
76.326.
12.939

12.681),

SAN FRANCISCO, 18 (V. A.) - O, presidente Truman '

. propôs à Rússia uma nova formula de 'quatro pontos
-

e
, ,

:pediu ao Kremlin para que seja suspensa a "Cortina. de ','

Ferro", unindo-se ao mundo numa "sociedade para ,o" de j

Os Estados Unidos lutarão conlra qualquer agressão ao ,muo_o livre'
senvolvimento da paz". Todavia Truman advertiu que o J" ,'"

;.<;" "

",

,

Estados Unidos farão frente, com todas suas forças arma- Arthur, na ilha de Wakfe,l!.? ,tacífico Central, o presidente

das, a qualquer agressão que ocorra -em qualquer parte do fez ver sem deixar lugar 'patIlt d�:v,i4as, que é da }nteira
mundo. competencía do 'Kreml in, o escolher entre 'a paz e a guer=

t"<, De,po�s;de sua historica conf:rencia com o general Mac ra.
':'ll".., '

-c '

���----------------------

o lüI8 ANTIGO DURIO DE 8.A.NT. CATARINA
..Jl'Iedrl� • D. S.U....M. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE ARRUDA llUIOI!I

A derrota do �r, Juracy Maga
lhães em Feira de Santana

RIO, 18 (V.Á,) - Feira de Saut'A. A apuração dos distritos em anda'

na, a grande cidade baiana, 'foi esco- mento, aumentará a vitória do sr,

lhida pelo sr. Jurací Magalhães 'para Regis Pacheco na Feira de Sant'A:

o lançamento público, 'em janeiro na.
dêste ano, da sua caudidatura a go Entre outros elementos federais

vernador dei Estado. Por essa pre- a seu serviço, dispôs ,0 sr. Juraci

ferência passou a ser considerada Magalhães naquele, niunícípto, do

reduto �leitoral do juracisismo. Distrito Regional de Estradas de Ro-

Abertas, agora, as, ,22 urnas da se· dagem, cujo chefe, engenhero Vasco

de, a apuração' acusa 3.314 votos pa- Filho, candidato a depufado federal
ra o candidato da Coligação, deputa- pela süa legenda partidária, utilizou

do Regis Pacheco, e' 2.113 pafã o sr. na campanha mais de uma centena
Jurací Niagalhães, havendo, portanto de veículos oficiais, -entre camin1íões
a favor daquele uma diferença de camínhonetes e autoniõveís.; perten-
1,201 votos centes àqUele Departamento.

-

Também na eleição para a preteí- Apesar disso, na sede, o sr, Vasco

tura local, está vencendo; por maío- Filho só obteve mil 'e quínhéntos voo

ria superior a 'mil votos, o candída-] tos para deputado, num eleitorado
to da COligação. "de mais de cinco mil votantes.

-0-

eseolhída
-

para .O

sua candidatura
lançamento

-,�. '<

�ii.!31
32.678

A cidade baiana
de

Faliam apenas 17 urnas para o

término do pleito em ,B .. Horizonle

62.271

35.330

SERGIPE
Leandro Maynard Maciel

(U. D. N.) .....

• Arnaldo Rolemberg Garcez

(P. S, D.) ....

Francisco de AraujO Macedo
(P. T. B.) .

10.983

tubro nesta capital, Como se sabe,
OI' pleito nesta capital foi dos mais

movimentados, chamando mesmo,
em certo momento, 'a atenção' do

país, de vez que Belo Horizonte foi
transformada em "quartel-general"
de todo o pleito mineiro. Muito em"

bora os trabalhos. de apuraçã"õ este

Jam", no fim, o pleito continua a, des.
pertar o mais vivo, entusiasmo nesta
capital, onde a luta pelos postos'ele
tivos Iocaís é ainda intensa.

Serão precessades os
-

faltosos
eleitores

74.84.8

t7.210
12.750

278

62.788

20.153

12.Q167
841

119

68.947

21.852

11.098

304

Getúlio 14.848--Briuadeiro 1t210--Cristiano 12.150
PORTO ALEGRE, 18 (V.A.) - A apuração nesta capital já está pra· PARA SENADOR DA REPUBLICA

Alberto Pasqualini, ..•........•...................•
Décio Martins Costa •..........•.........•.•......••

BAHIA

RIO, 18 (V. A.) - O Consulado Luis Regis Pacheco (P.
do Brasil em Los Angeles acaba dp S. D.) ....

,i)rganizar, em cooperação com os Juracy Magalhães (U.D.N.,
meios universitários da Califórnia'

,

um concurso de ensaios sô,bre Co

Brasil. Esses ensaios serão ju!ga
dos por um comité integrado por
quatro professores especializa10s
em assuntos brasileiro.s e o cônsul
,do Brasil naquela cidade".

O "Dally News" órgão de "ran'
de circulação' e pr,�sÜgio no.s Esta
dos Unidos que se tem distinguido
'Por seu interêsse na promoção. de
boas relações entre os Estados Uni ticamente concluida, restando apen'as nove urna!>.

d.o� e a América Latina, está par- Os resultados gerais do pleito em Pôrto Alegl'e, exoluidas e,ssas

t�clpando ativamente dessa inici�(· nove _urnas, são 0""- seguintes:bva. ...

Ano XXXVI florlln6polls- �Q�lRt•• felra, 19 de Outubro de 1950

forje cb�va de Eleição de governadores
granizo �MAZONAS, MINAS GERAIS

'

Alvaro Botelho Maia P.S.D. 21.796 Juselino Kubitschek 'de OH·
Manoel Severiauo Nunes veira (P. S. D.) .... '.. 524.864
U.D.N. '10.514 'Gabriel Rezende Passos (U.

José Mendes Cavaleiro P. D. N.)'.... ..,.'.... ., 404.200
. R. T ., 29 ESPlRITO SANTO

PARA' Jones dos Santos Neves
Alexandre Zacarias de As·· P. S. D.) .... .... .... 70.937

sunção U. D. N. 71.284 Afonso Sehwab U. D. N.) 52.510
Joaquim de Magalhães Bara- RIO DE JANEIRO
ta P. S. 1;). •••• .••• •••• 69.558 Ernani do Amaral

.

Peixoto
........ MARANHÃO (P. S.D.) .... .... .. .. 180.870
Eugenio Barros P.S.T. .,. ,37.451 .Prado Kelly .U. D. N.) ... 87.600
Saturnino Belo (Coligação) 34.581 SÃO PAULO

PIAur
'

, Lucas Nogueira Garcez
Pedro Almendra Freitas (P. S. P.-P. T. 'B.) ....

P. -8. D. .... .... .... .. 27,097 Hugo Borghí (P. T. N,)
-._ ._- Euripedes Clementino de Prestes Maia (U.D.N·P.S.D')

O caso da Lotere.a Aguiar U.D.N ,. '26.028 c: PARANÁ
- Agenor Barbosa de Almeida Ben,to Munhoz da Rocha

F d I
P. T. B. .... .... .... .... 4.462 Neto (P. R.) .... .. .. 138.282

8 .,ra CEARA' Angelo Ferrario Lopes
, Raul Barbosa P. S. D. ..• 197.491 P. S. D,.) .... ,... .... 76.002

Edgar Arruda U. D. N. ... 196.878 Carlos Emorthy Ezorio (P.
RIO GRANDE DO NORTE S. B.) ... , .... .... .. 7 C d d I A .

dJe��n:�aD��.,,�e�t... R.O.S.�' 91.769 Irineu B�����e�Ar;���t 132,684
trn ecera O pe O goverDo a

Manoel Varela ,de Abúrquer- Udo 'Deeke (P. S. D.) '

... v
: 108.151 Belívía um eng� brasíleírn ..

que Filho U.D.N. .. .... 46.976 RIO GRANDE DO SUL ..
,

, ,PARAíBA' -\ Eruesto Dornelles (P. T. B.'- 346,171
, t - LA PAZ, 18 (V. A. - O presiden- ra, chefe da Comissão Mista encar-

José Ameríco de Almeida Cilou Rosa (P. S. D.) ... ;' 321.847 te da Bolívia, 'sr. Mamerto Urrílagot- regada da construção da Estrada de-
(Coligação) .......... , 137.033 Edgard Schneider (P L. .. 84.563 tí h' d

.

-

F
-_

.

ia, recon ecen o os serviços presta- erro Brasi,I,·Bolivia, acaba de agra-
Agemiro Figueiredo (Atían- Bruno Lima (P. S. B

..) .. '. . 1.183 ,\

- dos à sua patría pelo engenheiro bra- ela-lo com a comenda de Condor dos
ça) . -:-.. 111.084 MATO GROSSO síleíro Ernesto Frederico de Oliveí- Andes.

PERNAMBUCO Fernando Oçn-reia da (jç�ta
Agamemuon Magalhães lP.' -

e (U. D. N;i -.

S. D.) .... .... .... .. 192:577 Filinto Muller (P. S. D,)
João Cleophas (U.D.N.) ... 188.755 GOlAS

ALAGOAS
Aruon Afonso de Farias

Melo «U. D. N.) ......
Luiz Campos Teixeira (P.

S. T.) .... .... ...... 33.894

S. PAULO, 18 (V. A.) - Segun
do telegrama que recebemos do

.sr. Arnaldo Andreocci, presidente
da Associação Rural de Mogi das

Cruzes, devastadora' e longa' chuva
de granizo desabou domingo à noi
te na zona de Ciritiba, naquele mu

nícípío arrasando literalmente U'I

,Plantações de tomate e batatas, ar
ruinando as culturas dos lavrado

res, na sua maioria japoneses. Os
prejuÍ2:lOs são calculados em mui'!
de 5 milhões de cruzeiros,

RIO. 18 (V. A.) - O Tribunal de
Contas da União reuniu-se ontem,
em sessão de Fiscalização Fínan

(:Cira, sob a presidência do minis'
b'o Joaquim Henrique Coutinho.
Entrou novamente em sessão o

contrato entré a União e Manuel
Campbell Penna, para exploração
da Letería Federal. O julgamento
foi, porém adiado com o pedido de
vista do ministro Ernest-o Claudi
DO e do procurador- Alvaro Wor
neck,

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

�ODCDrso de eosaios
sôbre o Brasil
A colaboracão do «Daíly

Néws»

30 aluoos fugiram
do oavio-eseola
RIO, 18 (V.A.) - Ontem deixou

� .,Guanabara o uavio escola espan.hol
..Sebastian Elcan(''', que, realiza pela
Am,érica do Sul um cruzeiro de ins
trução com' a' turma de guardas'ma
rinha.
Até agora não se tem notícia do

llal'adeiro doI'! marinheiros' que fu�
giram de bordo do navio espanhOl,
(!ujos motivos parecem ser de ordem
:politica, não mais 'desejando os fu
gitivos voltar' à sua pátria.j
A impren'sa informa que o nÚ111e'ro

de evadidos eleva·se a mais de trino
ta. O comandante do "Sebastiau' EI
oeano", porem, diz não atingi a mais

llc quinze.

