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Nehru critica á:polítlca ame\�ii:;;".:�";aNOVA DELHI, 17 (V.A.) - O primeiro minístro Xehrn. Nehru combateu, lambem. energicamente a politica tico e a sua mudança eui uma organização c1e'-g'�lelir�a, em
no maior pronunciamento da poliLica externa Indiana. amerIcana em relação a China Comunista. vez de UI1J orgão c1eyota��T�qlí�:·rn'.ter-nacional., ".>'�
opôs-se ao plano apoiado pelos I Estados Unidos, de cria- Disse o primoiro ministro indiano que a ideia de for- Nehru afirmou que. q'üalqúe'r' politica. estrangeira ha-
()ão de forças militares de terra para as Nações Unidas. ças armadas das Nações Unidas para combater a agressão seada no não reconhecimento da "Nova China" está com'

afirmando que esta torça se destinará mais a guerra do era inteiramenle ('nonea. "Será a Lransf'ormaçãn das Na- pletamente erràda e levará a resultados imaginarias e ir-
.que á paz. ções Unidas em uma edição 'ampliada do Pacto do Atlan- reais".
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linda não foi lixada à dala da reu- Nada .de a'utomóveis

nião no Conselbô Nacional do PSD
� e::���:d:t��1!}í
Schenectady 17 (S/PA), � Lei· .

gundo lhe parece, deverá .realízar-se
tal', tire da cab1eça essa idéia de

somente depois de concluida a apura-
que vai haver automooeis aciona-
dos pela eneraio. attrmica. e compre
urn de qasolina (enquanto é tern

po). O tlr, Leuii To'f11ks, cientista
a seruiço da General Eletric Com·
pany, acaba de esclarecer que
m(nca haveJ._;lÍ_ aplicações da ener

gia nuclear ao que ele chama de

"peqtwn&' tarefas",
Falando aqui uttimaamente em

uma radto-transmissão da WGY,
citou. ele trés razões em apoie da
sua afirmação, e são elas:'

1. Para que _ll'l1l1llí usina de for-
ça atômica possf!:_ [umcionar ne·

cessiia de certa quantidade rníni
ma de combustioeis, Com esse m·í·
nimo não poderiá funcionar eco'

I.omica1nente., a não ser que ge·
rasse dezenas de milhares de qui
(ôrmqtl'08, 'is:to é'. mll'11ib muds. do

qn,.e um a�to'mo.vél pode). consu-
/

111,1.j'.
. -\A

2. A destreza nlecessáI'i-a, pa·ra o

manejo de delicados aparelhos de

governo ultrapassaria as aptidões
da média dos automobilistas, e

dos motoristas que. manejam pás
mecânicas.

,

3. Para proteger as' pessoas que
sic encontram nas. imediações de
urna usina de [orça atômica, são

indispensaveis lâminas imensas de
metal, que pesam. centenas de to.
neladas.
"A energia nucleal' - diz o dr.

Tonk« - não é par'a uso indivi
dual. Nem mesmo pa,z-a as locomo
tivas. Pode decerto usar-se. me

diante as devidas medidas de pro
teção, em centrais -estacionárias
de {orça 11wtriz, e provavelm1ente
também nos navios; e há rnesmO

uma pos."r::-ilidáde remota ele que
ttm avião de gmndes dimensões
pudesse vo'ar acionado pm' esse

tipo cge �llergia".

RIO, 17 (V.A.) - O sr. Israel
Pinheiro,

.

secretario geral do PSD,
-declarou .'li repontagem•. da "Noite"
.que ainda não fo·i fixada a data de
reuntão do Conselho Nacional do par
·tido ex-majoritario. Essa reunião se·

ção das eleições em todo ó país e pro
clamados oficialmente seus resulta:
dos.

o Brasil eleito para �

o Conselho
. de Segurança ;

O Brasil foi eleito por uma votação
de 57 a 2, dos 59 membros das Nações

FLUSHING MEADOWS, 17 (US
IS) - O Brasil e a Holanda foram
eleitos para participarem, como mem

bros, do Conselho de Segurança, das
Nações Unidas, por um per iodo de
(lois anoe.

'

,

Unidas. o que revela uma aprovação
quase unanime. A HOlanda recebeu
47 votos a favor.

Resposta ped� resposta
(

.

ROBERTO MACHADOPadre
Biguaçú,

-

por muito pesem- pragas _
e desejos de, almas e espiritos des

tituidos sentimentos cristãos vg' Nosso Senhor JesusJ):risto vg cuja san-
,. .'"'

ta l\iãe evoco todas as noites vg não quis castigar-me moléstia mentalpt,
Quanto sua contribu-ição compra foguetes espero dia juizo Fi

·nal afim saber se sua negativa valerá mais que' minha afirmativa pt.
Antonio Padua Pereira entregou cincoenta cruzeiros minha solici

tada contribuição obras religiosas. em biguaçu pt. Espero Deus abençoe
minha Intenção e lamento s.e;u esquecimento vg, confirmador aliás mís
tura dinheiros sagrados ,e profanos. pt. Afirmativa obras nova matriz
serão mais abençoadas sem meu modesto e humilde concurso de: cató li
.,co deve haver sido inspirada em hora que sacerdote se esquecia sua

. "'" / .

mlssao- e seus votos pt, ..... ' I ,í'... '._.,." _,
r ..,.; • ...., ....' -.' �,' • -

�inillme!lte rendo graças ao Criador não me haver formado escola
�oral que deslembra bemfeitores como é sabido ocorreu certo padre
que desde sua formação esqueceu dever assistir é mesmo visitar humil
de modesta costureira lhe custeara estudos pt.

(ass.) Rubens de Arruda Ramos

Reeleitos no leste
candidatos

alemão
,

comunistas
-

1
noff, ao anunciar os totais do pleito
de ante-ontem. Informou ele que
98.44 por cento dos eleitores alemães

os

BERLIM, 17 (V,A.) - O governo
.comunista da Alemanha Oriental
anunciou ter sido confirmadóno po:
,der por 12.088.745 contra 51.187 votos
nulos e de oposição. "Nosso povo de- compareceram ás urnas. Destes
'monstrou uma unanimidade e deter· 15.643 .depositaram nas urnas voto�
minação jamais testemunhada' no que foram anulados e apenas 35.544:mundo" declarou exultante '0 minis- marcaram as cedulas, votando assimtI'O do Inte�'ior comunista Kal'i Stei- contra o governo.

-

Ôrensiva
.

dos gu�rril_elros o.acionalis tas

�
,

A eleição 'estadual em nqmelos
(Dados�forDecidos pelO T.R.E. até

às 12 horas de ontem)
Para Governador

UDO IRJNEU

1.261 814.

2.426 2.808

1.084 1.340

3.067 2.924

1.4.63 2.038

2.519 2.492

912, 9/19

441 505

Araquari .... .... terminada

Araranguã .. .• terminada

Biguacú . ..
"
terminada

Blumenau .... .... ,... ..

Bom Retiro,.... ., terminada .

Brusque .... terminada .

Caçador .. .. terminada ., ..

Camboriú , .. ,. terminada

Campo Alegre terminada

Campos Novos terminada
Canóinhas .. terminada

Capinzal • >.. terminada
Concórdia terminada .

Crícíuma .. .. .. terminada .

Curitibanos '" � " terminada

FlodantQpQ,his ....

2,.,588
3.173

,1.407

2.525

2.331

2,184

4.988

1.989

3.506
1.554

3.665

4.068

1.911

5.915

Gaspar ....

Guaramir im

Ibi,ara....
Imarm

terminada

terminada

terminada

1.528' 1:'916
-....________

•. � . 1.289 2.483

1.864 2.091

5.166 6.140

1. 74.8

............ -:

Indaial terminada

Itajaí termínadar ...•

Itaiopolis terminada 1.447

1.515

908

2.404

-1.817

Ituporanga ..
Jaguaruna .

Jaraguá do Sul ..

Joaçaba
Joinvile

Laguna
Lages
l\f'ufra, c ,

terminada

terminada

terminada

917

1.035
1.943

539

3.252

terminada

2.675 11.899

4.249 6.6-71

2.923 3.697terminada _ .

terminada •....... 7.97"1 11.782

2.240

1.183

2.782

3.164

1.160

597

2.781

5.330
\

...

. terminada ; r- 1.846

terminada

terminada

terminada

terminada

1.010 �}1'
1..2-!fD2.193

2.126

750

409

1.·585

1.610

2.800

2.180

Turvo
'

'- ...•

Urussanga terminada
Videira .. .. .. . '. terminada

Chapecó , ..

4.613 6.170

2.099 1.613

1.740 2.409

2.224

2.795

"'-. .

106.53--2 131.766
PRESIDENTE DA REPúBLICA

101.1Ó6 �

87,798

52.120

22

100.091

131.459

RIO 1 7 (V.A.) - A convenção dos renhas e Osmario Lacert; primeir�ex-,co�bateúte's do Brasil elegeu .0 secretário; Raimundo Ferreira de
Conselho Nacional que ficou assim Souza; segundO, Silvio de Souza
constituido:. -: Plesid�nte: Ivo �a.ia.; Bal'ros'.vices: HoracIO Correm, Neltall' PI primeiro tesoureiro, Fran·
lhan Silva, Hélio Barreto, Mãtheus. cisco Roberto Barreto; s.egundo,
Divaldo Medradõ, Antônio Masca' Onofre Aguiar.

Nova Trento .'. ..

Orleães ..

Palhoça ..

terminada 801

1.436

3.462

968

756

1.600

2.439

A rUba �e Prestes
viajara para1 a loiça
RIO. 17 (V.A.) - "O Globo" noti.

ciou ontem que o advogado Pedro
Mata está providenciando no Estado
do Rio sobre a legalização de docu-

TAIPEH. ILHA FORMOSA.

17lcias
de Kuangtung, Kuangsi � Yun- mentos de embãrque da senhorita

(V.A.) - Informação de fonte na- Carlos Prestes, a fim de que a mesma
cionalista diz que 'os guerrilheiros nan, ,rece,beram ordem de lança\' a Leocadia Prestes filha do sr.' Luiz
nacionalistas chinêses, das provi�ofeii.s'vá coiitrà as fôrças comuniStas. deixe o Brasil c�m destino a Suiça.

