1, Os go!a.l:s do Juventus foram con 585 mil. Rimet declarou que se a;
de domingD ultimo' ·quando ab�-L-

Renda.: Cr$ 42.150.00 _ quistados por Osvaldinho, Julio e França tivesse ·enviado sua delega"
t,eu o Vasco po.r 1xO. Aliás, é pre' Os goals do Va.sco foram con- Carboni, enquanto que EIs,oH mar' ção, teria ganho o dinheiro para to-

• h t b BO't'\. das ·as despesàs ê aÍllda levaria' de.CISO sauer que am em. o . i-
sI·gna.do,s p,or l'ntermédI'o de Ué. oou o goal De honra do Nacional.

-

. volta 1(} milhões de francóS' (tres milFOGO entende o risca.do. Aquela jair (5), Maneca (2), Ademir e COLOCAÇÃO DOS CLUBl<3S dolares). A Bolivia, que só disputoU'
ofenfiva composta por Zezinho, Alvaro. r- ,I 1° - 'Palmeiras cm 3 p. p. um jogo recebeu dois mil ,dólares.
Neca. Arios,to, Otávio e Braguinha Fltmiinense 6 x S. Cristovão ° ,20 - .Santos com 4' p. p.

.

Rimet declarou que os suêcos joga-
fez misérias. Que avaque, hein Renda: ür$ 23.477.00 _ 30 _ S. Paulo, Ipiranga e P. ram bem mas não tão bem como se,

eu "v 11 0"91 1xO não foi o es D esperava, O.s suiços fizeram tudo omel . .
. .

"

Os goals do tricolor foram assi' esp. com 5 p.p.
que puderam, Chile à�esentou granopelho fiel do d·esenrolar dia parti, . t' 'do d (' ARTILHEIROnabados por ln eme 10 \ ,e �amano, des progressos, Os IEs 'ados Uniam,,-alvi·negro. O r.esultado colhido foi da, afirmou Ary Barroso, rubr':)-

Carlyle, Tite, Didi (:pena!tyj, Si· Odair do Santos continua, na li- e outras nações de futebol inferior
ds melhore!s .. Não foi tão sóment" negro ·de qu'atro costados. 'DeJa-

I
.

D'''') lt ) 'd derança dOIS -artilheiros com S indicaram que estão no caminho cer�as ie luI' pena y , na 01 em.. '.
o. re'sultado, Ifoi tamb-m a,)atua- to 1xO não foi a contagem que Caro COLOCAÇÃO DOS CLUBES goals. to, seg1fndo deplarou Rimet.'
çã.o do nosso team. O Figueirense lit:> Rocha marcou no. programa,. 10 _ América. 3 p.p ARQUEIRO MENOS VAZADO( O presidente da FIFA declarou que,

, .

P d PIAI" d d f
.

'1 I" -'r
. provavelmente serão introduzidas mo'c-omo nos comunICOU e ro ·au o, _em as· e ·esas mI agros'3s I,,:

20 _ Bangú 5 p .p. . Oberdan do P1almeiras 1\ :) me.
di�icações na organização do Campeo-em seu telegrama, fez tudo o que .Claudio o BOTAFOGO teve conh.·a

30 _ Vasco 6 p.p. nos vazado, 'que efetuou toda';- a3 nato Mundial de 1954, a fim de papermitiU' .as !suas forças para des· si, a sorte. Por mais de seis ve· 40 _ Fluminense 8 p.p. partidas tendo visitado únic�Hnen sibilitar á Federação Su'iça cobrir. aa:
manchar. no segundo periodo, zes a !bola andou pass·eand'l pela 50 _ Botafog-o e Madureü'a 9 p. te 4 vezes o b.arbante, , despesas do torneo.
com aquela diferença de :3 tentos,

.

meta rubro-pegra, d,esviando-sc pe'
p. ARQUEIRO MAIS VAZADO ·E' provavel tambem que não seja!

E conseguiu. Chegamos. a empa· la linha de fundo. Venceu o BO' 10 Ivo do Nacional continua s'�njo adotado o sistema de eliminação di-

A 000
.

d t' 1"
6° Flamengo com

,

p. D· reta nesse, Campeonato. Não' podema91tal' o. prélio: 4:x4. Lugo .s,e· ve qu'a T F mereCI ,amep e. lves·
7.0 Olaria com 11 p. p. o golei�b mais vazado com 17 p011' permitir a situação em que permi.'jogamos flltebol. Depois -ó CoriLi sem, entr-eüínto. os' s·ellS diar..lcir()� 80 C. do Rio. e Bonsucess[) tos. , . ta·me dizer, um time do Chi!!; por'ba consignou o quinto goaI �qUC! mais tranquilidade, mais firmeza e

com 12 p.p. TOTAL DE RENDAS DO CERTA, exemplo venha á Europa disPute umai.
�Ihe colocava novamente em van· mais calma, o grêmio "glorioso" 90 _ $ão Cristovão com 15 p. ME partiqa e. na hipótes� de perde"l�
t tagem no placard. AO' findar·sé o teria vencido - coniodamente. Por Todas ás renda somadas dão a 'regresse imediatamente a ,Amél'ica!:
'," pre,'lio o g-rêmio das araucariaó 3xO' estaria bem refletido o pano'

p.
.