� a II .

t -dê
RIO 18 (V.A.) - O sr, Theode- Eletoraís e às Juntas Eleitorais do

aer em 11100 eVI u 1'0 Arthou, Procurador Geral da Jus- 'Distrito Federal, inclusive para :JS

27.218 'Confarênc'ala l:tiça
d? ;�i�trlto IFederal, usando fins previstos no artigo 97, § 1°, le-

a ti da atribuição que lhe confere- o tra"a" dó Código referido. Segun-
27.118 WASHINGTON, 18 (INS) - O artigo 15, § 4° do Código Elelto- do apuramos, deverão ser ínstan-

r Conselho Interamericano Economi' ral, designou o 5° promotor itlubs' rados mais de 120.000 processos

19'5911CO
Social,' aprovou os Pi:epar�tivos tituto dr. Alcír�o Dardeau de Caro contra eleitores faltoso§ na eleiçã�"

,
projetados para a prÓXima confe· valho' para sem prehúzo de suks de 3 de outubro corrente, e o Pro--
r'eneia agricola hemisférica que se _,

'
. .'

,

189.947 realizará em Montevidéu, 110 'ãuo funçoes ,atuais, func�o�a�. com? motor Geral desi@ará para o ser-'

156.81\9 que vem. ,representante do MllllsterlO Pu- viço o número de promotores que
-

�
I blico, junto aos Juízos das Zonas se fiz,er necessário.

53.420

Pedro' Ludovico (P. S. D.)
Altamiro _

Moura Pacheco

(U. D. N.) ..••..•.•.•.

\
.,

BELO HORIZONTE, 18 (V. A.) -

669.858 Faltam apenas 17 urnas para termí-
420.895 nar a apuração do pleito de 3 ele ou'

381,170

Praticamente concluida a 8,puração do plelto em P � Alegre

PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA:
G-etulio Vargas : :" '! •••• I ..

Eduardo Gomes' ,,'.,
- ••..•.....

Cristia.no Machado , , ','

,João Mangabeira, '

..............•.•..••... , .

PARA VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA

Café Filho ......•......
'

....•. : ...........••........•

Odilon Braga' , ',' : ...•...... .- .

Altinõ A.rantes
'

, .

Vitorino
I

F!,eire '.--: ......• � :
'

......•

Alípio Corrêa �eto ...........................•......

PARA GOVERNADOR DO ESTADO

Ernesto Dorne.les "

.......•............

. ·Cilo.n Rosa .....•.......
' ',' .

'J)ld�r L�iz Schneider •• '" ••.•••..•••••.••..•.•....•

Plinio Salgado
�

'
"

'. ;
�,' .

"

, .

LEGENDAS PARA A CAMARA FEDERAL

P:ari:ido Trabalhista Brasileiro
. ,

•••••••••••• 11 ••••••••

Bruno Mendonl}a Lima . � � .

Partido Social Democra:tico .., ..

Partido. Libertador .....................................

União Democratica Nacio.nal ••.•.. , .••.....•...•.....•

Partido Social Progressista •.••........•.............

.Partido Republicano . ....•.... : .

Partido d,e Represe,Íltação 'Popu:lar , , ..

. LE�ENDAS PARA'A ASSEMBLÉIA LEG!SLATIVÁ:
Partido Tr�balhista, 'Brasil-eiro

,

... i •• :"•••••••••••••••
Partido So�ial Demooratico • 1 •••••••••••••••• 1 ••••••

União Democratioa Nacional ........................•

Partido Liber,t�dor ...

., ......•........•............

Partjdo Socialista, Brasileiro
.

Partido Social Pr<11déssista -

.

Partido ]lepublicano ... :...... . .........•.........•

Partido de Representação Popular

56.820-

18.92-i

8.206.

7.455.
3.160

2.734

2.51�

51.419,
17.292

9.4.00

9.034i
8.390

7.458

4.264

2.633
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o ESTAI'O-Quinta-feira, 19 de Outubro de 19502

PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO
DIAS 21 E 28 SABADOS - SOIRtE DANÇANTE COM INICIO AS 21,00 HORAS.
NOTA: PARA AS FESTAS ACIMA NÃO SEJRÃO -FORNECIDO CONVITES ESPECIAIS.

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

.

á no teatro Alvaro de Carvalho um
.

Concerto de Canções Clássicas
executado pela afamada Artista de Opera de Vie
na, cidade clássica de música e de valsa

Traude Friedrich Kretschmer
acompanhada no piano pelo Dr. Fritz Kretsch-
mero I

:"�presentará números de S. de Luca" Claudio
Monteverde, Mozart, Schubert, Carlos Gomes,
Puccini, 'Gretshaninow e outros.

As entradas estão à venda na Relojoaria -Me

ritz, no salão- Record e na Livraria 43.
O lucro. deste concerto reverterá em beneficio

--- \
das obras sociais do Pe.. G. A. Lutterbeck S. J.

No interesse da sua própria soúde,
- exija o remédio" consagrado:

1
Cúrí« Metropolita'na
Assuncão de" Nossa Senhora

,

MAGROS E FRACOS
$,�t:j.a��'IO! V A N A D I O L

E indicado nos casos de fraque-
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vap.adato de sódio, Lici
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

deéola, 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,
dícos e está licenciado pela saude
Publica. U"" .'

-....rJ,_ ...... � 'li,J _

REGULADOR XAVIER "

(

N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

I�EGULADOR. XAVIER - o remédio de confiança da mulher

VENOC:---S�- ç- C-
1 SORVET�RIA DE 8 FUROS MARCA

I«B A C, C E L I')
"

_4

r.nm ,..an"l'iilarlp. narn filO lit.rm fi'; sorvete. paniDlIrlll r.om com-

�pressor "COPELAND" orígínal.rmotor de 3 H. P. e batedeira com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

�

f'�
i

.......... ;
..

�
.

Julieta' Gabardo Callado e filhas (ausentes), Jairo Callado, Marti-,
nho Callado Jor. e família, I:aura Callado Caldeira e filhos, Juçá Bar_
bosa Callado e filhos, Jaime Carreirão e familia, e Altino Flores e fa
milía, profundamente consternados com o falecimento de seu inesque
civel esposo pai

.

irmão, cunhado e tio PETRARCA CALLADO, ocorri-,, , '

do-sábado, 14 do corrente, em Curitiba, vem agradecer de público to'

das as manifestações de pezar recebidas e, ao mesmo tempo, cumprenr
o dever de convidar aos parentes, amigos e aos demais fiéis para assis
tirem,' na sexta-feira, dia 20, ás 8 horas, no. altar do Sagrado Coração
de Jesus da Catedral Metropolitana, a missa que no 7° dia do passa-e
rnento será celebrada em sufrágio à alma do morto querido.

"

,

. AUTOI;IÓVEIS _

CA,MINHOES
CI)MINHONETAS
t agradeCimento e Missa

, NAIR SILVA
Guilherme Silva e filhos/Etelvina _Bernardes e Catulina Silva".

ainda compungidos com o infausto passamento de sua Inesquecivef
espôsa,. mãe, filha e nJóra NAIR SILVA, vem, de publico, manifestar a!

ma imorredoura gratidão a tôdas as pessoas que compareceram ao seu=

sepultamento, aos que por qualquer meio manifestaram o seu sincero>

pesar, e, muito especialmente, à Legião Brasileira de Assistência; que'
se fez representar por um grupo de Ieglonaríos. Agradecem ainda ao>

"humanitarío, dedicado e competente facultativo dr. Ernaní de Polydo
('Q Santiago, pelo desvelo e abnegação 'com os quaes , a tratou, bem'

como a Irmã Herminía e demais auxiliares do Hospital de Oaridade.,

Outrossim, convidam aos parentes e pessôas de sua relações para s;'

\1issa de sétimo �a que pelo sufrágio de sua alma será rezada na Ca-'

tedral Metropolitana,' no <dia 20 'do corrente. às 7 horas.

À todos, pois, os mais sinceros agradecimentos da familia enlutadas.

<,
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Cons. Mafra, 37
Florianópolis

•••••••• •••••••••• • ••••••••••••• ,. •.•
-

• ..-:•.•• IJ

Rádios

SENHORITA!

Deseja um emprego

Por ocasião da definição do Dogma de Nossa Senhora, a "NÃO SEJ-A:-NA VIDA UM FOSFO-

a d
· -

M
·

1° de novembro próximo, queiram os RR Srs. Parocos e Rei- RO�QU�IMADO" '.'t' .. gra eClmen'to e Issatores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex- ,�

eelsa Mãe de Deus e Mãe nossa, promover em suas Igrejas "VIRILASE" _' Expoente máxi-
ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais

mo da virilidade, combinação cíen- n 1 C 11 daconselhaveis, como solenes comunhões, etc., pelo menos os !ifica dé viLamina "E", hormônios Ce rorca a-� a o
seguintes: totais e sais fosforados. Regenera"

1. Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al- dor racional das glandulas em arn

guns minutos. bos os sexos. Esgotamento nervoso,
2. Pos�ivelmente. Novena, ou, pelo menos Tríduo, falta de memória. Moderno revigo
em �h0l!lenagem a Nossa Sen_hor�. . ,.

_ rador do sistema nervoso e tônico
3
.. Bençao solene, com alocuçao sobre o mistério do gera]. VIRILASE, um produto do
dia.

. , .