- ---

Da mesma forma mais quatrõ fi·

3O "Ih
-

I g t lhas doutros lideres comunistas bra·mi oes p.ara o pro on amen o sileiros deixarão (') Bl;tsil com aquele
destino.

da Estrada de Ferro Sinta 'Boobaram.. lbeJJ bl:- Novo ,Conselho National daCala(Í'oa até Itajaí . Ibete premiadO A'
"l - d C b t' tRIO, 17 (V.A.) - Foi:- iniciado a os projetos seguintes: que determi- HONG KONG, 17 (U.P.) _ Cinco ,ssoclaçao OS ex- om a en es

2essão da camara de ontem 'com o 'na o regime de substituições de co
. cozinheiros, chineses, empregados no

t'lr. Benjamin Farah na tribuna que missários da Policia; que altera o

I
quartel de' policIa' d'e Hongkong in

l'eiterou o pedido á mes�, de mandar quadro d·a Secretaria do Tribunal formarãm os agentes de qú-:e � bi:
'Submeter a apreciação do pedido de Eleitoral do Rio Grande do Norte; lhete do "Sweepstall:e" que possuiam
-urgencia para projetos de reestruc-

I
em comum lhes fôra roubado da co·

tm'ação dos Correios e Telegrafos e e .0 _que abre um cl�ito de trinta zinha. Acrescentaram que o referi-
'48 abono de Natal. mllhoes para o acabamento da fel' do bilhete saira premiado, no sába-

Na o!'dem do dia foram aprovados rovia Blumenau-Itajaí.-
-

do, com 150.000 dólares.
J
I

(

terminada

terminada
Pir-atuha .

Pôrto Belo ..

Porto União

Rio do Sul ..

Rodeio ....

S. Bento do Sul

S, Fran'isco do Sul

.......

terminada .

.. {'terminada , ..

1.706

497

553

744

906

2.698

1.735

São Joaquim .. .. ..

São José .... . ...

Taió .... terminada

Tangará .. 'terminada
Tijumls " ... ".
Timbó ...•...• :

,

terminada

i'ermin.ada
Tubarão- . .. '.. .. . ...

1.�.75
2.480

GETULIO VARGAS .•

EDUARDO GOMES
CRISTIANO MACHADO •...

JOÃO MANGABEIRA •• . .. , ....

�ENADO DA REPúBLICA

NEREU RAMOS .. . ...

'CARLOS GOMES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t Agradec,imeuto e Missa
Petrarca Callado

2 o ESrArO�Quarta-feira, 18 de Outubro .ríe 1P50

PARA OS MÁLES DO
I� FfGADO
EStÔMACiO e INTESTINOS

,Do Comando do 14· B•. C.
Declaração 'de insubmissos

De acôrdo com o. n. 9 la letra L das Instruções Co.mplementares par�'
a Incorporação do. 2° Turno. de Contingente de 1950, são. declarados
INSUBMISSOS, por não. se terem apresentados até ás 24,00 horas do

dia 25 do. corrente, o.S seguintes conscritos:
a) - Destinado.s ao. 130 B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João-

.;ti",,1 Angelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo. Furtado. certo n. 408.471;,
"
N. .:I

• Luiz Bertoldí Filho.' cert. n.' 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do-

F
·

O PRECEITO DO DI j mingos Medeiros, c�rt. n. 75.359; Cícero Felícío, certo n. 75.347; MUNI...

estívidades em louvor da "

COMO SE CONJ'rAl\KIN'" " A+U� CIPIO ,DE BIGUAÇU: José João Jorge, certo n. 124.659.
, , • �"1. _"- u.",- b) - Destinados a Guarnição. de Cur-itiba: MUNICIP.IO DE FLO"

Assunça-O de Nossa Senhora Os ovos e larvas de paras�s RIANóPOJ,.IS: Manoel Ari da Silva, cert. n. 415.767; Valdir Dias, cert,

dos inbestinos dó homem e dos ani- n. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando. Francisco. Ferrei..
mais são eliminados com as fezes , Ira, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio. Lopes da Co.!!V

Quando a def'eoação se faz' nas I,' ta, _certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PAJ,.HOÇA: Antônio. Francisco. Cg

proximidades de fontes nascem- sas, certo II. 408.515; MUNICIPIO D,E CUBATÃO: José Boeíng, certo Dr

tes, poços e lagoas, a água muito 1356.033; Thadeu Antônio. Peron, cert. n. 356.277.

pruvávelmente ficará contaminada ,"

podendo então. propagar-se as do

enças causadas por aqueles parasi
tos.

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE

FINIÇÃO D..O- DOGMA DA ASSUNÇÃO DE 'NOSSA SENHO
RA, NO DIA 10' DE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE
LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO,
COM A COLABQRAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIA�
NAS .DE FLORIANÓPOLIS E COMPETENTE APfROVAÇÃO

E BENÇÃO DA AUTORIDADE 'METROPOLITANA
I. NOVENAS COM PREGAçõES

Dia 24 de outubro, 10' dia: Tema _ Imaculada Conceição
Dia 25 de outubro, 2<? .día: Tema _ A Anunciação
Dia 26 de -outubro ,3D• dia; Tema _ A Mãe de Deps .

Dia 27 de outubro, 40' dia: Tema _ O Caminho para Jesús
Dia 26. de outubro; '50' 'dia: Tema _ A Corredentora
D�a 29 de-outubro,' 6D'd�a: Tema: -;A R�inha dos Apóst,ol?S IDía 3ü de outubro; qD',dla: Tema - A Mae do Corpo MístICO
Dia 31 d.� outubro, gD.'dia: 'Tema _ Medianeira das Graças ,

Dia lO' dê novembro, 9� ,dia: Tema - ,A Assunção de N. Senho-
ra

.

.

II: DIA IODE NOVEMBRO
9 hs. _. Solene Missa, com Assistência Pontifical Eile '8.

Excía Revma•.
19 liso - Bênção ,sol,ene. Aldcução do Senhor Arcebispo.
Nota. - Todos os atos supra se realizarão na Catedral

Metropblitana.
' ' ,

20 hs, - Sessão solene no Teatro: Alvar« de Carvalho,
.

sob, a presidência do representante da Autori·
dade .M.etropolitana. ,

Florianópolis, 12 de outubro de 1950. !
'

. .

·P. Quinto Daví Baldessar
'.

,

\

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

A' AGONIA
�

DA
�ASM'A
Aliviada em Poucos Minutos
Em poudos minutos a nova receí-:

ta Mendaco - começa a cir
cular no sangue, alívtando os aces
sos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
tlissolve e remove O' mu cu s que
obstrúe as vias respiratórias, minan
do a sua energia, 'arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prematu-\
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que. se oferece coIJ_l a

garantia ,de dar ao paciente resprra
ção livre e fácil rapidamente e com

pleto alívio do sofrimento da asma

em poucos dias. Peça Mendato" hoje
mesmo, em qualquer farmaCla. A
nOssa garantía é a sua proteção.

.

..

Guilherme Silva��. filhos. Etelvina Bernardes e Catulina Silva",
ainda compungidos com o infausto passamento de sua

..inesquecivef,
esposa, mãe, filha e nlóra NAIR SILVA, vem. de publico, manifestar at

sua imorredoura gratidão. a tôdas as pessôas que compareceram ao. seu

sepultamento.vaos que por qualquer meio. manírestaram o. seu sincero

pesar, e, muito especialmente, à Legião. Brasileira de Assistência, que'
" se fez repr,ese�tar por um grupo. de Iegionaríos. Agradecem ainda aIJ'

numanítarío, d, dícado e competente facultativo dr; Ernaní de 'Polydo.'
['O S!antiago, pelo desvelo e 'abnegação. -com os quaes a tratou, bem'
corno a Irmã Herrninia e demais auxiliar-es do Hospital de Cartdade.,

Outrossim, convidam aos parentes e pessõas de sua relações para ai

Missa de sétimo dia que pelo. sufragio dê sua alma será rezada na üa-
, )

tedral Metropolítana, no. dia 20 do. corrente. às 7 horas.

À todos, pois, os mais sinceros' agradecimentos da, familia enlutada..

<:VENOE-SE
C',, '.

1 SORVETERIA DE 8' FUROS MARCA
" .

/

II

I
<,

.

r.om (>ilD'H'.irfaflp. nar» 1ôo litro.. f1p sorvete, pqlliD::Irl� r.om com-

pressor "GOPELAND" original, motor de '3 H. P. e batedeira com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado. de funcionamento e conservação.

TRATAR NQ "EMPóRIO ROSA".
'

Julieta Gabardo Callado e filhas (ausentes), Jairo. Callado, Marti
nho. Callado Jor. e famili�, Laura Callado Caldeira e filhos, Juçá Bar",_
bosa Callado e filhos, Jaime Carreírão e família, e Altino Flores e fa�
mi lia, profundamente consternados com o. falecimento de seu ínesque
cível esposo, pai irmão, cunhado e tio. PETRARCA CALLADO ocorrl-:
do sábado, 14 d� corrente, em Curitiba, vem agradecer de público. to"

das as manifestações de pezar recebidas e ao. mesmo tempo
.

cumprems
.

' ,./

o dever de convidar aos parentes, amigos e aos demais fiéis para assis-r
tirem, na sexta-feira dia 20 ás 8 horas, na altar do. Sagrado. Coração
de' Jesus da Catedrai Metropolitana, a missa que no. 70 dia do' passa-
mento., será celebrada em sufrágio. à alma do. morto querido,

.

,t AgradeCimento e Missa
.

, /HA1R SILVA
.

SANG1JENOL
I

'

"" ;..-:. �;.
, I' '. t,.

contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniato de Sodio, etc.

,j

�VI$O

,'De,seja, UIII" 'emprego,
'"

P,es\oas ativas que' mo.rem ou desejem murar no. ,interio'r',
do Estado, d,e prererencia nas praças de Jo.:aç.a�, Porto. União \

e Rio do. Sul devem escrever, telegrafar para caixa po.stal 270

Florianópolis dan!jlo. o.s seguintes dados: nome; idade, griJ,u de'

instrução e o.-cupações anteriores e s'e ',P0ss'Ível, fotog:rafia. 4' ,

·f

Srirvicos/ Aereo's
(�

....

"Cruzelr,o do Sul). Ltda.
. SERVIÇOS· AÉREOS

CaUZEIRO DO SUL LTDA.

, . . Fundada em 19�7 .

Confo.rto. - Sequr�nça - Rapidês
,

NOVOS HORARIOS'
..

SEGUNDAS.;FEIRAS _ Fpolis .
..:..:. Joinvile Mafra _

U. da Vitó�ia _ Lajes, (Ida e volta). ' Saida da agência 7 horas.

TERÇAS-FEIRAS, "-. ,Fpolis" ,__,.., Curitiba - S. Paulo

cjbaldeação � Rio .. Sa;iqa, agênçia. 5.,�0 horas.
_Idem - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên-

cia 11,�.5 horas.'
. ..'