I om d Cr'" do Sul ", declarou. Rimet.
�

" ARTILHEIROS apreClave s a, e '<li •• '. • • • • • ••

Disse -que o melhor sistema seria<(conquistou 'o 60 Lento 'e último �ama da partida. 1 ° SimBes (Bangú), Ad,emir 4.329.08·2.00. -

'

o de realizar-se uma série' de torneioa-,da tarde. Diz o cronista que os Devemos registrar, todavia, ql1e (V�asco) e Dimas (Ainérica) ,com AINDA DOMINGO PELO CAl"!, eleminatorios nos continenteS, como.
r,' nossos não foram inferiores, tive· nq segundo tempo o Flameng'o N)·

10 goals. r'PEONA'rO PAULliST,\_ acontece como as séries da "Cópa Da-
i mos, ·entr,eúanto, uma zaga Íi'aca tornou a cancha mais disposto; 20 SUas, com .8. tento,;. Ipiranga 3 x J�abaquaJ'a -1 vis", após as quafs sómelÍ�os fina-

(,que não soube cqnter a avançadv procurando quebrar por -iodos os
30 Durval (Fla) com 7 pontos. Juiz: Mr. Roeley _ Renda ,:

listas de zona irão á Suiça.
curitibana. Tivessemos dois za' lados o "ANEL DE AÇO" botafo· 'ATAQUE MAIS EFICIENTE 28,104,00

.............•. - ...••••••

g1.iielir�s ,que [se correspondessem. guense, onde Osvaldo, BASSO, Cal" ,O ataqúe, do Bangú é o ll1ai� Os' goals, do Ipiranga fOl'anl' TINTAS PARA IMPRESSÃO
,então, a sorte da partida seria ou· IH? Ro�erto, Rubinho e RUbe�s se

. produtivo com 38 goaIs. conquistados por interméíliél de C· O T TOM A R
tra. O ataque esteve bom,

.

onde eVlden,Cl�r.am pela, notavel fI���: DEFESA MAIS Vj�ZA?A Bibe;, Paulo J 'e, Rul�e'n:s, 'enquantll •••••••••••••• ,;. • •••••••••••••

GiL Bentevi ·e Sanl ,apareceram pelo e�pIrIto d,e luta, p.ela cora,,�m. A def,esa mais \ vazada e a do Bode marcou o único tento para FRAQUEZA! EM GEIAt
.como figuras lIe grande destaque. e pela firmeza. O BOTAFOGO vem S. Cristovão com 37. pontos. o Jabaqúara. VINHO CREOSOTADO,Assim, pois, mostramos aos para· mostrando desde a aquisição do DEFESA MENOS VAZADA" CAMPEONATO MINEIRO ,,/! I L V E I I Ia ,.na.ellses do que somos. capazes.- z'agueiro arg'entino BASSO que ,.Bangú e Vasco com 11 go'als. Cruz.eiro 2 x Sete de Seternhro O
iComo frizei aciBla lO resultado foi Basso é BRAÇO no duro.

em .20 vem a do BOTAFOGO com �iderurgic'a 5 x AtI·tico :�
bonito. 6x4 é um pliaeard que·, em I :E' o América qüe empatou com 13. pontos. Comi estes re�ulta.dos classHi�a'
ahsoluto, lião llQS desmerece, haja t o C. do Rio, com toda a SWl for

. GOLE.IRO MAIS VAZADO ram-Se em primeiro lugar as e

':visto, termos lutado frente a um ,ça,_ com todo os s;eus titulares go" Marujo (S. Grist.) 37 goals. qllipes do Cruzeiro, Siderurgica ()

grande. quadrá que além dé lutar zandü da perfeita saud'·e. he111?! .

MENOS VAZADO AtI éÜco .

.sob o· calor do seu solo e. Falaram dt) Botafogo, aí esta o Barbosa (Vasco) e Luiz (Ban' 'CAMPEONATO UftuG[iAIO
,de S1ta "tbrcid'a, tev�. a auxilia·l'.1, I resulta\do.. . "Quem tem telhado gú) com 11. em segulldo coioca· Nacional 3 x Ceni.r.i31 3, portanto
;ainda lllI;,is, o fator local, o fator i de vidro não jogue peara, no te: se Oswaldo do BOTAFDGO qne um empale no clássiC0 lu Prata.
,cancha. O embate teve por loca1' Ihado do vizinho"... realizou Itodas as partidas e tem CURITIBA

sómente 113 goal.s contr:a.. .'