' Laboratorio JESA é vendido �m
Florianópolis, 11 de ?utubro de 1�50. todas' as Farmácias e. Drogarias.Em nome e por ordem do G�verno M�tropolItano. Pedidos pelo Beembôlso _ Caixa

P. Qumto.DaVI Baldessar Postal, 33�.? � RIO.

A ultime creação � em refri
gerante é o Guaraná KN07
EM GARRli.FAS GRANDES

Preferindo-o'? está

"ORESGO" ,.a���.�����.���..�.����_ ••.•
'

,
.

FERIDAS, REUMATISMO E
.

I' PLACAS SIFILITICAS

"URGANIZAÇÃO ESPECIALlZ,�DA DE SEGUROS, Elixir de NrgoeiraRESP. LTDA. M.dioaoco auxiliar DO tplltamlllt
Sede: Edificio IPASE, ·4° andar _ Florianópolis da .UUi.

AGENTES GERAIS DA, ,

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
'Incêndio, Transportes' e Acidentes "Pessoais

CORRETORES OFJiCINIS DO
Inst. de Prev. e Assist. dos Servo .do Estado. (IPASE)
_ Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
- Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais

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

Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado; d,e preferencia -nas praças -eis Joaçaha, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de
instrução 'B ocupações anteriores e s,e possível fotografia.

Atlântida "
r ,

,. c
..

o RT A S

Dirétor tecníco WALTER LANGE Jr.

sensibilidade

\

Rua Trajano, n. 31 ,tElefone n. 1459
�

Atlântida - O sucesso da técnica" electrônica _ Atlântida - b'uper- construção para durar mais AUântida - Som natural - Alta

Grande alcance - Otima seletividade �NDAS
' A VISTA E ,A LONGO PRAZD

..

Rádlo s Electro\a.,
'''\

Transmissores -, Am plifícado r es

At�int'ida Rádi,o Catarin,ense' limitada

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Quinta-feira, 19 de! �Outubro de 1950

Vida eocial14• B. C.I�D' ,-a'rto da ue.rollole·
"

r

\Aviso '_l� • _ o Coman.do do 14° Batalhão; de
,e

Caçadores avisa aos candidatos à '1Escola de Sargentos das Armas que(ALVARUS DE OLIVEIRA) d,c;verão comparecer no dia 24 'dÕ

jcorrente àquela Unidade afim de se-

,O TRAFEGO ::.�-���_::�:�::���-��-;���_:�......_-_.
----------------------�--------------------�Falamos sobre os )'l,trop'e]amenLos que consistem crimes afian.

-

".caveis; na força do Síndícato, da Classe dos motoristas que solta no

.d ia seguinte, aqueles que são presos por terem matado alguém na rua
l;;por '!,lbuso de velocidade e por .absoluta imprevidência.

Lemos que em Paris cidade de movimento intenso, é rurfssimo
zacontecer desastres de automóveis, sobretudo atropelamentos. Será fal-
-ta de organização do nosso tráfego? - Ou simplesmente imprevidência
-dos nossos motoristas que correm demai.s? - Cremôs que s-ejam as duas
-coísas ao mesmo tempo ...

Os que mais contribuem -para a falta de segurança dos que andam
.sas ruas são os "carros oficiais. Vejam como andam pela cidade. em louca
-dísparada, os autos de chapas brancas sobretudo estes pesados carní
rnhões da Prefeitura! - Nem parecem carros comuns; passam 'ciimo um

':bólido, como se fossem autos de corrida ...
Certa vez ocorreu com um amigo nosso ter avançado o sinal, pois

<estava lado a lado com um carro oficial e como êste entrasse, êle, que,
r-não estava olhando o sínal, 'acompanhou-o. Como notamos que o guar
,da houvesse tll1a� nota da infração, voltamos lá paa-a fal-ar-lhe.

- Porque tomou nota do nosso carro?
- Porque avançou o sinal ...
- Muito bem! Mas onde está a 'anotação do outro que nós acornpa-

:"nhamos?
- �h! Este não tomei nota. É carro oficial. E temos ordem de nãõ

�muJ.tá'los. '

_Estava explicada '3' razão da correria dos autos do governo oe da
tfáltá de senso de responsahílidade dos seus motoristas - o material não

Lendas Ide Todo
o Mundo

Escute hoje ,- e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guaru
já. '

Uma oferta da LOJA RENH
NER - A Casa dos artigos de
qualidade!

CASA.,Alug�-se
RECÉm-CONSTRUIDA, A RUA

JOSÉ BOITEUX N° 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

Trate as gripes
e resfriadoslhes custa nada, e não pagam multas porque a Inspetoria não anota os

"

"..'Seus numeros ...

Alias, há "jeeps" das Forças Armadas que nem. número possu
"em, nem da Inspetoria nem da ordem da Corporação la' que- per te
-cem, Mesmo que os guardas quízessem anotá-lo para chamar á res-

<� -

)l)onsabilidade, a que números teriam que recorrer?
Isto prova que aqui no Rio, há munta coisa errada ...
Se não há segurança, se não há policiamento. se não há f'isca

.ilização, para que, afinal, paga imposto o pobre habitante da cidade'
:»:l'laravilhosa?

Este caso dos carros oficiais -:- e nem falamos no hábito de se'

rem usados para fins particulares! - mereceria um estudo de quem
ile direito ...

Ao primeiro espirro, dôr de gar

ganta ou dôr no peito, comece ime
diatamente a tomar "Satosin" em

doses máximas, recomendado pelos
médicos. "Satosín" descongestioná
os pulmões, tira a opressão, solta o

catarro, desinféta e acalma a tos
se.. P�a sua poderosa ação revi,

gorante combate a fraqueza dei
xada pela gripe, levantando ràpi
damente as forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" - o demi
nador das Gripes, Tosses e Bron

quites.
\

Como consentíu-sa que andem, pela cidade, sem respeito á lei
'e á ordem? - Como chegar-se ao abuso de pão serem multados, tendo
-carta branca para avançar sinal, para excesso de velocidade, e de.

.-tantas outras infrações? Deveriam pagar multas dobradas.
Será que estes motoristas oficiais - têm realmente capacidade

'para dirigir? Prestarão exame dentro do 'bom senso, 'preencherão as
nO'rma·g exigidas pela Inspetoria do Tnáf.ego? - É bem capaz de,
':::ssim C01110 são relevadas as infraç.ões dos autos oficiais, também
não se exigirem prova de capacidade, pois no Brasil há class·es que
:::são previlegiac1as.

Eslará cedo isso?

..;_ -Afinal de contas o bom exemplo dev·eria partir de casa ...

(Lida 'ao microfone da Rádio Gual'ujá).

,r,FAZEM ANOS HOJE
As graciosas meninas Rita de Cás
sia e Mariã do .Rosár-io Franzoni,
fil1Íinhas do sr. Wanderley Fron
zoni e da sra. Ruth Vieira· Franzo

ni;
- o sr. Cantídio Morais, comer

ciári,o;
- a srta. Dalva Maria, filha. do

sr. José Bernardes Junior e da. sra.
l\Iari'a Be'mard es;

- o sr. Agenor Povoas Junior,
telegrafista;

- a sra. Ondina Pinto da Luz,
esposa do sr. Arlindo Pinto da

-0-

càpital, eleito por apredá.vel nu

�nero. de votos nas eleiçõe,,; de 3_
do corrente mês.
Abraçanclo-o efusivamente soli

dariz�mo�nos com as eX!pri�3sivas
hümenagens que, hoje, com cert8'
za, lhe serão -tributadas.

-0-

ANIVERSÁRIOS
-O

S1'. lI'ilo l\'oceti
Faz anos, hoje, o nosso 'lisrin

to conterrâneo sr. Nilo l\'occti. al
to funcio�1ário da '''Casa Hocpcke S.
A. - ComérCiO e Industria.

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva
'''J

- ::Edificío Ipase -Terreo

Concêrto de canções clássicas
perar) ,

Cláudio Monteverde: Las
cíate mi morlre (Deixai-me mor'

rer), ',W. A. Mozart; Das veuenen

(A -Viol�ta), e Ária de Suzana (Bo:
das de Figaro). Franz Schubert;
Frühlingstraum (Sonho Prtrnavr

ril) , Die junge Nonne (A jovem
freira) e Erlko nig (Rei Duende)
- na parte: Francisco Mlgnone i
Quando uma flôr desabrocha
Ethelbert Nevin; o Rosário. Carlos

Gomes: Quem Sabe?,�A. Gretscha
ninow: Quand la Hanche 'I'ombe

(,Q'uando oaí o machado) e Chant
Funébre (Canto Fúnebre) e O_
Puccini : Ária de Madame Butter..

I Nessa oprotunídade. acompanha- fly.
da ao piano pelo seu marido dr; Os ingressos para essa única a

Fritz Kretschmer, o brilhante so-: presentação de Traude Friedrich

prant;> executará o seguinte

pro,
Kretschmer estão �a na Re"

grama: ia. parte: S. de Luca: Nen lojoaria Moritz, Salão Beeord e

pósso disperar' (Não .posso deses- Livrãria 43, 'hoje e amanhã.

Conforme temos noticiado, rea

Iizar-se-á amanhã, sexta-feira. às

20 horas, no Teatro Alvaro de Car
valho, o Concerto dê Canções
Clássicas da celebrada artista da

I ópera de Vieuna, Traude Frie
drich "Kr�tschmer.
Dotada de esplêndidos dotes ar.,

tísticos, 'I'raude friedrich Krets
chmer vocalizará, .com sua voz

privilegiada, belas .páginas de seu

vasto repertório de músicas finas,

prevendo-se, portanto, o melhor

êxito para a recitalista que ora

nos honra com sua visita.

Assembléia' Legislativa
Sessão de 18-10-950 I situação aflita em 'que se encon-

PRESIDENCIA -'- Sr. José Boa- tram os habitantes daquela região.
baid. vitimados' pela enchente do cita..