Idem - Fpolis. _' Mafra - Curitiba ..:.... Itararé - São
Paulo. (Ida e volta) --,Saida agência 7,horas..

QUARTAS-FEIRAS '_ Fpolis. _ Curitiba f_ São 'Paulo
_ Rio. Saida agência 9;30 horas.

r

Idem' - Fpolis. - JQinvilé ::._ Mafra - U. da/Vitória -
Lajes. (Ida e volta) _ Saida agência 7 horas.

QUINTAS-FEIRAS � Fpolis. - Mafra _ Curitiba
Itararé - S. Paulo (Ida e volta), - Saida agência 7 horas.

_

Idem ----: FpoJi�. -:- P. Aiegre - Saida agência 2.30 horas.
SEXTAS-FErnAS _ Fpolis. �- Curitiba - São Paulo

c/baldeação Rio _ Saida agência 5,30 horas.
Idem _ Fpolis. _ S. PaulO' _ Rio - Vitória __:_;_ Salvador

- Saida agência 6,30 horas. ....

'

Idem ---, Fpolis . ....- Joinvile - ;Mafra - U. da Vitória -

LajeS (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
, SABADOS _ Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeação

Rio - Saida agência 5,30 horas. 'J,'
Idem _ Fpolis. -.- Mafra _ Curitiba - Itararé _' S.

Paulo - Saida agência 7 horas.
DOMINGOS ___;, Fpolis. - P. Alegre - Saida agência

9,30 horas. ,

.
MACHADO & CIA S. A - Comércio e Agências. '

FLORIANÓPOLIS _ Rua João ,Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef.' 18.
ITAJAí - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müner 26

Telef. 211.
'

BUB-AGENTES em Laguna - Tubarã-o -'- Criciuma
J3rusq_ue.

'

.\1"" (
"

(\) Tabelião e Oficial do Registro de Imóv,el da �8 Oircuns-cricão

I
avisa, qU6 d�vídramente autorizadó pelo M.M. 1'uiz de Dir'eito da 1·
Vara desta Oomarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajaria nO SS>'

para ,a rua Arcip,resLe Paivla nO :17Á, onde passará a atender.

1morianó�olis, 23 de setembro. de 1950.
João Machado Pacheco Junior
Tabelião e Oficial do Re.gistro'

Os Rins que devem eliminar
todO'S os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que. um
excesso de acido urico se acu

mule e penetre. em todo o

organismo. .

A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins ê a

causa fundamental das dores
na cintura, reumatismo e irregu-"
laridades urinarias .

Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos,· que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do' sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve f�er voltar os rins ao seu

êstado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. 'l!: por
isso que as Pílulas De Witt con

seguem dar' 'alivio permanente
h(llÍ mais rebeldeS casos.

ÂJJ Pilulas De Witt atúam di-
"retamente sobre os rins, de
volvendo�lhes a sua ação natural
de, ,filtros ,d a s impurezas do
organismo.
Acham-se á venda em todas, as
{armadas.

PILULAS

DE WITT
Para os Rlnse a Bexiga

EM VIDROS DE 40 B 100 P/LULAS.
o GRANDE É MAl$"ECONOMJCOI
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no ix.

num magnifico Tecnicolor ...
No Programaã

,

1) - Marcha da Vida - Nacio

�i� nal.

2)

Vida Eocial Deftsa ÇOftjun�
Por AI Neto

\

:tJiário da Mefrol!?le
(ALVARUS DE OLlVE R!\)

\
Neste momento, existem NOS

BASTIDORES DO MUNDO dois ele
.mentos de importância decisiva para
o fu turo das nações.

•

1:stes dois elementos são a defêsa
conjunta da Europa e o papel da Ale
manha na comunidade Atlantíca.

Há poucos dias, no 37° andar
do hotel Wadorf Astoria, em New
York, rauntram-se os 12 eatadtstas
em cujas mãos, por assim dizer, está

O Rio de Janeiro fala, do. seu "Subway" há mais de 15 anos. Fa- o futuro do mundo livre.

l:lou antes de Buenos Aires. A capital argentina, porém, passou do sonho :Êsse 12 homens são os Ministros

,3 realidade e possue, já, uma bonita rêde de trens subterrâneos. do Exterior dos países que integram
<, r� lamentável que os governos do Distrito Federal não desejam 'I; Comunidade Atlantica.

\ Depois da última reunião, os 12
'marcar a sua, passagem pela frente da administração da Capital da ministros deram a conhecer um co-

República, com Lima obra que os imortalizaria. municado oficial.
Não sabemos de onde provem o protelamento da solução do caso Êlste comunícado diz, em parte:

,I'() tráfego de superfície só poderá piorar. Medidas como alargamentos "As conversações.; relacionaram-

de ruas, como aberturas de túneis, como mãos, únicas, etc., são apenas
se principalmente com a criação den

paliativas. E paliativos para os que têm automóvel ou viajam de óni-,
tI'O da maior brevidade possível, de
uma fôrca militar conjunta que seja

bus e lo tacão . E a massa que viaja de bonde, de trem, esprirnída e adequada pal:� a defêsa da Iíberdade
;�sacrificada? - Com :a/1não única para a zona Sul, viaja-se. em poucos na Europa... --1,
minutos, do centro a Botafogo , Mas, nessa hora quem fôr de bonde O comunicado acrescenta:

+do Taboleiro da Baiana ao mesmo bairro, terá diferença "apenas" de
"
... e decidiu-se que os ministros de'

-.45, minutos mais! _

vem imediatame'nte estabelecer con

sultas com seus respectivos govêrnos
E o caso da Central do Brasil"? - Quem mora nos subúrbios e l!e' a fim de-que êste plano possa ser pôs'

-scessita dêsse meio de condução, sofre terríveis contratempos. to em ação."
Como :as Cidades maiores e mais movimentadas do mundo resol- A agressão comunista contra aRe·

-veram o problema de transporte? - Pelo trem subterrâneo! - Nova pública da Coréa, no dia 25 do passa-
·

York chegou a dispensar os seus bondes, o oue acabou de desentulhar do mês de junho, fez com que as na,
... ções livres compreendessem. a amea-

,�'Us ruas do centro da cidade, tais os-serviços 'prestados pelo "subwa�''',
ça

-

que pesa .sôbre a liberdade, em
· que corta a cidade per todos os lados, que atravessa os rios. Falou- todo ó mundo.
.se eTh "'elevado" mas Nova York está reduz índo o Is,eu e o 'que res- O avanço dos tanques de fábricação
-ta foi condenado a desaparecer pois é anti-estético, barulhento ,e per- russa pelos campos coreanos apanhou
.Ieitamente dispensável à vista do Metrõ. os países da cOlllunid�e Atlanticá

Não resta a menor dúvida de que o trem subterrâneo, é a varinha práticamente desprevenidos,
, Desprevenidas não sómente na 'Asia

.mágica que resolverá o problema inLrincado do transporte do Rio de
mas também na ,Europa.

'

"Janeiro. E mesmo a solução das Favelas encontraria enorme ajuda Quando se deu a invasão comunista
mo Melro porque facilitaria a construção da casa nos subúrbios mais na Coréa, as democracias possuíam

,

Ionginquos que - pela facilidade. de condução - ficariam mais pró- em: territc;írio europeu apenas 30 dí-

xirnos do centro. Até Niterói, ligada pOI' uma lillhá, do "subway" 'ca- visões.
'

. Do outro lado da Cortina de Ferro,
.rtoca, pelo seu túnel, receberia os benefícios de tão grande obra!

180 divisões comunistas permane-
Que se enfrente o problema do "Metrô" com :a, mesma 'Vontade cíam -' e permanecem -. de prontí-

,;·com que se enfrentou o do "Estádio". Que se .abra concurrêucia . Que dão.
· se dê' concessão a quem arque com todas 'as despesas, inclusive as de "As' divisões vermelhas - diz

; sondagem de terreno. estudo de traçado etc... Mas que se resolva o Winston Churchill- p,.oderiam eon

quistar a Europa 'em menos
-

de uma
: problema. O carioca precisa, anseia, necessita, implora o seu trem sub

semana, só parando nos Pirineus ... "

( ), As nações da comunidade Atlantica
micr-ofone da 'Rádio Guarujá.: numa oferta dos Lab. compreenderam o perigo.

,

O que acontecera na Coréa, podia
acontecer na Europa.
Em verdade, muitos observj9-ores

expressam a opinião de que a Buropa
e não a Asia é o principal abjetivo
do Kremlin.
Em Vashington', um homem de

sobrancelhas cerradas e voz enérgi
ca, começou a estudar a situação à
luz dos novos acontecimentos.
Êsse homem - o secretário

estado, Dean Acheson 1- chegou
nalmente a uma conclusão.

É preciso - concluiu Acheson
estabelecer uma dHêsa conjunta, ,e

aClequada para o mundo livre, ./

Tal defêsa deve se!\ conjunta, in·
tegrada, em todos os sentidos.

Assim, não basta que se unam as

fôrças militares própriamellte ditas
--TÔrna·se necessário que as econ�

mias das nações livres se unam. A
produção e os recursos financeiros
devem ser unidos e coordenados da
mesma forma em que se unem p co·

ordenan as fôrças milita:çes,
Finalmente, 'P, imprescindivel que

exista um comando único.
Isto dissé o secretário de estado

norte·americano a seus colegas da
comunidade Atlantica.
Os 11 outros ministros ouviram e

concordaram em princi1>io.
Mas. a sugestão norte-americana

r�presenta um passo tão grande, tão
significativo e tão decisivo para \ó
futuro do mundo, que os ,ministros
não se sentiram livres para decidir
imediatamente.
Porisso forám para casa, onde estão

discutindo, neste instante os prÓs
e os cemtras da l)rOposta dos Esta'
dos Unidos.

'

SERVIÇO DE METEO-
ROLOGIA

Em' torno do trem suburbano

,:,terrâneo!

(Lida ao

:ENO-SCOTT) .

""

i\.NIVERSARIOS FAZEM ANOS HOJE
_ O - I A sra, Maria da Graça Moncks,

Andrelino Natividade da Costa espôsa do sr. Carlos Moncks.' pro'
Assinala a data de hoje o aníver- pr ietário- da oficina de vulcanizá

�'sário nabalicio do nosso distinto ção "Moncks". de Joinvile;
; -oonterraneo e apreciado colabora- .., a srta, Ondina Areas, filha do

<lar sub-tenente Andrelino Natívi- sr. João Areas:
I

,dade da Costa. - a menina Ivonete, filha do

O ilustre' nataliciante que, no !benquisto casal Anterior e Olindí
, .Exército Nacional- conta com in' na Sena, residente em PÔ'rto Be
- -vejável folha de serviço decorrcn- lo;
d;e de seu' patriotismo e de sua· in·

comum ,operosidad,e de trabalho,
: :ainda, com iuexcedív,el brilho, faz
-

;partel do Instituto HisLórico e Geo\.