,
Goritiba 6 x Fjill'�;!:'!Onse 4

TOTAL DE RENDAS DO CERTA·' )'.faior�s detalhes' f1 apr('(lia��ão
.

ME
'

NO "POSTO DE OBSEHVAÇÔE�.
lJ.'odas as rendas sümêlchs dão

a apl'eciavel soma de Cr$ .•• : .. _

5.406.342,00. \,
CAMPEONA'l'O PAULISTA

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Pôslo de' observações
-

. .. ,
,

'

O Figueirense cónseguiu um

.grande resultado fr,ente aQ catego
l"izad-o ,esquadrão do Coritiba, per'
dendo dificilmente, pela conta

,gem ,de' 6x4. Esti\'ell1os, na fase
inicial, muito peiores, do que 1lI1l

fase derradeira, quando houve
uma reação gigantesca dos nossos

rapaz,e:s. A 1 a 'etapa ,terminou acuo

soando a con.ta�em de 4x1 piara 8 .

"CAMPEONISSrMO". O comenta·
rista da Rádio Guairacá, entretan
to, diss�' que . e�sa contagem _não
vinha refl.etindo ou retratando
com fjdelidflde -o panOl'ama ,do'
prélio, t>ostõ que, o Figueir-ens·�,.
vinhjl jogando de igual para igual:
ap.enas que os ataca,nte:s do grê
mio paral1'aE)nse esbavam com me

,lho'r pontaria, 'e, por isso; acer·

taram 4 v,ezes com o reduto fina).

"CLúnCA' E CIRURGJA DOS Ü'
LHOS - OUVIDO _:_ N.RIZ E GAR;
GANTA DO

DR. J. J. BARBETtI

SáJhado
2.

Santos 2 x Corintians

TENB
ú BR \SIL derrollnllü a equipe

chiI0'!.l�! conseguIl laur��t:··q-! t)

venc�,il)r do ClHnOf::illato Sul-Ame
ricaon ,te Tenni:s utl .\L;,SIl.

Formadg pela Faculdade �NacigJ;lall
de Medicina, da Universidade d'(II
Brasil. 'Ex'assistente dos. ServiçoS"
de Oft;J.I'mologi't. do Professor Caldae
BlIito, da POliclinica Geral do RiOl
de JaneÍ'l'o, e de oto·rino.laringologia.
do Professor Leão Velloso, Hospita}\
Moncorvo Filho,
Consultório: Rua Trajano,

-

na 31
to andar

Atenderá, diarlaménte, a ,partir dO'!
lia 10 de Novcn:Jl'o no horário ,.dm.
t4 ás 18 horas.' "\

"(lo

cu,,'�Olll� d��;�;P'�����",?!�!u�!�ez qu'

'atrações do quadro do Figueiren" Do'lly enfrenLa os paranaenses. E'

se será o arqueiro Dolly, ex·de que nO domingo atuou meio tempo
fensor do Flamengo do Rio ü do pelo Olimpico de Blumenau, clu

Palnieíra.s de São Paulo. Aliás, um' be par.a o qual está em entendi'

de.�alhe Ínter·essante. E� quín.z'J· mentos pam transfer.i:e-se.
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Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ah.l

OODlltltulgêÍo d. Soc�dad_
NATURALIZAçõES
Titulo. Oealarat6rlo.

F..arlt6rio • RClIldonoia
Rua Tbad.nt.1I n.

IfONE -- 1468

D8.1.11084TO FILHO,
.

DfJenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade NaCÍ,o
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
ugd Pinheiro Guimarães. (Rió).
Cons.: Felipe Schmidt, ij8
Consultas, tdiariamente, .

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

Agora, 'Slm!

.

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
.

Flori�nóPolis - S. C�tarina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MU8SJ

"

e

'DR. ANTONIO nra MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínioa Geral-Partes

,

, ':"'� I
., ....,�\

J

Serviço compjeto e espeeialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS. com modernos. métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO -,- SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
-

\ ,

Radioterapia por ondas eurtas-EletroeoagUlaOlo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, iO andar - Edifieio

do Montepio.
Horário: Dai 9 ás 12 hora - Dr. Mu8l'i.

Das ,15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residên(lia - Rua Santos"Dumout, 8; Apto. I.

"-

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANT6NIO MODESTO
Ate.de, diàriameilte, -ao Hoapital �e CuNa"

,.;.:r_""'.."..T§'&T_.....T_..,.....__....�l...T_._.._._•.:".:".:"&.......,_�4"'....,.."'..T'...""&T.. ,,""_"..:'101 ......:'101. �"'''';''''''
!

T

CÕMPXNlüA._"'''AllINÇÃ-'DÃ''''''íAitíA,f''",,&TJIW-
FlUldada·em 1870 - Sécle: BAHIA

INCANDI08 E TRANSPOR'I'ES

.