SECRETARIA - Srs, Alfredo do rio" tendo-lhes cansado gran-

Campos e Pinto de Arruda. des danos materiais.
Á hora regimental ínícíaram-se I O orador ao terminar, sugeriu

os trabalhos na Câmara Estadual, que a Gasa' se dirigisse ao prefei..
estando presente número legal de to de S. Joaquim, afim de que es- ,

parlamentares. te remetesse ao poder legislativo ()

O sr. secretário leu a ata da montante dos danos e prejuízos,
reunião 'anterior, tendo sida apro- A seguir ocupou a tribuna (J

vada sem retificações. dep . J. J. Cabral- que Sfl referiu

Passou-se. a seguir', 'à leitura do ao mesmo assunto, Após fazer a

expediente, que constou de ofícios leitura de um telegrama que re

e comunicações. cebera dos moradores da regíãn
Não havendo oradores inscritos vitimada, o orador sugeriu que a

na hõra do expediente, o sr. pre- Casa désse conhecimento, do fa-.
sidente declarou livre a palavra. to ao Poder Executivo .

Esta foi solicitad-a pelo· dep, Pino Ainda livre a palavr-a, usou-a. �
to de Arruda, qUê' trouxe ao con- dep. Saulo Ramos, para dar O

hecímento do plenário um apêlo apólo da bancada petebista às alu

dos colonos e lavradores de Uru- sões f'eitas pelos oradores antece·

bici, à margem do Rio Canôas, mu- dentes. Com a palavra o sr. pra

nicipio de S. JoaquÍlYf, dirigido sidente, disse não haver matéria

aD presidente da As-s€mbléia, afim a ser discuti_da nem votada na

de qu� est,a tome as devidas

pro', �rdem do Dia, ,enceriando a ses·

vidêncl'as Junto 'aos poderes com- sao.
_

petentes no sentido de amenizar a . E. TONóLLI

I •

a r·l
•

1D
•

I oen -

Luz; RITZ
_.__ o sr. Alberto Bernarde's; ÁS 5 e 7.45 horas.
- a srta. Jandira Pereira; Sessões Chics
-a menina Inês, .Carvalho, . fí-

Hecldy Lama�, Robert
lI}a do sr. Sátiro Caryalho;

e Anna S'ten
- o sr. Manocl Mendes, ferr;)-

O benqLf\sto nataliciante q'.Ie a

nobre coração alia espírito comu- Inamí Custódio Pilllo
':niciativo e leal, desfruta em nosso Natalicia-s·e nesta data, o jovem
meio social de numerosas fuili7a- Inamí Custódio Pinto, diligenL3 e
dé's que, por certo, lhe tl'iJmtal'iio o;pero�o funci:on�rio do Departa;hoje, mu!tiplas homenagens, á�

.

mento Estadual de E.slatisLica,
qU'ais nos associamos. nesta capital.'

-0-'- -0-
S1'. Osmar C'llnlw Nair Teresi1llw

. Transcorre, hoje, a efemérifle Faz anos hoje a graciosa Q gen-
natalicia do nosso distinto 'Conter- til s,enhorinha l\ail' Teresinha SOei
raneo ,sr. Osmar Cunha, alto fun- sa, filha do sr. Lindolfo Sousa,
cionário do Banco do Brasil e ve· ÍllGcionár{o da ImlJr'ensia Ofiei'al
readór á Camara Munf�'iD�!.1 d%!a do Estado.

viário;
- a srta. Hos'a Paulino Cardoso,

funcionária do Banco Inco;
- a menina Neusa Naic,. filha

do sr. Artur SChi8lfler, funcioná'
rio estadual.

/
0-

VIAJAN'l'ES
Dl.. Eduardo Mira Gomes
Acha-s'e entre nó.s, o nosso dis

tinLo conterraneo e provecto ad,
vogado em Tubarão, dr. Eduardo
Mira _Gomes, pessoa largamente re

lacionada nesta' capital, a, quem
cumprim,entamos.

-0-

,
' �

Panelas de Pressão AR'NO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
ô Cr$ 300,00

na EI-eírolandía

Sr. Henrique Moritz
Vindo, da Capital d'a Republica,

onde exerce' elevadas funções no

r. A. P. C., está entre nós,,'o nos

so prezado amigo H,enl'ique'�'-roritz
em gozo de merecidas féri�lAo mesmo tempo que o c�lmpri
mentamos, desejamos-lhe feliz es

tada em nossa cidac1,e.
-0-

Ru::t A.i'cipreste - Paiva- Edi. Ipase - Terreo ,
*

Cóminngs

Censura:
Proibido até iI! ano".

em

POR CAUSA DE UM BEIJO

Preços: - Cr$ 5,00 e 3,20.
ROXY �

Às 7,45 horas.
10 )- Esporte na Téla - Na�.
20) - Fox Movietone. ,

30)?- Ron Randell, GlorIa lIen·

ry e Pai O'meore

as BULLDOGG DRUMOND ATA0.!!)

Uma luxuosa e fina comédia

rom:antica.
Hedy Lamar apresentando

mais luxuosas toileLLes.
Censura � /LIVRE.

Uma ele,trizante aventura deste
fantas'Lico d,etetive.
Censura,:No 'prog-rama:
Proibido até 141 anos .

Preços: - Cr$ 5,00 e 3,20.
ItvIPEHIO

As 7,30 horas.
Robert Mitchum, Myrna Loy
Peter Mills

em

O VALE DA TERNURA
Lindo como um sonho de crian-

Noticias da sen'lana.

Atualidades "Tarner.

Preços: I Cr$ 5,00 e 3,20.

ODEON
As 7,45 horas ..
Programa Duplo

1Ó) - CineJandia Jornal.

20) - R,cd fl,keIten, Ann ltutlle'
forcl e Jean Hogers

e

ça ...

Um drama verossimil 'e huma-
no.

No progral11'$�
Marcha da Vida - Nac.

Metro Jornal - Atual.

em

SHERLOCK ASSUSTADO

1)ma estreclonsa explosão 'de gar

galhadas.
3°) - Glória Jean e Ross .Ford

em

O ANJO DE MANHATANN
Uma alegr'p e divertida comedia

musical ... 81 3,20.

Censura: '-

Proi,bido até 14 iúos.
Preç'os.
Cr$ 4..20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO--Quinta-feira, 19 de Outubro de, 1950

./

I. Do Comando do 14· B. C.
Declaração de insubmissos

De acôrdo com o D. 9 la letra 'L das Instruções Complementares para
a Incorporação do 2° Turno de Contingente de 1950,

_

são declarados

INSUBMIS�OS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas do
�

dia 25 do corrente, os seguintes conscritos:

a) _ Destinados ao. 13° B.C. "'_ MUNICIPIO DE TVUCAS: João

t\ngelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;
Luíe-Bertoldí Filho cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do

mingos Medeiros, c�rt. n. 75.359; Cicero Felicio, certo n. 75.347; MUNI.
CIPIO DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. 124.659.

b) _ Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLO'
RIANóPOLIS: Manoel Ari da Silva, cert, n. 415.767; Valdir Dias, cert.
a, 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei,
ra, eert, nó 410.890;-MUNICIPIO 'DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da C01'
ta, certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco Cg.
sas, cert. R. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n.

�56.�33; Thadeu Antônio Peron, certo n. 356.277.

V A LV U L_A S

�hilip$
M-AIOR ESTOQUE-

Allânlida Radio Cal.· Lda.
Rua Trajano, li

, "

Se.rvicos' Aereos
((Cruzeiro do Sul»- Lt-da.

Já

�gttmanha
, .

pelos CONSTE,LLATION da

AIR FRANCE

I

Brasil' 2
-

veies
-_

por -semana e 8 linhas internas para Francfc._rt,
\!!\unique, ,Nurnberg, Dusseldorf, Berlim e Hamburg-�

FIUZA LIMA & IRMAOS • Rua Coriselheiro Mafra, 35

flORIANOPOLlS .

,

Terrenos
Vendem-se, em Iõtes. à vista e

com facilidade de pagamento -

no Estreito. Tratar no BANCO
AGRICOLA _ Rua Trajano, 16 -

Florianópolis.
.. . ..

CASA MISCELANEA: dhtrl
buidora dOI R'diol�' R':C. A

ícter, V ilvda. ePDilcoa.
Rua Conaelheiro:: Matr.

Víaj-anle-
Precisa-se de um que conheça to

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

co do Distrito Federal S. A.

-Crjdito Mulúo PrediaJ
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteíos que são basea

dos nos resultados da extfação da referida loteria nlio estão

sendo I ealizados. I

Entretanto, loS'o que volte a mesma lotería a funcionar.
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·

,quem em dia.

I

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZ:ç:IRO DO SUL LTDA.

,

Fundada em 1927 /

Conforto - Segurança _ Rapidês
NOVOS HORÁRIOS

SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra -

U. da Vitória - Lajes (Ida e volta): Saida 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. Saida agên-

cia 11,15 horas.
_

_ \
Idem - Fpolis. - Mafra --Curitiba -= Itararé - São ..•...........

Paulo. (Ida. e volta) - Saida agência 7- horas.
I

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo TINTAS PARA IMPRESSÃO
- Rio. Saida agência 9,30 horas. .

' C O T TOM A R
Idem - Fpolís, - Joinvile _:_ Mafra - U, da Vitória _ .

Lajes. (Ida e volta) - Saidá agência 7 horas. IlSOBIT6RIO 1II0BILLUUO .&. Lo
, QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba

Encarrega.se,' :te oom.lao, ..Itararé - S. Pau10 (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. compra e veMI! 4e fmó.,.....
-

Idem !_ Fpolis. - P. Alegre - Saida agência 2.30 horas. Rua Deodor,o li. ..

, SEX�AS-r:EIRAS r: _,FPAOliS.- - Curitiba - São Paulo

I
'

..

, e/baldeação RIO - Salda agencia 5,30 horas. II F_ -

t t d'I�em -A F�olis. - S. Paulo - Rio _:_ Vitória - Salvador

I
ImlRe a o r ora a

--- Salda agencia 6,30 horas.· \. I .

tIdem - Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória -I osse
Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. Porque sofrer tanto? Sato-

SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeação sin é o seu remédio de confi
Rio - Saida agência 5,30 horas.

_

.

.: ança. Contem poderosos in
-

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - S. gredíentes antícatarraís e anM
Paulo - Saida agência 7 horas. - tíssétíeos. Desde as primeirasDOMINGOS ._ Fpolis. :_ P. Alegre - Saida agência colheres tira a opressão do peí-9,30 horas. -

-
-

to, solta o catarro e acalma-s
MACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências. tosse mais re-belde. Os médicos

FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500. recomendam Satosin para a
BLUM�NAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18. tosse � bronquite, das criançasITAJAr ..L Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26 e adultos. Em tôdas as farmá-

Tel�f. 21!. cías e drogarias "Satosin" _
BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Criciuma

I
o dominador das gripes, toss�sBrusque. e bronquites.