-gráfico dêste Estaelo e é destaca'
,do elemento da ,Sociedade de
'Combatentes Marechal Guilherme,

"

:havendo·se, quer no primeiro,
,quer na segunda, eom marcante pro·

.jeção, oriunda de seu talento e de

VIAJANTES,
'DR. PEDRO IVO MIRA GOMES

a menina Seliba, filhinha do

sr. Valdemiro Orfando Silva;
- a sra. Natalia de Almeida Bley,

espósa do sr. João Bley Neto, in

dustrial nesta praça.
-O

•

Vindo de' Tubarão, onde exerce

as funções de Delegado Regional
de Policii, ,está entre nós, o nosso

,'sim civismo. distinto conterrâneo dr. Pedro Ivo

"Compartilhando de justificado Mira Gomes, a quem cumprimenta-
regosijo de seus' numerosos ami· mos.

· ;gos e admiradores que, hoje, pelo DR. ZANY GONZAGA

feliz evento, o homenagearão, eu-
Procedente" de; Caçador, onde é

provecto aãvogado _e jornalista che'
vianda-lhe daqui felicitações para gou a esta capifal, o sr. 'dr.

'

ZallY
ElulYlcnau, oüde serve no batalhão Gonzaga, pessoa que naquela região
sediado naquela cidade, nós o abl'a· desfruta de sélido prestígiO.
,çamos cordialmente. Ao ilustre visitante 'os nossos vo°

,

_ O _

tos de feliz estada nesta' capital.
, Srta. Jandira Gallotti KOhúig
Ocorre, hoje, o aniversário nala

lício da gentil e distinta senhori
nha Jandira Gallotli Koberig, fi·

'lha do saudoso José Koherig.
I - O -

J

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

Se rico quereis ficar'
De modo tacil e elegeI
Fazei hoje uma insérição
Credito Mutuo Predia

•• •••••••• ! •••••••••••••••

Previs�o do tempo, até 14 ho·
ras do dia 18. I '

Tempo bom sujeito a ligeira
inslabiliclad,e temp1eratura - �!lta"
yel.

Vcnlo,s - V'i\riaclos, frescos.
Temperaturas extremas de hoje:
1\1axima 22,0 - minima. 16,4.

Cr$ t�750.00
!

o quanto Cllsta uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA Cami••• , Grilvat•• , Pil.mel

Meiat da. melhorei; pelai J'me
Dore, .o'�co. ..6 n. CASArlMIS
C'ELAN'TU - RuoC: Mã(rlll'

. . . . . . . . . . . . . . � .

kua Arcipreste Paiva
'B"1�

=Edificio Ipase -Terreo

Panelas de Pressão"ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 500,00

na Eletrolandía

/

Rua A.i'cipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

I •

a r 1D
•

1c
.,

1 n oe -

RI'l'Z - ás 5 e 7,45 horas.

Red Skelton.
Ann Rutherford,
Jean Rogers. \

Scherlock Assustado

IMPERIO - ás 7,45 horas.
Uma gigantesca produção -de

John Ford, apresentando JOHN
WAYNE e CLAIRE TREVOR

em

NO TEMPO DA:S DILIGENCIAS
No Programa:

i) - Cinelandia Jornal.
2) - Voz do Mundo.

Preços : CR$ 5,00 - 3,20
Censura: Imp, até 10 anos.

........

� ±.�.(
Os profesoreSSeCDO
dirios vão entrar em
dissídio cole1ivo
RIO, 17 (V.A.) - Os professores

do Distrito Federal vão entrar em

dissidio coletivo. Esta
-

resolução do
magistério do curso secundárío foi
tomada em se/são' de ,assembléia ge
ral do Sindicato de classe, realizada
ontem no Auditoria da Associação
BrasileiI;a de Imprensa.

l

O dissidio em que vão entrar os

professores visa um aumento de sa
lario na base de cinquenta por cento
para todos os professores do curso
secundário e técnico' do Distrito Fe-
deral.

-

Uma estrondosa explosão de

'gargalhadas!
Verdadeira e violenta tempes

tade ele riso. I

110 minutos de oontagíante ale
gria e bom humor!

No Programa;
1) - Nacional.
2) - A voz do Mundo - Atua'

lidades.
Preços: CR$ 5,00 e 3,20

Censura: LIVRE.

ODEON - ás 5 e�v.!:� horas.
-Sessões: das lIJpças

Robert Taylor,
Audry 'Potter,

FLUSHING MEADOWS, 17 (US
IS) '- Mais de um terço da verba.
para o desenvolvimento do Programa.
de Assistência Técnica, das Nações
Unidas, já foi recebido, segundo in
forma o Dr. Hugh L. Keenleysíde,
novo Diretor Geral da Administração
de Assistência Técnica, das Nações
Unidas.

.

Informou o Dr. Keenleyside que
dos $20 milhões de dólares aprova
dos, $8 milhões de dólares já foram
recebidos.

em

MUROS DE TREVAS
Uma, insuperável muralha, cre

cendo horas após horas, dias após
dias, noite após noite.
Eles ergueram um muro de som

bras ao roedor de seus temores e

emoções.
No Programa:

1) - Nacional.

Preços: CR$ 1,20, 2,GO, 3,20.
Censura: Imp, até 14 anos.

\ROXY - ás 7,45 horas.

.......

Oito milhúss de dó
lares para' auxilío

Myrna Loy,
Robert Mitchum.

em

O VALE DA TERNURA
Lindo como um sonho de crían-

,

"

ça ....

Um drama verossímil e huma-

- Metro Jornal.
Preços : CR$ 5,00 - 3,20
Censura: LIVRE.

MAGROS E FRACOS
VANADIO,L

E indicado, nos casos de fraque-
za, I'>alid,ez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram sub�tancias
tais como- Vanadatp de sódio, Lici
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação. pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me.
dicos e está licenciado pela Saude

� Publica.

,

VIAJANTE COMISSÃO: Precisa-se elemento se-
ria e relacionado no ramo de perfumarias visitando com re

gularidade todo o Estado.
Cartas com referêI}cias

Caixa Postal 4.244 - Rio.
e itinerários err detalhes para

funcionários para seção de vendas
� '\

Empreza 'come,rcioal de grande movimento -no sul do País, está
selecionando elementos atiV'os e de&embar1açados nas relações com o

público, conbecedores do ramo de p-eças e aoessórios para automoveis
ou do ramo de bicicleta,s , rádios e refrigeradores, máquinas de costu-

. �

ra, enceradeiras" elc., palia trabalharem na Mratriz 'ou em uma de suas

Filiais no estado do PIa'I'aná. Os interessados poderão s'e dirigir por
certa de próprio punho para -a Caixa postal BB ,em Curitiba, indicando
empregos tanterjores e fonttes 'dl8 tef�erências, pretenÇlõeS' quanto a

{unç,ão e salário, acompanhada de uma fotografia 3 x 4 .

J
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..--------------------------------------------------

Pedidos comRepresentante
P8J.'a Santa Catarina

'/' DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

1I, Caixa Postal 260
'

II •

fi I St C t
·

t Florianópolis - S. Catarina aoeu.ma era para li. a arlDa
Rua .Felipe Schmidt, 22-Sob.

Ca.1xa Postal. 69 - Tel ·P:i"otectora" - FLORIANOPOL-lS
���----�------------------------------------------

Dr, eLA'RNO G.
GALLETTI

ADVOGAD,Q
Crime. alv.1

Coutltuigâó II. Sociodad••
NATURALIZAÇÕES
'I'itulOl D.alal'Gt6rlo. '

Ewc=rit6rio • R••idenolo
Rua Til-ad.nte. 41,

FONE •• 1489

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho re,spiratório
I TUBERCULOSE

Cirurgia do 'I'orax
/

Formado pela Faculdade,'Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de esp'ecialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente âe Cirurgia do Prof.
ligo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8
Consultas, 'diariamente,

-das 15' às 18 horas.
I )Res.:. Rua DurvalMelquíades, '

,i 28 --- C1:Íácara do Espanha

Agora,

ti

• (I

I DRA. WLADYSLAWA WOLqWSKA MUSSJ
'e

DR.
'

ANTÓNIO DIB MUSSI �
•

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço comp�e'to' e especíalísado das DOENÇAS DB
SENHORAS, com modernos método'. de díagnõstíeo e tra- '

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRA.FIA - ME

.

TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO i, tO andar - Edificj(J' ,/

do Montepio.
Horário: Das 9' ás 12 horas - Dr. Musll.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Residência ��'Rua Santos'Dumollt, 8, Apto. !.

.

.......,..- .... "'"'---- --- .. ---_._------,.....-------- .. _---- ..... ......,.

hêOMílANiiIl'" "ALiANÇA
'"

jjÂ�ov8IiíiA,;
-_ ..

«
,
fundada em J870 - Séde: BAlDA

. INCSNDlOS E TRANSPOR'I'ES'
. ,

Cifra. do Bal..c. d.'1'"
CAPITAL E RESERVAS :... Crf
Responsabildadea ..•... •. . . • • • • . • . • . CrI
Recejta ••• ,.. .••••• ••.•••.•••••••••• Crt
Ativo Ct1
Sinistros pagol' noa óltimOI 10 aOOl •••• ecO
ReaponsabüUdadel •.•..•••.•••.•.•.•• Cdt

Diretores:
Dr. PamphUo d'Utra Freire de Canal••, Dr. I'raact.ee d. BI,
ADfelo Mal!llOrra, Dr. Joaquim Barreto d. A1'a6jo • JOI' Abre••

"-ç,,..-..--.-_-,_-.-.-_-áf'r_y_T_-.-_-_-,_-_-.-_"'! .- &ç __ .'*+_..:. _ ..

80.'00.GOft,So
1.978.401.755,87

fJ1.05S�45.So
142.176.603.80
18.1187.818,80

71.738.401.IOUo

SEDe: SOCIA!..:

POlUO Al�GRE

RUA VOLON (ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 I.· ANDAR

CAIXA P�S;AL. 588 • TELE;FONE 6840 - TELEGRAMAS; .PROTECTORA>

,y

, ,

reg1:1 rá r:,as

sIo FRANCISCO DO SUL para NOV4 fORI',
�,

[t\fol'í:tI.agóe. aomo. &gent..
.

fl'lorianópolil - Carlos HoepckeS/A - OI - Telefone 1.212.( E li. tele,:
São Fc.nciaco do Sul-Carlos Hllepcke S/A-C[- '}."eleloae 6 'd))�9:MACK

, RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diUiamente. n� Hospital de Cuid.4.