Cifra. d. Bala.�. de '1'44
CAPITAL II RESERVAS Cri
Responsablldadea •••••• • •••• : • • • • • • • CrI
Receita ••••• .; • • • • •• • •••••••••• o • o o • • Cri
Ativo •••••••• '...... ••••••• ..:...... Cr'
Siniatroa pagoS uoa.áltimo. 10 8DOI • o • • Cêt
ResponaabiJidade. � ••• o. .... .......• . Crt

Diretorea:
Dr. Pampbllo d'Utra 'Freire de CarTal••• Dr. Pra.c"ce .. lU,
ADfalo M rr.. Dr. Joaquim Barreto de AratJo e JOH AiteL

.

_"'_T'..."" .."'\"..'7:' _
.._T.."'_..,'.....,............,....,..,...........,.....,....,..""&"'...- ....,....,_v.....,:

......_.....,.•••••.c_

10.100 C5OfI,Io
••t78.401:755••7
t7.053.245.1'0
142.176.60!,@0
18.187 818,10

71.7Sa.401:.ouo

WMPAlN�� � _F �O� CO�iíRA
� �CCIDENTES DO TRABALHO :4

SeDE SOCIAL:

POIRTO ALEGRE

RUA VOLON (ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 "iELI;FONE 664(1· TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para 8t8. Catarina
.

. '. Rua Felipe Schmidt. 22-Sob. .'
Ca.lxa Postal. 69 - Tel "Plotectora" - FLORJANOPOLIS

_
regular.s de Carga • cc�hto d.

·840 'FRANCISCO DO SUL. para NOV4 JOII
,

.

. , �nfol'magõ•• Goma. Agente.
:IOI!'I.D6P�til ' . - Carlol. HaepckeS/A �CI- Teletone 1"212 ( Bad. tele••

.

io PraDel.co elo Sul - Carlol Hoepcke S/A -el - TeleloDe 6 MOOR�MACK

----.

, D,. Polydoro E. S. Tbi'go
Jlnler da MaterDiaade e mWlc. •• B64fco • ..neu.

Hoapital ele Caridael.. .. JIo,tpltal de Caridad. de f'lo-

GLlNICA DE SENHORAS - CI- riuóponl; Assistente da

RURGIA PART6S . Maternidade

llalllÓ8tieo, controle' 'e tratamento OoeDOU doa órlloa iDtemOl. •...
�do da lP'avidêa. Dhtur- elalmente do coraçlo'. v..� I

.i.. da adoleac�Dcia e da menDpau- OoeDçu da tiroide e demala .......

.. PertobaçÕM menatntaia. j1fl,,- dulaa iDter_ I'
Íll,ç8ec e tumorel do apare1ho ,.01- CIbdca • 'cirurgia de HlDhoru -

. ial feminino.
'

ParlOl.
. ,.""

�açõea do útero, ovárlos, trom" rISIOTERAPU - ELEC�9çq..
_. apendiee, hérniu, varlsea. etc.. DIOGRAFIA - METABOL1S)(O :

�mrgia ,plutica do perineo (ru- BA!Alo I
!II!'U) 1I0RARIO DE CONSULTAS: -

tSSISTENCIA AO PARTO' B VPB- DJAriamente das 15" 19 ho-
RAÇOES OBSTETRICAS ru.

'oeoçu glandularea, tiroide, ovi-

'tOl, hipopise, ete.)
'lambiol nervoaoa - Eaterllidade
- Regimes.
::Ouultório R. Joio Pínto, , - �hL

M1
R_id. R..7 de Setembro - .dUo

lru e Sonu - Tel. 848...
. ..

Dr. Newfon 'd'Avila
'

Cinrcia geral - Detenças de Se....

raa - ProdoJogia
FJ\!tricidade Médiea

Dr.

CoDaultório: Rua Vitor MeirelN D.

.. - Telefone 1.S07
Consultas: ÁS 11,30 boras e 101 t&r.

•• do 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramal a.

• - Telefone 1.422.

7

Dr. MárioWendhausen
431sf_ .&Hca de adula e m.._
·�tór1o - Rua Joio PInto, 1.

Telet. ](. 76'
Otlll1lÍta daa • ii 6 .....

IIMIMMia: I'ell,. BeUlYt L II.
TeJef. 111

Dr. Paulo Fontes'
ClIaico li operador

Cnnlt6rio: Rua Vitor Melme.. n.
Teiefou: 1.405

c.uuItae du lO ii 11 e ... '14 U
U !In. Resld�neia: Rua Bl--.,

II. - Telefoae= 1....

IOr..Milton Simone Perei,a
.

Clinica Cimrliea
lIoleltiaa de SeDhora.