__�

................ ,. .

C.milu, Grat.,�t." Pilame!
MeÍln da. melhorei. pelOI J'me
DOre, precel 16 Da CASAt1I1I8
CELANEA - RuaClM.fraj
...........,' .

CVA VOLUNTARIOS 0,\ pATRIA N." GIl ..... ....,
CAlAAPO_'rM...JU-TELU"Of4i.�.T�.....cto.

Agencia Gera,) para S.Catarlnà
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob,

. C.:PostaJ, 69· Tel. «Protetora»
;. , FLORIANOPOLIS

,
. .

Se rico quereis ficar
De modo tacil e elegei
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

FRAQUEZAS EM;/GEIAL
VINHO ClEOSOTAOO

_ "SILVEIRA"
•• �.... �. ...... a ••

I. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONÁRIOS

I

Segundas feiras: \

i
"

CASA fiM COQUEIROS
Procura-se na Praia de Coquei.

ros para alugar informações para
Pimentel, na Delegacia Secção
de imposto de Renda.

!o'DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS
'-

�r.ç. 15 4e Novembro, li - � ....

(Ediffelo J;»érola)

J'9ae.: 1.&24 • 1.181 .

. ,

."
. J'loriaaópolia - SaDta Cataria

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

Colégio Catarinense
ESTUDO-'DQ EXTERNATO

. Para fomentar O aproveitamento intelectual dos seus atu
nos o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex·

ter�os. 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., x ._
Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa;

zer logo a matrícula na Secretária.
A ,. ,

.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mes, alem da mensalidade.
Nota:, Mês começado deve ser pago integralmente.

T O .N I C A R D I Ú M
,

J

Tentcn do coreçãu
Rins, Asma, Fraqueza geral, Moléstias agudas perturbações
na éirculacão do sangue, Arteriosclerose, Disturbíos na.

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas"
Molestias dos Rins, Reumatísmn. Neirítes.

,.j'IEtI�i�Il!llliM
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores
ALIVIA AS CóLICAS UTER1NAS

Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap�s o

parto, e Dores' nos ovários.
É poderoso calmante- e Regula

dor par excelência.
G-LUXO SEDATINA, pela sua com

tJrovada eficacia é receitada por
,

.jnédíccs ilustres.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

)I �
t

I
I
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o EbTAOO-Quinta-feira, 19 _ de Outubro de UtlJ 5

o Tabelião e Oficial do Registre de Imóvel da ia Circunscrlçãn
avisa. que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia

Vara desta Comarca. transferiu o seu Cartório da rua Trajano n? 35.

para a rua Arcipreste Paiva nO 17A. onde passará a atender.
Florianópolis. 23 de setembro de i950.

João Machado Pacheco Junior

'I'abeliâo e Oficial do Registro'

����---------------------------------------------------------------------------------------.
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Festividades em _-louvor da Con-cêrto de caD-
Assunção lJe Nossa Senhora ções clãs'sicas

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇãO DA DE- TRAUDE FRIEDRIC KRESTSCH:

::FINIÇãO DO
;
DOGMA DA ASSUNÇãO DE NOSSA SENHO- MER

:-:RA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1950; PROMOVIDO PE- a afamada artista .da ópera Municí

LA CONGREGAÇ-O DE NO S pal e da ópera Nacional de Viena,
-

.

A· S A SENHORA DO DESTERRO, cidade de Mozart. Beethoven, Strauss
. COM A COLABORAÇãO DAS CONGREâAçõES MARIA- e outros grandes Mestres de música:
NAS ,DE FLORIANÓPOLIS E COMPETÉNTE '�P!ROVACãO cantará canções. clássícas de cinco

E BENÇãO DA AUTORIDADE METROPOLITANA
�

nações. acompanhado no piano pela

I. NOVENAS COM PREGAÇõES seu esposo Dr. Fritz Kretsohmer, no

::Dia 24 de outubro, 10 dia: Tema _ Imaculada Conceição Teatro Alvaro de Carvalho. dia 20.

.Día 25 de outubro, 20 dia: Tema _ A Anunciação àso;�óI�����asÓficial de Viena" escre-

.Día 26 de outubro 30 dia: Tema _ A Mãe de Deus veu dum concerto dos artistas: '''A'

.Día 27 de outubro, 40 dia: Tema _ O C-aminho para Jesús artist� liga a técnica de cantora à

.Día 28 de outubro, 50 dia: Tema _ A Corredentora suprema habilidade de expressão ...

:]j�a 29 de outubro, 6°- dia: Tema: _-A Rainha dos Apóstolos "O públ�co ep_c.o;nt1:ou :q-as ':.apr�s.!!nta·

:_D�a 30 de outubro, 70 dia: Tema _ A Mãe do Corpo Místico çees dos dois artistas uma suõlime

__ ...DI.a 31 de outubro, 80 dia: "I'ema _ Medianeira das Graças alegria e foi presenteado. por eles

D 10
com diversos númeroa, adicionais."

- ·la de novembro 90 dia: Tema _ A Assunção de N. Senho- Este concerto será o maior acon

ra tecimento cultural deste ano.

II. DIA IODE NOVEl.\-mRO Entradas à venda na Relojaria Mo-

9 hs. _ Solene Missa, com Assistência Pontifical tie S. ritz, Salão Record, Livraria 43.

Exci,!i :E!evmá.· . Preç� S:$ 30.00
.:-:1

19 hs. _ Bençao solene. Alocucão do Senho A bí
,o IUCI o. �evel ter a em benefício das

�
. _

r rce lSpO. obras socrais .do Fa G.A Lutterberck
Nota. _ Todos os atos supra se realizarão na Catedral S.J.

.',

Metropolitana.
20 hs. _ Sessão-solene no Teatro Alvaro. de Carvalho,

sob a presidência do representante da Autori·
.

dade Metropolitana.
Florianópolis, 12 de outubro de 1950.

P. Quinto Daví Baldessar

".Itu leUcldall_ .C1I. ........
,. i. Iii.. fIUal.lI. i

-

Ma.. ;;tAo ••q.eç.... ,.. • ••1••
,r..nt. parll.... ""P1IIPOLBO�
t .IDA eader!llll&e i. CUDm
!InTUO PREm.U ..

Par-a colocar SOtA I

em. seu Sapato
PROCURE

Oswaldo
I

QUER VESTlR.SE COM CONFORTO

�-----------------------

-o PRECEITO DO DIA
DENTES ESTRAGADOS

Os dentes estragados: além de de
terminarem mau hálito, mto respon
sáveís por inumeras perturbações ela
saúde. É preciso tratar dos dentes °

mais cedo possível.

E ELECi"H(!A f
teleíon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar
PROCURE A

Alfaiataria > Mello
Rua Fehppe Schmídt 4�

•
* Bôca amarga

•
,* Digestão diFícil * Into-

lerâncio/ para certos alimento�(. revelam mau

Funcionamento do Fígado. Dispomos de duas, Para alugar.
no Estreito. Banco Agricola - RU:h
Trajano, 16.

I

•

- um produto do INSTITUTO FARMACOBIOlÓGICO
Rua- da Estréia, 57· Ria

.:HEPATINA
N;S. DA PENHA

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

•

tt

I

-'

GuERRA ÀS CARIES! SOMENff
KOLY�OS AS COMBATE �3�

3 LIMPANDO
• PERFEITAMENTE

A deliciosa espuma de
Kolynos remove as

partículas de alimen
tJS, deixa os dentes
polidos e retarda a

formação de mucina,

2 DESTRUINDO
• AS BACTERIAS

'.

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

1 NEUTRALIZANDO
• OS ACIDDS DA BOCA

Ao entrar em contacto

com Kolynos, os

ácidos da boca,
causadores das caries,
são imediatamente
neutralizados.

N elhores re5u!�",:;i"s sa"
conse:tluidos escoVf'l;H o .. se

os <1e;;tcs ,om K"I)'''os
depois de ces::! .. refei;óo.

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrador hidraulico para polpa de ma-

deíra, de bom fabricante � em perfeito estado, capacidade

aproximada de "\lma. e meia tonelada por dia; ofertas para

Desfibrador - ex. Postal 248 - Bahia.

1

Viagem·com segurancae rapidez
Só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
Itajai - Joinville - CuritibaFlorianópolis

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira .

,

A praça
-'

;r

Temos' o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes -que
a SERVIçOS AEREüS- "CRUZEIRQS.Do SUL. Liaa;'ac�ba de inaugurar
aw"li�L.'

'.

.

FLORIANóPOLIS. SÃO FRANCISCO. JOINVILE. MAFRA

.

UNIÃO. DA VITo.RIA.. 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 DAÇ. do campo local.
Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo- .aus

pícioso rato, que revela o interêsse da. grande emprêsa brasileira

em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem distinguido o comércio. a índustria e o _púJ5lico catarínense..

Florianópolis. 26 de setembro de 1950.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências

DATI LOG'RAFIA
·Correspondencll.
Comerciai

METODOI
ModerDO 8 Eficitole

Confere
Dlplom.