\

Dr. Polydoro E. S. ThiI9�'
. tlnller da Maternidade • mé4lie. 4l. ll6dico • ,ar&eb.

.

Rospital d. Carielad. •• BOIpltal de Caridade «kt ",•

CLINICA DE SENHORAS - Cl- rtaDópolll. Assistente da

RlJllGlA PARTOS'
c

Maternidade'

)1apÓltiCO, ,controle"e tratamento OoeDçu doa órgãos internOl, .... ,

lQeclaUudo da gravidêa. m,tur· claImente do coraçio e vuoa

. ti.,. da adole!cência e da menopau· ()oencu da tiroide e demala aAaa-
.. Pertubações menstruais, 1 't��. , dulaa inter.llu

oaçha e tumorea do aparelho geni- 'CJiD1ca e cirurgia de aenhon. -

ai feminino. Partes

),eraçõe8 do utero; <lvirioa, tram· t'ISIOTEItAPIA _

- ELECTROCAiI
tU, apendice, hhrniu, varies, etc. DIOGRAFIA - METABOUSllO

lli;orgia plutica do' períneo (ro· I BASAL

aro)
.

.ORARlO DE CONSULTAS: -

�ISTENCIA AO PARTO � OPP.-. D1àr1amente das 15 às 19 ho-
RACOES OBSTETRICAS rUo

'

'..:açu gIancbl1lU"ea, tiroide. o..· CONSULTóRIO:
toe, hipopise, etc.) Rua Vitor Meir�lee� 1.

'laturblol nel'VOI6a - &terlllda<1. Fone manual 1.702

._ Regimes. RESID:&NCU:
, ;o:alultório R. Joio Pinto, , - 1... i,yenida Trompowsti •
.411 Fone manual 7M

RNM. R. 7 de Setembro - Edil.

M1I e Sousa - Tel. 84ft.

IDr. Milton S,imqn� Pe.reira,1 Clinica Cirutg_ica
, lIo1elltiu ".-Senhor,.,· ---O-'-A-U-·-D-.-I-T-.A,J-'ÃJ

CIRURGIA GERAL PI'09H••• Ad••"
'oa Serviços dOIl Proféssores Bene- Pro�
Ueto MonteneMr� .�,. Piragibe 'No- LIVRARIA .a, LlV&AKm

f{Ueira \(São Paulo) JtOU
/

Oouultas: Das i 4' iA t 7 horu
. • , .. ' .............•.•••• oe.

!' CASAS lIii TJIlRDlfOlt
R•• Fernando Machado, 10 Ponue v, B, CDU ou cen_ ....

,
.

________ vender?

Dr. Lins Neves

Dr. Newton d'�vila
Clnaqia geral - DoeU/lias de s..lao

n. - ProdoJogia
FJetrlcidade Médica

Ãnlnltório: Rua Vitor Meirelea n.

II - Telefone 1.307 ,
,

Consultas: Ás 11,30 horas e !i lar· .

\
,.

'
.

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidalj Ramo. R,

• _ Telefone 1.4,22.

Dr. Mário Wend'h,a:':uen '

...l1li_ ..Mica d. idultoe • ai.....
aouultórto - Rua �o&o,PlDto. l'

Telef. II.' 76'
OIgult. dai.:. i. 6 ......

....i'aela: I'ell" BellaUt .....
,Talef. ,11!· .

-

;0,. Roldão Consoni.
"CIRURGIA Gl!;RAI.· 7'" AI,T4 0-
RURnA - MOL�STIAS. D. ..

NHORAS ..." l'ARTOS
"Grmado pela l!'uuld2.d. da II....

_ .. da UIIIi..-enldade de' SID Paula,
.

Gude foi •••istente por' ririoa - da
s.i-riço Cirúrgico do Prof. AlI,..

c.rriIa 111...
Clrurc!& do eitômago • 'riu eIrnJa.
_, IuteltiDOII delgado I ...-. lInfo
de, riDa, próatata, buip, u...

",rioo e trompu. Tartc,oceM. lIfbeo
\ ceie, ....ue. e �

CoIlIultaa: Cal J i. S hora.. I na

I'ellpo Schmldt. .:n (alto. da Oua
ParallO). Telef. 1.'91

'a..llUucla: Rua JSotey.. Juar. 17', •

Telaf. M. 164

( Dr. A. Santae'a
(pormado pela paculdade NaeleJo
D&l de Medicina da Uni'rer81dad.

do 8raaU)
aüd1co pQr concurso da AIllIlstla
ela • Pe{copatas do D1strtto

\ Pederal
lIJ[·mterno d( Bosplta.l P81quIA

,
trtco e llanicOmio Judic1t.rto'

da Oapital Pede.al
IIJ[-mtemo da Santa Oasa 4e 111-
lertcórdta do Bto 4e Janeiro
QLmIOA laDroA - DODfQAa
•

.

NERVOSAS '

OonsulUlrto: J:d1:t1cio 4m6llil
..to. - 8ala I.

, &esldllnc1a:

A'Í.ienida Rio Branco, 144
Das 15 lU li nora

Telefone: "

OonsultórIo - l.lftJ ...
&eIIldllncta - 1.105.

,Nilo encontra comprador'
Entregue ao Eecrttórto

�. L. Alves,
Rua DeodoN U.

('
Dr. Pà'�fo Fonte�

-

. ClIl;Iieo.;e '�or" ,;
c.a...ltlnio: Rua 'Vltor lblnl8e. ,lã.

Telefoue: 1.4!)� ,

Ceaoultu d»' 10 lo' 12 '. 4.. 14 ..
'

..

II li.... lI.eolclhel*: 1l.ua Bt____
.

II. - �elaf...e.: 1.611

�-o SahAo
'\

Dr. M. S. C�velcanti
.l1Dtca excluõl';ameute·

.

da lIriaatU
Ilua "o1!f ....ha MarlllIt.. I'

Te1efo.. li. 7St .

·

"VIRGEM ESPECIALIDADE"· da

v

)'

elA,WETZEL :IND USTRI 1L·fOr N" v [L L �: (M1rOIl
I

,

TORN A. A ROUPA BRANQT]ISSIMA
,

\

"

\
c�
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A praça
,

Temos.o praz-er de comunicar
.aos nosso� prezados clienfê,Bp que

a SERVIÇOS AltR:EOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar
� nova linha. )

FLORIANóPOLIS, SiO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

;�s SEGUNDAS, QUARTAS e f5EXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos

snesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fran
"cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo local.

Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo aus

picio.so fáto, que revela o interêsse da grande ,emprêsa brasileira
.em bem servir ao Estado e corresponder à animador-a preferência com

,..que a te� d,isti�guido o comércio,· a jndustria e o público�atarinense.\ Flortanópolis. 26' de setembro de 1950.'

MACHADO & CIA .. SA. Comércio e Agências

IL
"

Viagem com seguran�a e rapídez
so NOS CONFORTAVEIS l'uICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO») I
Florianópolis - Itajaí � Joínvílle - Curitiba

:,1 A
. A •

'

Rua Deodoro esquina da

d ,geO,Clâ: Rua Tenente Silveira.

=Ó. ..-, ......

(orrespondend I
tomerel,l

ME'l'ODO,
Moderno a 8Uciante

(ontere
Dtplom. '

DIREÇAo.
<Amélia M' Pigozzi

Ru. General BUlencourt, 48
(Esquina AlberMue Nà�noJ

.,

áUU VEntll.U COM CONFORTO E ELECiAHCiA I
PROCURE A

.

Alfaiataria MelloI
�--------------------------------------

'Rua Felippe Sc�midt 4ft

...........................� .
!

- ! .. "

. '"
DR. }

'"1
f

-"j:�:l�hr-' l
li
í

, ! A� DAMASCENO DA SILVA
ADVOGAD9

AÇõES C1VÉIS E COMERCIAIS

,.Praça 15 de Novembro, ZZ - ze .....

(Ediffeio Pérola)

I'.one.: 1.324 • 1.188 >-: ..
'

•

-.'

./ Florianópolis - Santa Cataria

,.

Já é facil 'viajar
"

a

pelos CONSTELLATION da.

AIR FRAN,CE�
do Brasa' 2 - ve%�s -por semana e 8 linhas internas para Frall.'�·

-

�unique, Nurnberg, Dusseldorf, Berlim e Hamburgo.;
FIUZA LIMA & IRMAOS • Rua Conselheiro Mafra, 35'

FLORIANOPOllS

..'

.

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrador hidraulico .para polpa de ma'

deira de \bom fabrioante é em perfeito estado, 'capacidade
, I

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

Desf'íbrador - ex. Postal 248 - Bahia.

GUERRA ÀS CARIES! SOMENTE'
KOLYNOS .ps COMBATE de\ies3�

2 DESTRUINDO
• AS BACTERIAS

Kolynos destroi
cerca de 92% das
bactérias da boca.
Este ejeuo dura horas.

3 LIMPANDO '

• PERFEITAMENTE
A deliciosa espuma de ,

Kolynos remove as

partículas de alimen
tos; deixa os dentes
polidos e retarda a

Forma,;ão de m�cina.

/

·ferrenos
Vendem:se, em Iótes. ·à vista e

com facilidade de pagamento -

no Estreito. Tratár no BANCO
AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

Florianópolis.
.................................................

.

CASA MISCELANEA: dlltrl
b'Uídora dOI Rádio. � R. �C� A

_dor, V61vul•• er'Di'co.,
Rua Conlelbeiro . Maira

,
'

Viajante
Preciaa-se de um �e conheça to

do o Estado.
Tratar

..
com o Snr. Waldyr, no Ban·

co do ' Distrito Federal S. A.

•

1 NEUTRALIZANDO
• OS ÁCIDOS DA BOCA

Ao entrar em contacto

com Kolynos, os

ácidos da bOC;1,
causadores das caries,
são imediataménte
neutralizados.

Rins, Asma, Fraqueza geral, Moléstias agudas perturbações
na

'

circulação do. sangue, Arteriosclerose, Dísturbíos na

pressão. arterial, cansaço. Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Neírítes.

'DELICIOSO SA801t
,

. REfRESCANtE;
IN elhores resl,ltado$ são

conSieouidos escove � do-se

09 de;'t'es 4(Otn Koly�u,s"
d"llcis de cad> e-ele;; tio.