C'RU�GJA' ç;E.�AL '

... Serviços dds Professores Bene-

aet.o Montenegro e Piragi))e No

gueira (Sio Paulo)
OoDlultu: Du U ii 17 horu
.... FerlWldo Machado.' 10

,
\

Dr..M..S� Cavalcinti
QlakIa ezclaatY.-ta

,.

de ......
Rua � JIari..... 1.

TeJef_ IL UI

o lahio

. '''VIRGEM ESPECIALIDADE". da
elA,WETZgL'�INDUST.RIA.L-JOINV [L L�: (Mlrl� l�lljal

TOBN A. A ROUPA BRANQUISSIMA.

cossm'roaro.
Rua Vítor Meirelea' :&,' II .

Fone manual 1.7M ,

•
RESIDOCui' . -'��'i

:benida Trompowsld _.
Fone manual '"

..--------------------.....�

�J.Dr. Rol�ã� Consoni
-CIRURGIA' G�RAL - 'ALTA à�,
IlURGA - MOLltSTIAS D. •..

NRORA8 -. PARTOS
W'ermado JIeia :J'aevldacM ,de. Keil
... lia UaJyenldade 'de 810 Pallle,
.onde foi ... i8tente por Y6r!cI. &lIOII de

l!erYlço Cirúrgico do Prof. AllJltl
.

Cerrili Xiii
Clrtlrli.. do eet6mago • TIu eIftDlao

ru, lnteltinoa delgado e trrOIIo. um·

de. rins, pró.tata. bexiga. atare,
,?iriOl e tromPaI. Taricoeele, lIII.n

ceie, TariseI' e heruaI. .

eoalttitao:
.

n.. J ii 5 horu, • Í'iIII

"ellpo Schmidt, '21 (altol da CaM
ParailO). ,Tel�. 1.5"

Iluld!ne!a: Rua lSsteYeI J1Uder, UIJ
Telef. M. 764

Dr. A. Santaela
(:.ormado pela paculdade Kado
Dal de Medicina da UD1Yen1d&de

do Brllllil)
IUdico PQr concurso da ül!1lltla
c1a • Ps-1copatas dó Dislrttô

Pederal .

h-Interno de l!ospltal Patq\l1A.o
1a1co e IIan1cOmio Judicl6rto

-'� da Oapital Pedél'al
lb:-Intemo da 5aDta Oasa de iii·
aer1córdia do Bto 4e Janeiro
OL1NIOA IIImIOA - DOD'QAIl

NERVOSAS
OODSultOrio: - Jldiflcl0 AlII6Ua

.eto - eaJa I.
Bestd6nc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Das llI." II hora

Téletone: -.

,OOllSUltór1o - ue..
Seaiil.éDc1a - 1'.101.

'O
:

TAD no I'I'U.u .

l'reeuuI ...........
. .

.:I,'mpwte,
�41,Ll�"

.�
I

.., .
,

' OAU8. TIIIRDlfOll
Posaue T. •• cuu 011 terreaa ....

�edef ,

NAo encontra eomprl4Ol"
'

Entregue ao IlIIcr1t6rfo fm9MI'I"
L L. AlTa.
Bua DIIodoIo M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t Agradecimento e 'Missa
/ Petrarca Callado
a!,. I

I

Julieta Gabardo Callado e filhas (ausentes), Jairo Callado, Marti-
nho Callado Jor. e familia, Laura Calladc Caldeira e filhos, Juçá Bar.,
bosa Callado e filhos, Jaime Carreirão e familia, ,e Altino Flores e fa-:
mí lia. profundamente consternados com o falecimento de seu inesque-

.

civel esposo, pai, irmão, cunhado e tio PETRARCA CALLADO, ocorri
do sábado, '14 do corrente, em Cur-itiba, vem agradecer de público to-

T

das' as manifestações de pezar recebidas e, ao mesmo tempo cumprenn

�. N� I
o dever de convidar aos parentes, amigos e aos demais fiéis para assís-:

rmnei- ..ti t f' di 20
'

8 h
de 01": Irem, na sex a- ell�a, Ia ,as oras, no, altar do Sagrado Coração-

,

' j de Jesus da. Catedral Metropolitana, 'à missa que, no 7° dia do passa-

________----- I mento, será celebrada em sufrágio à alma do morto querido.

Telegamas retidos
Acham-se retidos, nos Correios e

Telegrafas, telegramas para:
Deputado Al;istides Lal'gura, Depu
tado Hans Jordan, Luiz Carlos da

Silva, Adelina Schroeder rua Ange-
lina 72, Olavo Pinheiro Saco dos Li-

l1!ões, ,Jonas Souza, 'Nilton Vieira, Jo· '\_•••••Il@IillNe-••I'!II1I_

sé Sandrini, Carmen de Melo rua

F
\

Mauro Ramos, Otavio Schiefler, Dr.