DIRECIj)I
Amélia M Piaozzi

A... Gt!neral Blttenco,",,,t. 48
(Esquina Albergue Noturno) -

,
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I

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

Pôslo de observações
Hamilton Alves "

o nosso apêlo €\controu eco. A Jair; Robson,' Didi, Silas, Carlyle e

FCD refolveu dar andamento ao cam- Tite.

peonato da cidade fazendo realízar. O Flamengo jogará com Claudio;
sábado, a partida entre Guarany e Oswaldo e Juvenal ; Walter Nelio e

Bocaíuva, Domingo, teremos outro Bigode; Aloisio, Hermes, B'eto, Dur
jogo: Paula Ramos x kvai. Assim a vai e Esquerdinha, LeI'O talvez ocu

cousa vai bem. Teremos, portanto, para o lugar de Durval, enquanto es-

-Ilm sabado e um domingo de futebol, te entrará no comando da ofensiva
para compensar um domingo em, 'Portanto, perspectivas seusacío-
branco. Para começar, devemos dizer nais para o prélio de domingo.
que na sabattna; o nosso favorito é Causou-nos satisfação' a atitude 'dos
o Guarany, que V:IU de um� vi�ória paredros efecedean,os', que voltaram
espetacular. Todavia, o .Bocamva v:m, ao sisteraa antigo; ou seja; trabalhar ...
se prep.arando com n�Ulto ardor. afim Teremos, no 'sabado, uma partida
de fug ír da lanternmha. O tncolor com altos e baixos. No dominao sen
altnhara a mesma equipe que entren- saciona I macarronada com c:n;,e de

t?U � Atlético. Ta�ez, à IÚnica modi- borco e batatinhas fritas: Paula Ra.
ficaçao que s?frerá o quadro é no ar- mos e Avai. O Avai pela sua meihor
co, onde Isaias ocupará '0 lugar de conduta no certame é apontado como
Oscar que se conduziu de maneira o favorito. Entretanto as' cousas lá
elogtavel centra, o gremio d€ .�oão pelo Paula Ramos vão'bem, obrigado.
Pessoa, A za�a s�rá a. m.esma: Aníbal O que nos alegra é saber que os
e Juca. A mte1medIána será com- maus desportistas voltaram a sêr os
posta por Orlando, Frederico e Ibío. mais fiéis defensores dos nossos es-
Muito bôa, aliás. A Iínha de "fow- portes. E por falar em mau desportis

ard" com Vitor, Toinho, Didi, Môa ta. nos lembramos do Padre Roberto
e Jaime. O team do Bocaiuva ainda Machado de Biguaçu.
não foi escalado e nem sabemos qual Que jôgo sujo "seu" padre'
será a sua constituição. Agapito per-

. '.'

manece em absoluto silêncio. Terá
algl!ma "arma secreta" para lançar
a 1i}tima hora?

A nossa reportagem nos-se em cam

po e conseguiu averiguar que o ex·

celente técnico Manoel ,da Paixão
Tourinho, ora emprestando o seu

valioso concurso ao mais querido
clube da cidade vai-abandonar as fun·
ções de preparador para entregar-se
exclusivamente ao apito. Lamenta'
mos muito essa perda irreparável do
gremio .al:vit'celeste, pois, é sabido.
que o "eoach azzurra" é um dos des
portistas que mais batalham pela
causa-mõr do desporto barriga-verde.
Enquanto o gremio alví-celesta per

de tão excelente elemento, já, por
outro lado, lucrará o DA.com essa

. resolução dum dos mais competentes
árbitos catarinenses. Esperamos que
o Sargento da Aeronautica Manoel
Tourinho, abandonando a função de
t.reinador, não fuja dos seus propó
sitos de defender com bravura e co- I
ragem, ãs cousas que dizem respei
to ao nosso futebol. Vamos esperar
por uma atitude serena do Sarg. Ma
noel da Paixão Tour-il;lhó, pois, Santa
Catarina, agora mais do que nunca,
precisa de soldados para uma gran
de batalha.

Domingo, no Rio de Janeiro, joga
rão Flamengo e Fluminense em

disputa do cetro máximo da cidade.
.0 tradicional F'la-F'lu vem sendo
alvo das atenções do público guana
barino e brasileiro. O F'lum inense
alinhará com Castilh�; Latayette 6

Pinheiro; Oswaldo, Pé de Valsa e

TINTAS, PARA (MPKESSIO
COTTOMAI

, �tJD51
I

. rlJ,l:J.CDr Ijj

e da pO • l.IMÃO
• ABACAXI

• lARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
((Ir/tio tom 12enlle/opes
de 5 frulDs tI"erenfe5l'� 1400
REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Prod=ros SIJC-fRUTI

t:I.IXA Pf,l5rAL 1008
CURITlBJ. - _PARANA'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'

Ass. Brasileira, de < Propaganda
Escola Técnica de Propaganda.-Sua fundação

A Associação Brasileira de Pro' seus professores, é pensamento da

paganda, com a compra�de sua sé- DireJoria da A. B. 'P., pleitear jun
de propria, já deu inicio a execu- to aos pode.res 'Publicas o seu r,e

ção de um vas�o programa de rea- conhecimento oficial.

lizações. Afim de instalar condignamente
Assim é que, como uma das Oro- a Escola, pensa a Diretoria àdaptar

, videncias imediatas" resolveu fuu- convi:mientemente a antiga sed,e.
dar a E,scóla rrécnica de Propa- EsLa providencia já está sendo es

ganda, da Associação Brasileira d,e tudada, pois a inauguração da Es·

Propaganda, com um progTama cola está prevista' 'Para o mês de

basc,ado,-no das principais escolas Dezembro proximo, possiv,elmente
de propaganda dos Estados Unidos na "Semana da Propaganda", que
que permite preparar conve;nien- será de 4 a 9' de de,zembro, deven'

temente em dois ou três anos, em, do as aulas terem inicio em princi
curso compl,eto e de re,conhecidal pios de janeiro d,e 1951.

r,esponsabilidade técnica de propa- Como faz part·é)-doprograma da

g'anda. A. B. P., ',estender as suas ativida'
O assunto foi entl"egue para es- des sociais pelos diversos 'estados

tudos definitivos ao sr. Manoel do BrasiL o curso terá âmbito
Maria Vasconcellos, incontestavel' i nacional. A fórmula a s:'r adotada
mente uma autoridade no assunto para Os alunos que nuo tenham Ie que no momento está no exerci- resid,encia no Rio de Janeiro tam

cio do cargo de pNlsidenLe -da A. bcm está senldo :estlldada" sendo I
B. P.. 'as aulas ministrád�s pelas A.B.P.,
Sendo um curso de responsabi- das localidades onde residirem, (lU

lidac1e d'a A.' B. P., que n9'ÍÍ.1cará os por' correspondencia.
seus diretores e se],ecionará os I

)

o Irsenal lidera
o certame inglês
LONDRES,18 (U.P.) .Foram

os seguintes os resultados dos jogos
d e futebol disphtados" n o qua
dro do

_ Campeonato da Inglaterra:
Arsenal 3 x Manchester United O;
Burney 5 x Charlton, i, Tottenham
2 x Chelsea O; Everton 1 x Bolton
Wanderers 1, Huddersfield 4 x Aston
Villa 2 Middlesbrough 1 x Sunder
Iand 1;' New Castle Unidet 3 x Der

by Coutry 1, Portsmouth 2 x Blak
pool O, Sheffield Wednesday 2 x

Wolverhampton Wanderers 2, cltoke
City 1 x F'ulham 1, West Bromwich
Albion 1 x Liverpool 1_

CLASSIFICAÇÃO
'Primeiro lugar - Arsenal - 13

jogos, 19 pontos. Segundo lugar -

Newvastle e Middjesbroug'h -

131jogos, 18 pontos. Quarto lugar -

Manchester United - 13 jogos, 16
pontos, Quinto lugar - Tottenham 12
jogos, 15 pontos,

·Agradeai.nlo
,

Paulo Marte da Silva e senhora agradecem aos ilustres clínicos:
Drs.. Mário Weudhausen e Guer-relro d,e Fonseca. as Irmãs, do Hospí
lal Nerêu Ramos, Enfermeiras e ao Snr. Arnoldo Souza digno Prefei-

to Municipa I de São Jos'é, 'pelo carinho que dispensaram com a enfer

midade de seu filho Vidal Estevão da Silva. A todos os seus sinceros,

agradecimentos.
São José, 18-10-1950

PAULO MART-E DA SILVA

Clube 'de Cióemd de Florianópolis
OONVI'rBJ

o Clube de Cinema de Fpolis exibirá sábado dia :!1

às 15 horas, no Cine 'Odeom, o filme ESTRANHÀ AVEN
TURA.

Para esta sessão são convidados todos os seus associa
dos.

-Servirá de ingresso o talão correspondente. ao mês dc
setembro.

o sôro da Juventude
,
Desde tempos imemoráveís que

o homem procura o rejuvenesci
menta físico e a ciência cL'" tem

descançado no afã de descobrir a

droga míjagrosa. De vez em quando
as agências telegráficas nos dão
conta que em alhures alguém des
cobriu o remédiC! salvador. Agora,
anuncia-se que -um cientista russo

conseguíu o famoso sóro que pro
longa a vitalidade orgânica. De
qualquer maneira, o verdadeiro
restaurador da mocidade, o t')nico
que restitui a energia física -e men

tal é yIRILASE, um produto de
alta classe e que afasta dos moços
o fantasma da velhice precoce e

faz com que os idosos voltem a go
zar os prazeres da mocidade. VI
RILASE normaldza as funções se

xuais. VIRILA,SE, para ambos os

sexos, é um produto do Laboratório
Jesa e é vendido em tôdas as far
mácias e drogarias. Pedidos pelo
reemtbôlso Caixa Postal n. 3383
- Rio.

,
Esoferismo

Talt'Wa (cADlor e Luz»

) Convocação
De ordem do sr. Presidente convoco, os srs. Membros da Diretoria

para uma reunião extraordinária na próxima 6a feira dia 20 cte. ás 20,

horas, na SMe á rua Conselheiro Mafra nr. 33 - 2° andar.

Florianópolis, 17 de outubro de 1950 - H. MOam secretário.

Aug.-. Resp,', e Subl,', Loj r. Cap: If}
(Regeneração Catarinens8» �

De ordem do Pod:. Ir : , Ven:. convido a todos os Irs:. do nosso

Qud :., da nossa Co-Ir i. "Ordem e Trabalho", bem como a todos os,

Maçs :, de passagem por êste 01':. para tomarem parte na Sess:. M'ag :'_

'de coleção, que terá lugar no dia 20 do mês em curso, ás 20 'horas, em'
,

I

seu templo, sito á Rua Vidal Ramos n? 80:.
'

-,

Florianópolis, em 17 de outubro de 1950 E:. V:. W:. S:. C:. - 30:.

-, Adj"Secl'fet:.

mo JOGOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES

SER_W INICIADOS SÁBADO, NO ESTÁDIO DA F.