_-'

Inter-Continental . ·302
'-

(

Fabrlaante 8 distribuidores da••fameada.' aoa,'; l
180g5•• ·DISTINT·A,· a RIVET.'cPOIl8UQ um gl'aa� f
d••ol'tlmento d. aa••mirlll. rllaado.: brlDI �
bon. e haI'Cllto.; algodS••• lmoI'IDI! e cnla.tl'Ulnto.
para .lfalat••, qUI S rla.b. dilatam.o t. dea.

8ft!!'lI: Oom.rol••tol! do lzv.t••loll' no ••n.tido da:lh. fa.s81'ea:lr·� 'IfD:ta

Fh!l'1�u.6poUIII '.::a yFIItIAIS en.l 81l!m1ll!.\.QIu '�& Lt'ilsw. \' - .r! ?�

T O N I C'A R DIU M
Tonlco do coração

.lIaltu f.Uelclad_ ,el.....1••"
...... llUaiô. i
.... ale "lIaeça.. ••• • ••Ilta,

'.....Ilie ,ara a ... ""PDlPOLB.04
• ••• adereota •• CUDITt
IIIUTUO PUDLU..

flNTA'S PARA PINTl)RA
COTTOMAR',

lpara caloear SOLA-

I em seu Sapato
. PROCURE

,

·Oswaldo
\
teleton es 1536 e 1324

P.t-5 de Nov. n. 22- 2'. andar
�---------------------

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

.....

TINTAS PARA IMPR.ESSÃO
COTTOMAR

···········C·a·s�·�
.

Dispomos de duas, para alugàr,
no 'Estpeito. Banco Agricola - RU:l
Trajano, �6.

.

..............•.......... ,�'

AUTOMÓV61S
CAMIN!lÓES

CAM·�NI'fONO'l\S

FIUZJl LIMA & �RMÃOS t
Cons. Mafra, 37:

.

�'Florianópolis 1J
..................;,- .

SENHORITA!
A ultima creaçâo ] em reiri
gerante é Q Guaraná KNOr
EM GARRAFAS GRANDES

Prederindo-o'ê está
acompanhando: a moda

'" \Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
"

de 1950
\
\ /o ESTADO--:Quarta-feira6

-

\

de

OS TENTOSEmbora apresentando-se técnica
mente inferior ao advesár ío a equí

'<,
.

qe do Figueirense desta Capital, con

següiu satisfazer ao público parana
ense na sensacional e movimentada

peleja sustentada com o Coritiba
F. C., domingo último, na Capital
do vizinho Estado.

O prélio entre catarinenses e pa
ranaensesteve momentos de seusacío
nalismo e a torcida permaneceu em

suspense quando a turma alvi-negra,
reagindo valentemente, logrou para

espanto geral, transformar uma golea
da de 4x1 num empate -de 4 tentos.
Tudo bem. O escore era justo e de

veria permanecer até o apito final.
Mas em futebol tudo acontece e o

Cor íttba mais feliz obteve mais três

tentos, um dos quais anulado, venceu
do assim por 6x4. Ambas as equipes
atuaram aquém das suas reais possí-
bilidades. "'.'
No onze local conduzíram-se com

acerto apenas Fedato, Merlin e Toni
e no quadro visitante Garcia Betinho
e Saul. Geraldo e Bráulío r�velaram·
se bons distribuidores, porém em

nenhum instante da porfia cuída
ram da marcação sôbre Lanzoninho
e Toni. Nede dispersivo. Gil, Urubú
e Benteví não deram 'conta do reca- RIO 17 (A. N.) - Despacho da
do. Waldir, Marcos e Romeu bem fra-' Santiago informa que' o Brasil Ie

�Uinh?s .• D?Ilj ínseguro, decepcionou

I
vantou o campeenato sulameríeano /

a assIste�Cla. NIvaldo e Sanford pou- de píng-pong derrotando o Chile, nas-
coa convíneentes, finais, por tres a dois.

Brasil, camp�o
solameric8no de
Ping -Poog

I

Mecanicos

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Os dez tentos do Match Coritiba x

! 'Em dezembro o Campeonato Campeonato Paulista
,Brasileiro de Remo 6. PA��' J�!��)6� No es-

Fj SÃO PAULD, 17 (V.A.) - Está la ímpoetancia tenha o interesse ,tádio do '''Pacaem),m'', realizou-se

�(marcad'a para o dia 10 de dezem "correspondente deveria ser trans- na tarde de hoje o clássíc i do Iu

R1bro vindouro Q Campeonato Bra- ferido para uma época de melho- trbol' paulista. .
- São Paulo x PaI

I
süeiro de Remo, que terá conio res con-dições psieologica, € esta, meiras ; Os "periqi-ijos" abatendo

Eséde o Distrito Federal. Trata-se sem duvlda- será a compreendlda a equipe sãopaulina por,� �,entos
s - '

li
de L:m cerLame de

.

grande lI�p()r- entre fins de janeiro. � Inicro de a zero, aponderaram-se d'l lide-

t.ancia. no qual cariocas, pautislas fevereiro. por causa dos Jogos rança do campeonato oficiai- da

e gauchos deverão lutar palmo a Panamericanos. I cidade, passando os �i-(,:1mpeõE's
palmo pela hegemonia de remo O Campeonato Brasileiro rle Re- para a terceira eolceaçâo . A f'ug;

no Brasil. mo _Jpod,e-ria servir . de eliminadó- na foi iniciada sob" forte chuva c,

4 '0 interesse que o torneio deve- ria. para os nossos melhores rema- �esde o inicio os .palmelrens es de'

� ria. ter, todavia, não está t._I:l!IUO a, dores. As guarnições _

vencedoras monstraram maior presença
•

no

r devida correspondencia porque o poderiam nos' iepres�ntar na. AI- gramàdo.' vencendo com mereci-

Campeonato está marcadó ' pata' g�ntina: e, dessa maneira,· have- mfntos' a sensacional :?e}e}::L Os
1
uma época totalmente inoportuna. ria' a

•

necãssariá 'emulaç\i.0." O ,t:!3ptos que doeram a Vlt-,Plét a -e

. Os ganchos, ao que apuramos.' já eampêonato .Brasileiro seria- mui- quijie de Oberdan. foram ir-arca

desístlram de participar e os han- to mais interessante. GOS na etapa final por 'intermédio

deírantes estão a ponto de fazer. Além do que citamos, ,a-'transfe- de -Brandãozinho, [,OS 35 e tl2 'mi-

oU mesmo. rencía do Campeonato Brasileiro nutos ,

-

As duas equipes formaram

Para que uma iniciativa daque- de Remo representaria uma 'i:n-edi- assim:

da econômica. Se ele tosse realí-L 'PALMEIRAS - Oberdan; Palan

zado em dezembro; seria necessá- oue e Sarno; Salvador, Luiz Villa

ria outra regata de ambito nado- e. Waldemar Fiume; Nestor, Ro

nal para a seleção dos nossos re- drigues, Mantagnolli. Jair e Bran

msdores, o que serja antí-econô- dãozinho .

mico, pois todos não devem des- S. PAULD - Mário; Saltore ê
RIO; 17 (A. N.) - A prova auto-

mobilistica "Subida da Gávea", in- conhecer que a reatização de uma Mauro; Rui, Alfredo e Noronha:

tegrante da série do Campeonato de regata é muito dispendiosa. Friaça. Ponce de Leon. Bovio, Leo

l\!ontanb.,a patrOCinado pelo Automo- A medida em questão teria - poldo e 'I'eixeirtnha .

vel Olub do Brasil ante-ontem rea- grande importancía para sal_var�:-w, Os demais jôgos da tarde de ho

lizada nesta capital teve como ga-
o Campeonato de Remo da presen- }e tiVi&am 'os segu.intes l�esultaj

llbador Gino Bianco. É a segunda
.

vez que este volante ganha a referi- te�.emporada, que estarÍ'l fadado dos: Juventus 3 x Nacion,al 1; Ipi-

�a prova. ao completo fracasso. !f'a(Qg.a, 3 x J,abaqaa.r.a 1; Po'r tu-

______________.,... +//..... guesa de Desporto;> 7 x XV de No-

vembro O; Pórtuguesa SHutisUí 3

x Guarani 2 e Corintians 2 x Sao;
tos 2.

rei to, Ciências Econômicas e Farmá
É pois, uma justa homenagem Extrato de Frutas Vitamina ç cia-Odontologia.

'que prestarão os clubes náuticDs Hidratos de Carbono etc· EXCURSÃO A JOINVILE E LAJES Como O homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados e

Tendol conseguido transporte via febris, com as atrib,uições e responsabilidades d� donas de casa:
aérea pela importante � conceituada OU na árdua luta pela Jxistência, ,sofre emoções violentas, des-
emprêsa "Cruzeiro do Sul Ltda", a I

controlando seus nervos e funçõés vitais. A tristeza, irritabili
direção\da: F_ A. ç. E. está, ,agora,
desenvolvendo esforços para obter a_ dade, inconstancia, falta de memória, e frieza intima, são sin-
necessária estada. nas cidades de tomas alarmantes que' exigem imediato e enérgico tratamento.
Joinvile e Lajes.

.

Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS, medicaçãOl
Nas mesmas, a F_ A. C. E. P)'eten- altamente concentrada, feitfl, de plantas raras e sais organi

de levar
\
a efeito uma visita c1espor- cos, sem contra-indicação, $OTAS MENDELINAS é o tônico

tivú-:cultural, pl'eliando na ocasião -

d' d
-

co'm suas- seleções de futebol, basque-
In Iça o .para restaurar' os nervos combalidos, restituinqo a

te e volei frente às equipes estudan- tranquilidade, confiança e energias perdidas. Distribuidor
tís locais, assim fazendo a divulga, Araújo Freitas. Não, encontradas no local, enviem antecipada
ção do movimento universitário ca- Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas" Rio que
tarinense-seu principal objetivo! remeteremos. Não atendemos pelo reebblso postal.'

,

Bialco, v6nc"dor da
(SubIda da 8avéa

Brilhante feito de /dois
desportistas porlenhos

Altamiro P. Arante� eSérev�u
Nos anais da história do remo,

I
floriano;politaJos !a evolucionistas

Jamais houve tão grandiosa d·es- do remo portenho.
d�za como .a de dois valoro.so, Às homenagens prestadas, o "Es

esportistas-, que, numa coru.gem tado" junta as .suas, almejando que

inédita fazem o percurso, à remo, Deus os guie .até a meta final.

da (Argentina a Nova- York.

Este inagualável(feito na histó
. ria remistica merece at.enção ge

ral de todos os simpatizantes do

,remo. À "Pérola do At,lântico"

sente-se orgulhosa e dar pouso a

êstes debravadores de oceanos.