'

QNicolau Xavier (2), Dona Maria Do- 11 e Gres Barbosa (Senhora Alfredo Ba,r- .• ,

bosa), Luiza Maria Biscaia Coquei-
.

ros Palhocinha, João Almeda rua Bo-
caiuva, Dentista Joaquim José Bal' Aquele pedacinho de lápis, de ponta
-hino Carnaiba, Alma' Orbítrewski
Maria Abeler rua Bulpão Viana, Gal':
cia Capella, Bento Moreira Avenida
TrompowSki, ,Teresa Costa, WilÍy
Goeldfeder, Melba Calliari Caixa Pos
tal 58.

Q .
.

Emprego pará pesseãs ativas- que c<Oêgê meu bem,
queiram pregredír na vida SA!��!, �. (�A.)mator��

J Importante - organização muito antiga e conceituada pre. Getulio Vargas deixou de: ter, mais
.klSa de vários inspetores viajantes. - Despesas pagas para um voto, anulado porque traz!a esta

pequenas viagens. _ Possibilidade para ganhar de inicio frase, em caligrafia femin.ina: Gê

Cr$ 1.50",00 à 'Cr$ 5.000,00. Informações à Rua Felipe gê, meu bem, você
é

o maior!"

Schmidt, 17 - Sobrado. , /

o comp1ement@ alimen
tar por ,excelencia. Ex
trato de frutas,vita-mina C
Hidratos de carbono.

Exp·osiçâõ"--(íe"--
orqutdeas .,

B. HORIZONTE, 1� (V.A.)
Feira Permanente da capital
ra inaugurou-se. a exposição
quídeas,

Juro. petrarcal,

Calado

FLORIAHOPOLlS - 11 de Outubro de 1950

Faleceu em Porto Alegre,
dr .. José Rícaldeae

o
Notícia do Paraná informam que

faleceu na noite de sábado às 20,45
horas, na capital paranaense, o jor
nalista conterrâneo Petrarca Calado.
Em Curitiba, onde desde há algum

tempo residia o ilustre extinto, e nes

ta cidade, onde viveu grande' parte
de sua fecunda existência, foi enor

me o pesar causado pelo lutuoso a

contecimento.
Nobres virtudes distinguiam a per

sonalidade do pranteado morto que,
desde tenra idade, militando n'a im

prensa daqui e de fora, soubera im
por-se como figura' de alto vztcr mo

ral e cativar todos quanto o aconhe
cíam pela inteligência, generosidade
e elevação de sentimentos que nele
eram traços salientes.

I.

O enterro cio ilustre extinto reali
zou-se ante-ontem, naquela capital,
com grande acompanhamento, tendo

comparecido pessoas de tõdas as clas
ses sociais, autoridades, jornalistas,
elevado número de amigo�- exmas,
famflias. .

Os que aqu] trabalham, admirado
res incondicionais do talentoso cole

ga que desaparece, comungam do
pesar que enluta Santa Catarina" no

setor --jornalístico, principalmente,
atingida em cheio com o passamen
to de Petrarca Calado, figura das
mas expressivas e queridas na clas
se a que pertencia, envialldo à famí
lia enlutada sentidos pêsames.

\

PORTO ALEGRE, 16 (V.A.) -

Com a morte do dr. José Ricaldo
ne, 'verificada nesta Capital, no

dia 13 do corr(e�te, perdem a

classe médica rio-grandense, a so

ciedade porto-alegrense e a colo
Dia italiana radicada entre nós,
uma de suas mais destacadas f'igu
raso

iContanclo apenas 18 anos de

idade, o dr. José Ricaldone veio

Piara ,Q Brasil, procedente de sua

terra natal, a Italia, tendo feito
t seu curso médico na Faculdade de
Medicina de Põrto Alegre; ao meS
mo tempo que, pertencendo 'a'õ
quadro de funcionários. Prefei·

tuni da Oapítal, ·exercil' o magis
tél'io, },ecionando Latim e Grego.
ApÓs ter terminado aquêle curo

so, no (iDO de '1909, iniciou .sua

carreira profissional na cídade de

Lajes, no �zinhQ Estado de Santa

Catarina, onde clinicou durante

longos anos. Tendo retornado a

Pôrt Alêgre, em face de sua vasta

cultura, tenacidade e invejavel fi
lantropia, alcançou ..entre nossa

clàs,se médica um lugar de relevo
e mantev,e uma das maiores élini
·cas, especialillandq-se ,em ti-sioilo
gia após ter feit(\ giv·ersas viagens
de 'estudo à Europa, onde esteve