C. D., ÁS 1UO :HORAS, COM O CERTAME DE FUTEBOL

ENTRE AS EQUIPES DAS ASSOCIAÇÕES ACADÊMJCAS

DAS FACULDADE:S J!)E DIREITO, CIÊNCIA ECONóMICAS,.
FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

ACllita-sa r�presàn-t!'l,nts no i:tudor'1do E3t\ldo. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

�
\

-------
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I
Dr. (LARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e oi.el

OODlltitulçao lie Sooledad..
NATURALIZACOEB
Titulo. Deolarat6rl08

Eeorlt6rio e R••id,nola
Rua Tbadente. n.

FO�E •• 1468

DR. I. LOO 4TO FILHO
Doenças do aparêiho. re.spiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Tórax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especializaçào
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, ii8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
'

Res.: Rua Durval Melquíades,
�

28 .,-- Chácara do Espanha

Agora, SIm!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

1
Edifici(i) IPASE - 2. andar

I
.

Caixa Postal 260

�lorianópolis - S. Catarina

1 ORA. WLkDYSLAWA WOLOWSKA: MUSSJ-/
e

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
• !
."

Médicos

/ Girurgia-Clínica Geral-Parto.

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE.

-SENHORAS. -com modecnos método. de díaguõstíco e tra

tamento:
COLPOSCOPIA -:- HISTERO - SALPINGOGR�� - M;E-

TABOLISMO BASAL
- s ,

-

-

Radioterapia pôr ondas' eurtae-Bíetroeoeguíação
Raios Ultra Violeta e Infra VermelhO'.

Consultório: Rua Trajano, nO 1. 10 andar - Edificlo
do Montepio.

Horãrío: 'Das 9 ás 12 horas - Dr. Muslii.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussl.

ResidêntUa - Rua Santos 'Dumont, 8, AptO'. 2.

.

-�;".� tJMPANú1A-&�ÍiIÃNÇÃT&lfÁ..

T&Bm;r&�
..

�"_
Fundada em�)1870 - Séde: BAHIA

. INONDI()8 E TRANSPOR'l'.
Cifra. do Ba1&.c. dê'1'"

CAPITAL B RESERVAS •••••••••••••• Cr'
Re�ponsabildadea ••••••. •••••• ·0 ••••• ;-'· Cr'
Receíta •••••• ••.• •• • _e •••• � • • • • • • • • • • Cr'
Ativo •••••••• •••••• •••••.•• ••••••••• Cr$
SinilltrO'S pagol nO's ó1timO'I 10 anoa •••• CÍ"�
ResPO'DlIabilidadea .•••••• '

•••• ••••••••• Cr$
DiretO'rea:

Dr. PaJllphno d'Utra Freire de Car!àlb, Dr. Praaelse. d. U.
Aaf!lio Ma_na, Dr. Joaquim Barreto de Ara610 e Jos. Abre••

.8o.tOOJJOfI,8O'
1.978.461.75i,1J7

87.053,245,So .

142.176.60�;8O'
IU87811,10

76.711'�46ÚOfl,20

�-&-_-_-_-_-.-_-_-_",!_-_�-",-"-_-&-_-.-.-•.•-_-_-_"'.T_-_-_
..._._..._..._

...

_.._......... � ...._...-. '" _"'_T_-..-.
"

SEDe SOC'AL�

POIQ10. ALEGRE
. RI:IA- VOL.()N '-ÃRI09. DA PATRIA N.O 68 1.° ANDAR

'CArx'A POSTAL, 583 - TELE;FONf: 6640 - ra,EGRAMAS: .PROrECTORAo

Agencia tleral para StaJ Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22.,...Sob. .

Ca.ix·a 'Postal, 69 - Te} �Plotectora" - PLORIANOPOLIS
,_---------------_.-----�----------------------�---------��---------------

;
.

,
•

'Tran1iporte. regulares de 'carga fi dcjlJtc;

SÃO FRANCISCO 'DO SUL �pa:ra NOf4 JORK
.

: Infol'.uagõe. como•. Agente.
.

'�O't1an6p�lti �,
.

- 'c...�s HoepckeS/A - Sl- Teletone 1.2U (. E'lJ. "t�Ie',,:
Sso FraaC11ço do, Sul- Carlo! Hoepcke S/A -CI - Teleloae li . �

, �,)'J��MACK
•

..
�.

t.

"VIRCiÉM ESPECIALIDADE'; da

-iA

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriamente. DO Hospital tle Carld.�.

.. &
- TJ'J'..-.. -J' J'Á - �

.._ •
..
-
..
- - - - _..- _\,�

.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
ilHa.r da Maternidade e mé.Ue. 'tI Médico • .arteb.

1I0apital de Caridado ,. Boapltal ele Caridade eM 1"10-

CLINlCA DE SENHORÁS - CI· rianópÔnl. Auiatente da

RURGIA PARTaS Maternlda4e

jlapÓlticO',' controleve tratamento loenç.u dOI órgãOl internoa, ....

-.pecHIizado da gravidês. Dittor- clalmente do coração e VUGa

ri.,. da adO'lescência e da meQ_�PIIJú. Ilóenea da tíroíde ,..� demaia ......

.. Pertubações menstruaIs,. 11,�"', dalaa internaa
.

aaçae. e tumores do aparelho �enl- CIiDlea e cirurgia de aenhoral -

.ai femininO'. I PartO's

)Jteraçõe8 do ute}'O, ovirlos, trem- PlSIOTERAPIA· _ ELECTROCABot

_. apendice, hkniu, Vmle.ll, etc.� �IOGRAFIA -i-ME;TABOLISM.O
burgla pl'iltica do perineo (ru- . :B�!AL .

aru)
,

IORAlUO DE CONSULTAS: -

. �ISTENCIA AO PARTO E Oí'E- DiAriamente. das 15 la 19 b()ir

RACOES OBSTETRICAS· ru;

'"D,ÇH ,glandDlares, . tirO'ide. od

fOI, hipopise. stc.) .
. ... ,

UlJturbloa lIlervo.os _ Elterllidl.d..
. Regimes.
:Ounlt6rio R.' iôlo Pinto, , � Tti.

.dl
RuM.-R. 7 de Setembrn : .... ·l!dU,

l'u e SOU". _' Tel., 841•....... ,

Dr. A. Santaela
(pormado pela l"aculdade Nac1o
Dal de Medicina da Universidade

do BrasU)
II6d1co. por concurso da .6.s81&t6u.
c!à II pS·lcopatas � do pl.8tt1to

...•.. ' ..••,�l"ed&ral.
II;[-mterno de ![ospftal PelquJA·
trlco e ManlcOmio Jud1car:to

da Oapltal l"ed!!'ral
lIb:-mtemo da Santa Oasa de 111·
ller1córd1a do Rio' de Janeiro

. OL1NIOA w:nIOA ._ DOJlNQAJI
NERVOSAS

-

OonsulU7r1o: :.dlffclo I&JDjUII
.eto - l!a1a .'"

.Resldlncia: •

Avenida. Rio Brance, .144

O MI S P
. Daslllullhoru

·1 r. i ton imone e,eire_ ·Telefçme:
Oonsultório - 1.1fiJ.

Clínica Cirurgica' aeílld�c1a - uoa.

llIo1esti... ie Senhoras 4) TALl!l De ITA..1A1

CIRURGIA GERAL· I Pro""••a Àdllela
,.. Serviços dO'S Profeslilores Bene.1 Pro8'l'UH,
Meto . MO'ntenegro e Piragibe No- LIVRARIA .,.�� ,

gueira (SãO' Paulo) I' s :ao&l.
Oonaultas: Das. U ú� f7 hor·a. ..

"cÃSÃs
.

�.TERmo. .

R.. FernandO' chadO', 10 Posaue V. a. cuu ou terreao. ....
vender?
Não encontra oomprador'
Entregue ao Etlcrltório ImolllUtllll

L L. ÃlVet.·
Rua Deodoro li.

Lin� ,Neves

t,

Dr... Newton. dt-A,tila
Cl1'1Il'Sia geral �_: Doenças d. Sealla.·

�I - Pr�étoiogia"
FJetricidade Médica

Conanltórid: 'RUà Vitor Meireles n.

" - Telefone,1.307 _ .

Consultas: As 11,30 horas e !. tu,

t. das 15 horas e� �iap��, . . .

Residência: Rua Vidal Ramo. a,

fi - Têiefone Ú22.
, • • • • • _ •••.• r ...... •

_._.'_'_' '-'-

Dr. MárioWendhausen
CUIda' .Mica· de . adultos, .•. 11'1.......

. Ooll!.5ultório .,,- Rua Jo&o f'1nto. l'
....

Teléf•. K. 769
' ,... ..

o.uulta das t ii 6 una
IIlM14laeia:

.

I'ell,. 8eIIIal41 .. ) M,
rI'eld.

_

111i

Dr. Paulo Font�s
, ClIDiço ii operador

CnIultôrio: Rua Vitor 1Ie1reld, li.
. �elefou: 1.4'"

-

OnInltaa daa 10 ,. 12
'

.• w. U .,
II m. lt..id�ncIa: "Ku· Bl---. .

... - Te1efOlliu 1.611

, '

. CONSULTóRIO:
. �na VitO'r -M�irele. .,f!. II

. Fone manual 1.70J.
'REsID:ENCL\: .

- .... �
. . ..

Ayenidá TrompO'wsU n
Pune manual 761

. 1
,

. }iD�. 'Roldão Consoni
-·CIRURGIA GltRAI, - ALTA CI·
I!URGA - MOI,:iSTIAS n. ...

NHORAS � PA,RTOI
Formado pela. !'aculdade d. ..a.

._. lia UDi'ferailfade de Sh· Paul..
onde . foi assistente por "'.riol ...,. d.
&erriço Cirúrgico. do Prof. AUJI.

Cerrlli KiIIi
Cir�1l do estômago e vi.. .1Ifeula·

.

re., intestino. delgado " 11'0"0, tlnrI·
de, rina, próstata, bexiga, utent,

",rio. e trompa.. Varicoeeb. lIl4rIo
ceie, 'fari.e.. e her1IU.

eonlultaa: nu , 6. ! horu, I ru
»'elipe Schmidt, 21 (altos da CaM

. Parltiac). Telef. 1.Sta
It..ld�ncia: Rua !;.tevel JIC!ler. 171;

Telaf. M. 764

Dr. M. S. ��alcanti
CIlaica ueluaiftJllênte ele lriaatU

Rua, Saldallha Karilllut, li
Telef_ II. 1S1

,

-L_

elA,WETZEL";IND IT3T &.[ lL· ro'[ � v [·r�.c. ,-;, -

;�
.