São eIes o� ddsportistas Eufrásio

Cornt e Benito Romero, q'.lC, num

gesto patriótico vão render home

nagens, ·em' Nova Yor:k, a·) liber

tador Argentino General San Mar

tin _

Batendo todos os recOl'ds do re

mo em distância, êstes lobos do

mar'· fizeram em seu itinerário da

Argentina à Florianópolis em 90

dias.
Naturalmente, na partida dêstes

valo,rosos rapazes, os club,�� ll'al:Í
ticos l;cais irão homenageá 10 com

um abrayo de confraternização,
ipresenteando uma flâmula n:1uli_-:n

da . Federaoão Catarinens� de He

mo e, num gesto nobre eonvoca

:rão ,todos os remadores para

-acompanhar êstes insigne,s despor
ti.stas até uma delermillla"a, (tis

tância de nossas praias.

, OS'Ofa4CDf Iii'
P • I./MAO

• ABACAXI
• I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((lfllio (()m lienvelopes
(e5 fruloJ tI,l,re""5{'�18,1J1J
rtEEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos .sue -fRUTI

(;'IXA P()5TAL 1008
CURITIBJ - PAQAN/J.'

Federação Atlética Catarioense
de Estudantes'

'De ordem do senhor Presidente, suntos referente aos UI Jogos- Uni
convoco todos os membros da- Dil'e- I versitários Catarinenses e à excur

toria desta Entidade, par;;t uma l'eu- são à Joinville, no próximo dia, 27.
nião a ser efetuada no próximo dia Florianópolis, 16 de outubro de 1950

18, quartá-feira, às· 19,30 horas, na HERMANO MARINHO PEREIRA
sede da União Catarinense de Estu
dantes, -afim de serem tratados as-

\
) Secretário Geral

Figueirense foram obtidos pela se

guinte ordem: Toni aos 15 ms; Lan

zonnho, aos 23; Baby, aos 24; Sau..
aos 33 e Toni, aos 43 da la fase; Ge�'
raldo.: aos 14, de cabeça; Saul, de ca

beça; Geraldo aos 26; .Renatínho, aos
35 e Miltinho', aos 42, de cabeça,

OS QUADROS
Coritiba - Nivaldo, Fedato e Re

nê; Fábio, Merlín e Sanford; Baby;
Lanzoninho, Milt.inho Toni e Benatí-
nho.

'

Figueirense - Dolly, Garcia-e Mar

cos (Waldir); Romeu, Bráulio e Ge-

raldo; Bentevi, Betínho, Gil, (Uru

bú,) Nede e Saul.
Juiz: Manoel Guimarães - fl'aco_

mo JOGOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES

SERÃO INICIADOS SÁBADQ, NO ESTÁDID DA F.

C. D., AS 14,30 HORA.'3, COM O CERTAME DE FUTEBOL

-ENTRE AS EQUIPES DAS ASSOCIAÇõES ACADÊMICAS

DAS FACULDADES' DE; DIREITO,:CIêNCIA ECONÓMICAS.·
FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

Convite (aos aficioltados do Reli
/

A. P. A.
.............................................

Realiza:r-se-á, alllanhã, no Clube Num resumo, -as azes do re.mi)J
Democrata interes�ant� con1ferên,I irão palestrar sôbre �a -venturosa
cia de dois azes do remo argen· travessia e darão também o seu pa-,
tino: Benito Romero e Eufrásio recer sôbre a hospitalidáUe de
Cornt.

FERI DAS. REUMA'l:ISMO E
, �ACAS SIFILITICAS

'Elixir de Nruneira
MadlGaca� GuaUl",. no b:atame-cat

da ..IUl. Na mesma ocasião esta·rá expos
to ao público o. barco "General
San Martin", que faz a perigosis
simá travessia da Argentina a No
va York.

nosso POv.o.
I Abrilhanta esta, conferência com;

a tua presença. desportiva. Estarás:
contriibuindo para o engradecimen
to do v,eterano esporte do remo..

que tanto glorifica o nome de
Contamos com o povo em geral. Santa Catarina .

pois. ê.stes arrojados dekportistas Antecipadamente, 'agradecemo$
não podem pl).ssar desapercebidos a presença. de todos e particul:ll.r'"
em Florianóp.o!is, a terra' de re- mente Ià Diretoria do Clube De
ilomados remadores, que, ne pas-j moc.rata que

num.
gesto altamen'

sado como no pr,esente defe,ndem tes significativo cedeu o. amp.I(J>_
o nobre nome '�rriga-verde". salão da sociedade.

. .
..

Noticiario da FICE
IMPORTANTE REUNIÃO HOJE

Terá lugar hoje, quarta-feira, com

início às 19,30 h'uras, na sede da

U. C. E. (rua Deodoro nO 9), impor·
tante reunião dos dingentes da en

tidade e das Associações Atléticas

Acadêmicas das Faculdades de Di

reito, Ciências Econôrnicas e Farmá

cia-Odontologia, com o fim de serem

tratados assuntos. l'efer'311tes à d·ispu-'
ta dos lHOs. JOGOS UNIVERSITÁ·
RIOS CATARINENSES e à excur

são esportivo-cultural a Joillvile €

Lajes.
-

SÁBADO O INICIO DOS HI OS

JO!;iOS
Conforme resohfl!ão dos dirigentes

da F. A. _ C. _E., deverão ter início, ,-

sábadó pióximo, os lHos. JOGOS Á
Eslamos selecionando dois' elementos ativos e de capacidade -com-

UNIVERSITÁR10S CA'l'ARINENSES rrrovada, que possuartAregular i.nstrução., boa aparência, idad,e de iS:

com a realização do certame de fute· a 30 ano,s, para a função de baleonistas na' Seção de Peças para auto-
boI no estádio da F. C. D.'-às 14.30 - moveis em Firma de grande movimento

.

horas.
•

Os intere.ssados poderão s'e dirigir·por carta do próprio punho"
No

-

dia imediato, domingo, � 9,30
horas, na cancha do Lira Tenis Clu- para a Caixa postal BB ·em oCuritiba, indicando fontes de referências"

be, será efetu-ado o certame de volei empregos anteriores e pretensões, anexando uma "Íotografia 3 x 4.

boI e no mesmo local, quarta-feira
seguinte, às 19 horas, o certame de

ba:;;quete.
Deverão disputar a magna compe

tição uni�'sitária catarillellse a�

�quipes- das A.ssociações Atléticas
Acadêmicas das Faculdades de Di-

As mulheres D'efvosas,-e
seu drama intim�

o
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Q ESTAflO-Qunrfa-feira. 18 de Outubro de 1950
----------------------------------------�-------------

7

PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO --
"

DIAS 21
r

E 28 SABADOS -- SOIRÊE DAN çAl.'frE' COM INICIO AS 21;00 HORAS.
NOTA: PÂRA AS FESTAS' ACIMA NÃO SE· RÁO FORNECIDO CONVITES ESPICIAJS. '

---------------------------------------------------

Cúria Metropolitana
Assunção de Nossa Senhora

,

Por ocasião da definição do Dogma de Nossa Senhora, a
1° de novembro próximo, queiram os RR. Srs. Parocos e Rei
tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex
celsa Mãe' de Deus e Mãe 'nossa, promover em suas Igrejas
ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais
aconselhaveís, como solenes comunhões, etc., pelo menos os

seguintes: .

'

i: Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al-
guns minutos. '

2. Possivelmente Novena, ou, pelo menos Tríduo,
em homenagem a Nossa Senhora.

,

3. Bênção solene, com alocução sôbre o mistério do
dia.

"

T,., tFlorianópolis, 11 de outubro de 1950..
Em nome e por ordem do Govêrno Metropolitano.

P. Quinto Daví Baldessar

Concerto de ,canções clássicas
No dia �O de outubro às 20 horas realizar-se-

á no teatro 'Alvaro de Carvalhó um
c

,

I Concerto de Canções Clássicas
,-

executado pela afamada Artista de Opera de Vie
na, cidade clássica de música e de valsa f

Traude Friedrich Kretschmer
acompanhada no' piano pelo '--Dr. Fritz Kretseh
mero

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

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

O lucro deste concerto reverterá em beneficio
das obras "sociais do :pe. G. A. Lutterbeck-B, J.I

Crédito MulúD Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtudeida es

tar parada a Loteria -Federal, nossos sorteios que são .hasea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·

quem em dia.
J. MOREIRA &; CIA.

CONCESSIONÁRIOS
-Segundas "feiras:

"ORESGO"
"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

'RESP. LTDA/'
-

Sede: Edifício IPASE, 4° andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS, DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CQRRETORES OFlCINIlS DO-

Inst. de Prev. e Assist. dos Servo do Estado (IPASE)
_ Seguros _

de Vida, sem exame médico até Cr$ 5tlo;ooo,oo
_ Seguros de Garantilil Hipotecária, com prêmios mensais

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

I

..
'

'I

.... ,', ).
.'} I' =>, \.'� .i

Colégio Catarinensê
\ ESTUDO'DI) EXTERNATO

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

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

Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matricula; Sendo P número.. de vagas reduzido convem, ia·'-

zer logo a matrícula na Secretária." '_",. l· ,;. -Ór.,
'�

\ Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além dá mensalidade.
!"!ota: Mês começado dev.e ser pago integralmente.

.----
/ após ilMI
INDIGESTão
- a mucosa estomacal
fica irritada e hipersen
sível, exígíndn o uso de
um alcalinizante como
a Magnésia Bisurada, ,

para protegê-la e pre
venir a hiperacidez .

Magnésia Bisurada
- em pó e em com-

prtmídos,

.VALVULAS

•"Ilip_
MAIOR ESTOQUE, "

Atlântida Radio Cat. Lda.
Rua Trajano, 51

,
'

Magnésia
'Bisurada�

I ·R á dl O s A t I
'ONDA'S"LONGAS E

Diretor tecníco WALTER LANGE Jr.

I

AtllÍltida - @ sucesso
W

da técnica' electrônica

ti d a
A .

ano
, .

cu RI AS
/
"

Grande alcance

. Rádios

Atlintida

- Atlântlda - fsuper construção para durar mais -
_

ltlântida - Som natural - Alta sensibilidatie
,

'" " , '-

- Otima seletividadE} VENDAS A VISTA E A LONG0 PRAZe

Electro'ao:. - Transmissores - Amplif�cadores I '

Rádio Cata-rinense Li,nitada
/

Rua Trajano, n. 31 Telefone D. 1459
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em 2a discussão o projeto de lei nO Os alvos militares da Coreia do . a Republtca da Coreia a repelir os

-Isan,
Norte da Coreia, antes de UlD

105150 que visa conceder um auxí- Norte estão sendo constantemente lagressores comunístas. grande ataque levado a efeito po

lio de cem mil cruzeiros, para a
atacados pelos aviões das Nações A fotografia mostra. ofic.ina� fel' Superfortalesas B-29 das Forças As

fundação da "Casa do Professor". Unidas que se encontram auxiliando r?viarias l\roximas à cidade de Won- reas norte-americanas. (Foto USIS

Livre a palavra para explicação pes
soal, ninguém a usou. encerrando-se,
após, a sessão.