em pontacto ;COpl renomados ,es·

lPecialistas.
Pr-ofissional cadtativo, inteli·

gente e culto, a ·par de seu dima·

mismo, ,era o dr. José Ricaldone

um ferY,oroso -católico praticante,
por isso' que fazia parte de mui

tas entidades réligiosas sediadas

illJtIS <liverStas 'Paróquias da ,Cmpi
tal.
Durante muito's' anos o dr. Jo

sé Ricaldone foi chefe de clinica
da -Santa. Casa de 'Misericórdia,
tendo também integrado, Coom efi
cieucia, ',0 -corpo médico do Sana

tório Belém. do qual foi presiden
te e prestou, nessas funções, ines
timaveis serviços.
Emb-ora hraaileiro naturalizado

era ele membro proeminente da

colonía itali3!n�adicada neste

Estado, à qual prestou seu valiosa
concurso, com serviços de monta

participando tambem das diver

sas -diretorlas das .socíedades ita
Iianas aqui sediadas.
Figura de destaque da socieda

de local, desaparece aos 70 anos

de tdade. completados a 24 de' Se
tembro último, desfrutando de

amplo circulo de amizades: e

sendo geralmente estimado em to

das as nOSS!3:8 principais rodas
tanto cientificas como, filantrópi
cas e sociais, por isso que tão logo
circulou a noticia de seu lamenta

do t{espas'se foi pequeno 'Seu pa
lacete, situado na 'rua Independeu
cía 'nO 715, para conter o elevado

numero de colégas, amigos, ex

mas. familias e cI.ientes que lá fo

ram velar-lhe o ·corpo e apresen
tal' condolêndas ir familia enluta

da.
Casad,o com 'a sra. Madalena

�Ilontano Ricaldone. desse ma,tri -,-:-------------...

.�onio deixa ele dois filhos, a sra

Luizita R. Fausto, esposa do dr.

�gostinho Fáusto, radiologista
tambem residente nesta \ Capital, e

o sr. FrancisCoo Ricaldone, indus

t-rialis,ta aqtli ,estabelecido.
No dia 14 foi' rezada uma missa

d,e -corpo presente na capela par
ticular da residenba da familia

oficiando a cerimonia, o Padre An

tônio ,Lebmann, dIretor. da Ação
Católica.

'

.os funerais do humanitário mé

dico, a ,quem se deve tantos e tão

assinalados serv,iços tambem pres
tados. a class,e pobre, realizou-se
no dia seguinte, 14.

Suc-Frufi

t agradecimento e Missa
,

NAir SILV,A
)

\

Guilherme Silva e filhos, Etelvina Beruard.es e Catulina Silva,
ainda compungidos com o infaustQ pas.samento d,e sUa inesquecivel
espôsa, mãe, filha e n)6ra N:A,IR SILVA� vem, de publico, manifestar li

sua imorredoura gratidão a tM·as as pessôas .,que compflreceram ao 'seu

sepultamento, aos que por quaJ.qu,er meio manifestaram o seu sincero

pesar, e, muito especialmente. � Legião Brasileira de Assistência, que SERVICO DE' METE0·
5e fez repr,esentar por um grupo de legionarios. Agradecem ainda a� i:rOLOGIA' \.

lmma:nitario, dedicado e competente fa(lultati:vc d·r. Ernl1ni de- Polydo L
Previsão do 'l'empo, até 14 ho-

('0 Santiago, �elo desvelo oe abnegação- CO� os quaes a' trail:ou, bem ras do dia 17
como a Irmã Hermjnia e demais auxiliares d,Q H�spital de Caridade. Tempo instavel, COm chuvas

Outrossim, convidam aos' parentes e Ipessôas d,e sua rela'çõe.s para a Temperatura - i estavel ,_:_ ven-

Missa, de -setimo dia que pelo sufra�io de sua alma será rezada na

.. oa._I
tos - rondarão para sul a oéste,

tedra! Metropolitana, no dia 20 do cor·rente, às 7 !boras. frescos.

À d
. ...

. T·emperaturas extremas de hOJ'e'
to os, p01S,"OS maI.s smceros·agradeclme.nLos·da família enlutàda M" "2'1·0 . .

•

/
. .' aXlma , -'- mIlllma 17,9.

TÓNICO (!APILAR'
�o� f'Xc!ttNCIA(

.'

De Cinema
\

«Ladrões de btcícletos»
HUGO BARCELÓS

"'\.
"Ladrí di biciclette", direção e:

produção ,de Vi-ttorio de Sica. dis
tribuida pela Metro Goldwyn Ma

yer, Elenco: Lamberto M�gioran,
Líanella, Enzo Staiola, Elena At·
tíerf Vittorio'Antonucci e Gino
Sa I tiamer·enda. Cinema. tem estilo

próprio .. Nem foi· por outra. razão
que o elàssific'Rl;·am sétima arte
Os Povos, as raças, também possu
em estilo. E, ·por o8e·r meio de ex

pressão eXitraOirdin�riameDlte sen

sível, é com nitidez que o cinema
reflete êsse estilo dos povos. ViUo
rio da Sica, por exemplo, é dos que
sabem jogar com imagem animada,