("1 tr�'I r 'l '!l'
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Ião reduzirá Ca Importacão de nasolina o Brasil pagou
RIO, 18 (V.A.) -,A Standard Oil informou ontem que não vai à Unesco

reduzir a tmpcrtação de gasolina e disse que está autor isada pelo pre- PARIS, 18 (V,A.) - O secretário

sidente do Conselho Nacional ·do Petróleo a declarar que não se pen- . geral da U. N. E. S. C. O publicou sá-
..'.

t
I bado o balanço .dos exercícios finan·

sa em racionar .o combustível, por enquan o.
. I cetros de 1947, 48, 49 e 50. Este balançv

-�-�--- •• ---- --- •• ----.--.-.- •••• --- ••••• .....,- •••�. I·" ... ·

Brastl Hond I' aRe�_ ••• __ ar.... _ ••", __ •••• ora .", • _ .", ••••• ar•• - • •• - • - -

(
- lu.u.lca que o raSI, u as, .

.
,

. pública Dominicana, Venezuela e ;pa·
namá enviaram a totalidade de sua

contribuição e assinala que alguns
países devem parte da mesma, ou

seja 170.766 dólares para a trgenti- (na; 24.897 para Cuba; 4.520 para o

.Equador ; 55,782 para o México;
18.117 para o Peru; 14,520 pará Sal

vador; 15.857 para o Uruguaí ; 3.200

para Costa Rica, e 4,800 para Guate
mala.

terminada

terminada

terminada

terminada

81!1

2.808

1.3iO

2.924

2.03.8

4.558

2.492

91,9

505

i,989

3.506

o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

FLORIAKOPOLlS - 19 de Outubro de 1950

I

Resultado conhecido' do
c-em Iodo o

pleito
,

pais
De acôrdo com as informações das agências telegra

ficas a posição dos candidatos é a seguinte:

•

<

Pera Presidenje
I
Getúlio Vargas

-

Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado
João Mangabeira r

3.350'499
1,980.736
1.528.012

17.016"

-

Pa,ra Vice-Presidenfe
-2.130.628
1.901.355
1.291.077
431.311 •

Cãfé Filho
9delon Braga
Altino Arantes
Vitorino Freire

lesultados toiais das el.,ioõ.8s em· Ilajai
ITAJAt iS (Do Correspondente) � São 0.8 seguintes os resulta'

dos totais das eleições neste Município:
PARA PRESIDENTE

:Getulio Vargas ' .

Eduardo IGom,es '" I •• , ••• , ••• , ••••••••••••••••••••

atfs,tiano 'Y'acnado •••••••••
-

•...... : ...............•
PARA VICE PRESIDENTE

Café Filho ...........•....•.•..............
/

.

Odilon Braga ...........•••••......................

Albino Arantes .........••• : ••••... : ,.' .

Vitorino Freire .........•.••••••.................

PARA SENADOR

Nereu Ramos ............•........................ _

Carlos Gomes de Oliveira .....•.•.....•.............

PARA GOVERNADOR -

- Udo Deeke :.......................... 5.026

Irineu Bornhausen

CA�RA FEDERAL

P.S.D. ,

•••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••

U.D. N...•...................•....................

P.'1'.B. . ........•.................... ,.: .. , .......•

ASSEMBLEIA ESTADUAL,

P.S.D.

U.D.N.

.... ,. . . . . . . . .. . '\' .

o' .,.---;,_•••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••

P.�.B.
PARA PREFEITO

PaUlo: Bauer ........•....................
'

.....••...

Carlos Seára- .

�

O PSD elegeu seis vereadores: Ti'8.,g'o Silva, Airton 'I'eixeíra, Eurico
KrobeI, A,ry Souza, Arno Cugnier e,Willibáldo Byllardt, A. UDN elegeu

Emprego pàra "pessoas ativas que
queiram progredir na vida
Importànte organização muito antig'k e conceituada pre,

çisa 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 Felipe
Schmidt. 17, - Sobracf;o.

5,089

4.844

1.571

1.930

4.969

3.617

4.728

6.099

6.118

4.408,

4.479

1.143

5.202

4.385

768

5.564

"CLINICA E CIRURGIA DOS O·
LHOS - OUVIDO _' NARIZ E GAR
GANTA DO

0'8. J.
-

J. BÀIHBTe
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade dp
Brasil Ex·assistente dos Serviços
de Oftalmol(}gi�. do Professor Caldas
Brito" da Políclinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rtno-Iaríngologla
do Professor Leão Velloso,. Hospitai
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar
Atendera, diariamente, a partir do

dia 10 de Novembro, no horário da
L4 ás 18 horas.

Acordo cultural
Ianque-brasileiro
WASHINGTON, 18 (V. A,) -O

Brasil e os Estados Unidos firmaram
um' novo acordo cultural abrindo o

caminho para a intensificação do
íntercambío de professores estg"dan·
tes e tecnicos entre os dois países,'O
secretário de Estado,' sr. Dean Ache-

4
son firmou a convenção em nome

dos Estados Unidos numa cerimonia
que teve lugar na sala de recepções
do Departamento, enquanto que pelo
Brasil esteve presente o embaixador
Maurícío de Nabuco

Suc-frufi I
"l

Nasce0 mais uma
princesa. br-asileiÍ'à
Rio, 18 (V. A.) - Na cidade de

Pr-evisão do Tempo, até 14 horas
'do dia 19

Tempo Instável, com chuvas e

trovoadas

Temperatura Estavel

"Ventos de Norte a Léste, frescos
I

Temperaturas Extremas de Ho
je: Maxima 21,8 Mínima 16,3

/1
!

A eleição estadual em números
(Dados fornecidos pelo T.8.E. até

às 12 horas de ontem)
Para Governador
Araquari .. . .. terminada

Araranguá-c . .. terminada

Bígllaçú .; .. .. terminada

••• o_!..-" ••

UDO IRJNEU
1.261

2.1126

1.084

3.067

l.Ii63

1.748

2,519

912

lt41

2.588

3.173

1.407

2.525

2.331

2.184

5,607

1.528

1.289

1.817

1.864

5.166

1.447

1.515

908

2.404
- 2.675

4.249Joinvile

Laguna
Lages ..

terminada 2.923

.. "terminada
·

7.971

1.554

3.665

4.068

1.911

6.833

-1.916

2.483

917

2.091

6J40
1.035·

1.943

·539

3.252

4.899

6.671
3.697

4.782

2.24ú

1.183

2.782

3.164

1.160

597

2.781

5.220

2.374

2.193

2.126

750

409

'1.585

1..610

2.800

2.180

6.170

1.613

2.409

108.151 132.684

PRESIDENTE DA REPúBLICA

Blumenau .,-', ..

Bom Retiro

Brusque "

taçador ..

Cambor iú •• •• •• terminada

Campos' Alegre : terminada

Campos Novos .. terminada

Canoínhas- _.' :.. terminada

Capinzal .. termínada

1.846

801

'.436
3.462
968

756

1.600

" 3.1139

1.010

1.295

1.706

497

553

744

906

2.698

1.735

'4.613

2,099

1.740

1.275

2.480

P.R.P.

, \

2.224

2.795

101.860

88.283

52.245

23

5.381 Petropolfs nasceu mais uma prince·
sa brasileira, ante-ontem às 23 ho
ras veio 'à luz a princesa Cristina,
filha do principe Dom Pedro de 01'-

6: Modesto Vargas; Francisco Canziani, Mário Uríarte, José Malburg, leans e Bragança e de sua esposa a

. princesa dona Esperanza.João Burgnago e João Felix Andrade. o PTB elegeu um: Vicente Filo- A princezinha vai passando muito
meno. Deputados estaduais foram eleitos o dr. Bahia Bitencourt, com bem assim como a princesa Esperan-
4.171 votos, inclusive o total de Oamboríú e o dr. Konder Reis, com za.

.'�-----------�_.----------
3.655 VQtos. SERViÇO DE METEO-

ROLOGIA

,/ Goncordia

Criciuma

Curitibanos

Florianópolis
Gaspar
Guaramirim

Ibírama
Imaruí

lndaial

Itajaí .. . �

Itaiópolis
Ituporanga
Jaguaruna ..

Jaraguá do' Sul ..

Joaçaba

terminada

terminada

terminada

terminada .........

100.693

132.385

P.T.B.

34.273 �
f

i

terminada .

terminada .

terminada
"

.

..

/.
terminada .

terminada

terminada

terminada

terminada
terminada

terminada ........ ,

P.B.P.

102.515 - 80.230 - 33.942 - 13.080 - 7.645

CAMARA MUNICIPAIS

LEGENDAS

P.S.D. - U.D.N. - P.T.B. - P.R.P . .::,_. P.D.C. - P.S.P. ,

�,

88.659 - 79.071 33.144 5.820 - 975 - 5.820
, ',

Maf.ra terminada .

./
Nova Trento

Ofleães
Palhóça
Píratuba

Pôrto Belo ..

Pôrto União ..

Rio 'do Sul ..

terminada
terminada

terminada

terminada
terminada

terminada
terminada

F 11 ec It a ndo
Foi por causa de uma calmaria destas que o Brasil acabots

descoberto.
Que continue .••

Rodeio terminada .

S. Bento'àõ�ül.. terminada .

S. Francisco do Sul terminada .

São Joaquim . . .

São José ....
<,

terminada .'raió ..

'I'angará terminada

.1, �HERME TAL

'I'íjuoas ....'.. terminada

Tímbé .. .. .. terminada,

Tubarão '

.

.. terminada

• 4 terminada

Turvo ....

Urussanga ..

Videira

Chapecó
-;;. terminada

GETULIO VARGAS .

EDUARDO GOMES .

'CRIS1'IANO MÂCHADO
JOÃO MANGABEIRA. . .. .... . ...

SENADO DA REPÚBLICA

NEREU RAMOS .... . .. , . .

CARLOS GOMES .. .... . .

.

GAMARA FEDERAL

,LEGENDAS
U. D. N.P. S. D.

103.232 97.749

AS$EMBLEIA LEGISLATIVA

LEGENDAS

P.S.D. U.D.N. P.T.B.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