Movimento do Hospital de Caridade
no mês de setembro último

o movimento de assistência aos indigentes internados no Hospital
De Caridade da Irmandade do Senhor Jesus ·dos Passos, durante o mês

- -setembro, proxi�o passado, foi o ,s�g�lÍnte: Consul.t.as, 1.028;

cura-l1:1vos, 1.641; Operações, 97; Ex. Laboratório, 215; RalO X, 70.; Ondas
curtas, 85; Infra-vermelho, 63; Ultra-violeta 23; Corrente elétrica 2a'

,,' ,
'

Metabolismo basal, 5; Tubdgem duodenal, 1; Radioterapia, 115·; Aneste-
sia p/gases, li, Elétro-coagiilação, 7; Bisturi elétrico, 2; Transfusão de

sangue, 3; Oxigen0t::apia, 2; Injeções, 4.339 e Fórmulas aviadas, 2.054.

FLORIANOPOLlS - 18 de Outubro de 19SÕ

Ass.embléia Legislativa
SESSÃO DO DIA 17 - 10 - 950

, Á hora regimental, teve inicio a

sessão. O sr , secretário fez a leitura
da ata da reunião anterior, tendo
Sido aprovada sem restrições.
Na hora do expediente solicitou

a palavra o deputado Lopes Vieira.
que !pronunciou um (eloquente dis
curso em tôrno do brilhante [orna
lista conterrâneo Petrarca Calado,
falecido recentemente na capital pa
ranaense.
O orador traçou umã

'

biografia do
ilustre militante ela: imprensa res·

saltando-lhe suas atividades jorna·
listticas em pról do progresso e en

grandecímento de ·Sta. Catarina.
Ao terminar requereu um voto de

p&*r por tão infausto acontecimen
to..
A seguir, o ar. presidente subme

teu à vot�o um requerímentó do
_sr. Konder Reis;'- no qual solicitava
também, um voto de pesar pelo pas
samento em

' Curitibanos, do sr,

Waldir Ortigad..
O plenário fÍprovou unanimente os

votos requeridos pelos oradores.
Na ordem do dia, foi aprovado

Pio II orou bela me ..

mórla da jovem
'rancesa

CIDADE DO VATICANO. 17 (U.
P.) - O Papa Pio' XII or-ou ontem
á noite, diante do altar-mor da Ba
silica de São Pedro pela memória de
Anne Marie Javouhey a jovem rran
cesa ontem beatificada por sua lu'
ta heróica entre os negros escra

vos e leproso! da Africa. Mais de
90 mil pessôas se aglomeraram na
Basilica e na enfjrme praça frontei

ra, numa homenagem à humilde
francesa cujas obras entre os afri·
canos, no Século XIX, lhe '�leram
sua' beatificação pela Igreja.

o Centro Social dos Aposentados
e Relermades pagou, de Jaaeíre

até o corrente mês, 11.046,50 de pecôlios
o Centro Social dos Aposenta- 5 - Colombo E. Sabino -

.•..

dos e Reformados em Santa, Cata- 986,00.

rína, pagou desde Janeiro do cor- 6 - Isolino Isidoro Nascimento
rente ano até o dia -14 do mês em - Joinvile - 1.174,50
curso os seguintes peculios ás se

guintes famflias :

1 - Domingos José da Silva
1:l·000,00.

2 - Luiz de Araujo Soares
•

900,00. Total: 11.046,50.
3 - Praxedes M. Pedro da I Durante o ano de 1949. pagou

Cunha - 1.6?0,00.. I doze peculíos, num total de Cr$ .•
4 _,. Dr. HeItor Blum - 1.400,00. 1ô.750,00.

\

7 - Hercilio Filomeno - 986,00.
8 - Getulio Braglia - 1.500,00.
9 - Thomé José' Coelho

1.500,00.

C'oletrlo de canções clássicas
Sexta-feira, 20 de outubro, <às 20 horas, no. Teatro

Alvaro de Carvalho, a famosa artista da ópera de Viena
Traude F<riedrich Kretschmer, acompanhada ao piano.
pelo seu marido Dr. Fritz Kretschmer.

Interpretará obras clássicas de quatro nações.
Entradas' na Relojoaria MorHz, Salão F\ecord, Livrar ia

43. (
Preços: Cadeira CR$ 30,00, Camarote CR$ 150,00.

Emprego para pessoas ativas que
quei�am progredir na vida
Importante organização muitó antiga e conceituada pre,

cisa de vários inspetores viajantes. - Despesas pagas para

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

.

J

Flagrantes
I;

(lisl Brasil»
não foi pr.esa

RIO, 17 (V.A.) - Um jornal de&
ta capital publicou a noticia' de ha
ver .sído detido pela policia, em

Goiania, onde reside, a sta. Juçara
Marques, ha pouco eleita "MISS:
BRASIL';.

. I

A jovem vem agora de desmentir
o boato estampado pela folha cario.
cu, dizendo que jamais em sua vi
da' fora incomodada pelas autorída
des policiais.

da guerra na

escritor 'e jornalista . Alfredo Pí

menta. ex-diretor dos Arquivos Na
cionais, que deixou numerosas

obras sobre os problemas histó
ricos e culturais.

E' provàvel que o repórter tenha.
confundido a policia com Cupido .. ,
pois lião seria de admirar que a en

cantadora jovem tivesse sido, com:

efeito detida pelo . travesso meníne
que tem uma seta na mão ...

Algumas emissoras do Rio e de São Paulo

Suc-Frn fi

Reuniu,.,se O P.S.D. Comeram o

parOn8enSB ,
brotínho•••.

CURITIBA, 17 i(V.A.) - Reali-I ABIJAN, Costa do Ouro, 17 (INS}
zou-se uma reunião do Partido So- i - Os .motívos franceses da Costa do
cíal Democrático em homenagem ao Ouro, na Africa, são verdadeiros.'
seu presidente, governador Moisés I

gastronomos. Acabam de ser presos
Lupion na qual o senador Flávio i cíuquenta e três nativos, Inclusive o'

Guimarães fez Interessante estudo chefe local e -um professor acusados:'
sôbre a posição política )IoPSD, em de "canibais". 'Segundo a' acusação,
face dos seus sucessos nacionais. Pe- os nativos' cortaram uma jovem da
la agudeza e interpretação dos fenô- localidade, comendo-a com todos 03

menos politicos nacionais .o estudo I requisitos de boa cozinha durante'
do senador Flávio Guimarães a to- \Um :JJanhu�te. Todos estão presos,
dos impressionou. agora.

o 'complemento alimen
tar por exceleneía. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hídratos de carbono.

Dr. Mário Pinotli
Na proxrma sexta feira, chegará a

Santa Catarina, o dr. Mario Pinotti,
sanitarista brasileiro que vem diri

gindo com notável proficiencia o. Ser

viço Nacional de Malária. Sua visita
se prende á inspeção periódica que o

mesmo realisa aos. trabalhos do SNM
neste Estado, trabalhos hoje acreci·
dos com uma seccão espectaltzada do
Instituto de Malariologia que vem

procedendo com interesse ao estudo \

ecolõgteo da região de "bramelía-ma
lária" . catartnense . O dr. Pinotti
percorrerá todos os mnnícípios on:
de, outrora,' a malária era o obstá
culo maior ao desenvolvimento das
atividades agr-ícolas, industriais e

culturaís e observará os beneficos
de duas camparihaa sucessivas de
dedetizaçãio domiciliar e a larga dis
tribuição . de medicamentos antimalá
ricos realisada com a colaboração das
autoridades estaduais, a completa
erradicação da malá.ria de Florianó
polis assim COJ;11,9 .os auspiciosos re

sultados obtidos em Brusque Caldas
Cabeçudas, Joinvile, Blumenau, Ti�
juquinhas e São Francisco..

Tais atividades trouxeram ao Ser'
viço Nacional da Malária a gratidão
e o reconhecimento das populações
dos trinta municipios malarígeueos
cuja proteção e assístencía contra
essa endemia têm constituid� seu

ininterrupto programa.
'

"CLINICA E CIRURGIA DOS 6.
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. 84RRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, 9-a Universidade dp
Brasil. Ex·assistente dos Serviços
de Oftalmologfa, do Professor Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rino-Iar-íngologta .,_

do Professor Leão Venoso, Hospital
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31,

1° andar,
Atenderá, diariamente, a partir do

lia .10 de Novembro, no horário da
l4 as 18 horas.

Viajará o ministro
Pedro Calmon

o titular da pasta da Agri
cultura responderá pelo
Ministério da Educação

RIO, 17 (V.A.) - O. presiden.te
da Republíca assinou ato, ontem pu
blicado no "Diário' Oficial", desíg
nando o ministro da Agr-icultura, dr.
Antônio de Novais FiIhê; -para' res
ponder pelo expediente do Ministé
rio na ausência do titular efetivo,
dr. Pedro Calmon que se ausenta

; em virtude de vi�gem ao estrangei
ro.

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C E'I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

Falece0 o es'Crltor
Alfredo ?Imeota

LISBOA. 17 (v'A.) - Faleceu o

anunciaram, ante-ontem, mais urna sujeira nossa.

Disseram que em Florianópolis os amigos .e cor

ll'·eligionários do sr. Neréu 1\am08, desesperados,
com 'a derrota do �.S.D., agrediram covardemente
o sr. Saulo Ramos !!!

Valerá 'a, pena contar a verdade ? É possível
que não.

x x

"�
'/

"

I.' , x

Assi� também a história daquele
. para aqui transmitido na véspera do

do 'I'rfbunek Supertcr Eleitoral.
O sr . Hugo Ramos, que tem conta corrente

n� Cabo, não pagou o despacho, E foi 'apurado
quê a assinatura do original era ineligivel!

Ao bom senso comum ocorreria, de pronto,
uma pergunta: a quem o cabograma. aproveitaria?
E a resposta: a muita gente, menos aos pesse'dts-

cabograma
[ulgamento

.tas e aos amigos do sr. Nerêu Ramos-
.

-

paI prejudicado com a Intríga ,

X ,X
X

princi-

A histõría, mais tarde, esclarecerá essas nos-

sas sujeiras!
X X

X

O prefeito de Itajaí é pessedísta.
X X

X

E o .de Lajes também.

GD!LHW:RME .TAL
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