para. traduzir o espirito italiano
Embora comprometido. com a es·

cola documentárta, sua la-l't,e tende
a ]dosenvoIver:,s,e em i��tido no

bre- ou seja, combinando o real
existente com o "real" criado pe
la imaginação. De fato, "Ladrões
de bicicletas" é �a estampa, .que,
embora crua, não descamb51 para
o naturalismo amo·rfo. Dentro doo

gênero - dos mais interesS'ados
tratamentos de rua. Não tem, de'

certo, ta. pujança neo-realista de
um "Mercado' de ladrões", isto é,

o cuidado visual -do "simbolo Mçs
--IllO porque de Sica 'ainda ,não pode
ou não quis viver com a convicção
plástica de Jules' Dassin.
No entanto, <> instinto de com

posição cêÍlica é, em 'l'a,l modo, s,el·
vag,em, que, não raro "r'e!aHdade"

sublima-se. Conduz tóda a platéi'a,
a um só tempo, ,e com um só pen°

samênto, para o mesmo lugar, que
é o Coora.ção das ·ruas, das clllsas,
dos problemas humanos, até cer·la

medida, s-ociais.

emo- -.

tido"

("Ladrões de bicicletas" põe lá:;"

grtmas nos olhos, pois narna, con

vencendo, a história triste de uma> l

l.riste história. Hoje, em Roma,..
como 'em tôda a Europa. a luta.
pela vida assume proporções bru-·

tais, e dentro dela o homem é jo
guete sem destino.
DDe Sica armou isso em celuloí

de. Noutras palavras, féz o drama-.
caminhar em direção ao cinema �

Por isto. convence. f

As criaturas não 8-11t1'a111 na 00'

i..::tiva. Saem dela. Por isto, con

vencem! Por isto, enfim, a pelícu
la é documento.Le tem fôrça de»

ficção. Por isto, é arte.
'Não. '�a,inda, .exata ou inltegra]!.,

mas arte.
.

Hábil na orientação de criançae-
o autor sabe, controlar' o menino
(Enzo) que com o pai (Lamberto)
reparte as honras do enr êdo. Tôda«

criança-ator tem 'enb.TsiàSmo
j
de· ida·-'

de; Eata, porem, amarradla, ao en·

cena.dor, rarame1üe ihcide neles.
° homem .tambem é plasmável ....

Mesmo pOl'que foi escolhido a de

do. ,sua interpretação comove.

Não -são muitas as oenas
-

que"

surpre�nd,em clímax acima do con��

junto, já qu,e ,êste· se mantem e:rw

nivel inalterável. Todavia aCJ,ueht'..
em que o pai castiga a criança,

-

e,'
-e'sta se afas'1la, corr.espondendo a,co,

tal afasta,mento um. meio "long.·
sl1ot", revela, que a intuição do ar

tista dominou a do report,er, e co·
-

locou a camm'a no seu ver.dadeiro'

lug1a.r ...
Em sumâ: a fita prende, e

ciona, mesmo poden�o ter

mais cenas empolgantes.

anão
j

caprichada, que

l&>van:\lava rápido sôbre as tiras de pal)el, estilizando o edito-

Ti'al, éellsacionalizando a reportagem, ponteando o suelto de'

gra'ça ,e de ironia ou f1oreteando o conltendor com toques já,_
leves e divertidos. já 'vigorosos e castigadores - parou' para'·

.."
.

sempre.

Aquele toquinl}.o d'e lápis, . que cl'Ia um instrumento de·'

justirya" ao anoitecer de sábado, em Curitiba, caiU' das mãos

de P,e-trarca' Càlado.
P,etrarca f.oi jornalista' llpr vocação e por hereditarieda

de. Viveu do jornal, para o jornal e D'elo jornal.
Quando não' esllava na redação, estava na cadeia, ceden

do là violêllcia a sua servidão ao ideaL Privilegiado 'dê inteli

gência ,e; de coração, viv,eu do espirito e morreu pOtbre.
Nos '''Alicerces da eomunidad·e" - rodapés enfeixados.

em lhTo" _::_ biografou aqUeles que ;souberam dar .esforços e .

s!aürificios ao povo. E a acuidad� �e Patrarca fê-lo esquecido.1
dos medalhões, para aviva·r. à gratidão de todos exisLências

"-d�,s �edalhões, pal'à (avivar à gratidão de todas existências,"

P,etrarca, pe'lo"talento, pela bravuNb pelo ,espirito de r.e-

TIúncia, ·pela fidelidade a.p ideal lH, sobr,e,maneira, pela su� .;'".",

bondade, desestudada. e �ermanent6 - foi taml;lém um alicel'?

cel'ce da comunidade.

Por isso con,tinuará CElno.s-co.
., ; .... GUILHERME TAL J
....

':;V'i- ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


