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LAKE SUCESS, 19 (V.A.) -- A cada nação destine parte de

sua"l
contrar-se paralisado pelo veto e

I Geral, já que nesta ocasião, foi ob' ,çte ,', -�LoSlrquais 01\1, sovié-

Comíssão Politica aprovou por 43 fôrças armadas para uso por par não possa atuar contra uma

agl;eS-j
tida uma, m,ajoria de 2/3 partes. A!, ,"ficos r,épe!��r�r.;, ,todos os' pontos

votos contra 5 'e, 6 abstenções o te da Assembléia Geral no case são. A votação garante a aprova- : ;,�'dncipais';' dai' }1>róposta" eonjunta,
plano das sete potências para que de o Conselho de Segurança en- ção da )proposta pel� Assembléia ! COl�issão levou a efeito a votação ;J��,!�o, �!hr,.qJ"�."dispõe sôbre a cr'ia
.� puag�do por pacipdo" pondo ção,de uma-��i��'��O��v�

fim, deste modo, a nove dias de cão da Paz.
t '

,..-_-.-.-.-_.....---_...-_._-_-.-_-.-.-.-.._._-.......-.-.-."..-.-_"..-_.-(��
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florlln6polls- � Sexta·felra, 20 d. Outubro' de 1950

Tudo corre bem entre o Brasil e Argentina
Declarações' do embaixador brasileiro em BI800S Aires

ler dito que nada havia de especial
que interessasse à imprensa não
deixou de responder a algumas
perguntas que lhe foram formula
das.
I Assim, no que diz respeito as

relações entre o nosso pais e a

Argentina, declarou :
,

- "São as

melhores" possivels. Estamos tra:

/

RIO, 19 (V.A.) � Acha-se nesta
capital o general Milton Freitas Al
meida, embaixador do Brasil na Ar'

balhando para que sejam cada; v�z
mais amplas as relações comer
ciais, nos termos dos conveníos
estalbelecidos. Quanto ao mais, tu
do corre normalmente".
"É tudo quanto posso dizer. Be

pito: vÍ1l1 'em carater particular,
e tudo corre tem".

'

Resultados totais dus eleições
, em 81umenàu

.04 •••••• " ••••••••••••••••• f ••••••

Cristiano Machado , , , . , .. , .

João Mangabeira , , .

PABA VICE PRESIDEN'l'E

Caf� Fill!o ., -, . . . . . . " ,.

Odilon Braga , , . , , , .

Altino Arantes , , , , , .

PARA SENADOR
Nerêu Ramos '

", " : � : .

Carlos Gomes de Oliveira .-
'

, ..

PARA GDVERNA.DOR
Vdo Deeke
lrineu Bornhausen

GAMARA FEDERAL

............ " � .

,.
-

•• 0 •• 0 ..

Fl',ederico Guilherme Busch Júnior (UDN)
l

••.•••

Max Tavares Amaral (UDN)
' : . , . , .

'

-

, I
Jorge Lacerda (UDN) .. , .,.... ..

•

Victor Buhr (P. S. D.)) . , . , . � , . , , .

Orlando Brasil (P.S.D.) '

,.

Leoherto Leal (P,S.D,) " , '., ,., ..

Armando �imone Pereira (P. S.D'.) , ..

Manoel Pedro da Silveira (P. S. P.) •...••..•••••••.

ASSEMBLÉIA ESTADUAL
OtaciJio Nascimento (P.'f,B.) .,., .

Achiles Balsini (U ,D. N . ) . , . , , , , , •..

Herbert Georg (U.D.N.) , .

Afonso Maria Cardoso ida Veiga (P.S.D .

Joij,o Santos (P.S.D.) ..

�ey Aragão Paz (U.D,N,) ..

PARA PREFEITO
Guilherme Jensen

I
(P,S,D.) ., , .-..,.

'José Ferreira da 'Silva (P. H. P. ) ..

Herctlio Deeke (D.O.N.) ,
'

.

CAMARA MUNICIPAL

Legendas':
,

'

.P.S.p. ,"- .",�'�"": ','" ..•.. '';'"'''' ,��"'.. ,,.:.... , .. , ..

P.TJB """ .. , ,." .. ,." , ,. " ,.

PARA SENADOR DA REPúBLICA:

Emcerrada a apuração do pleito em Porto Alegre
.

.. Getúlio 75.948�-BriUadeiro 17.431--Cristiano 12.895

1.204
1.182;

6

79lf

4.358-
2.531

3.424
5.019.

4.494
5.019

2.953
1.572
576
595
498-

478
374
172

+- 1.756
1.739
1.503
739
337
313

2,570
2.498-
4.004

2.738
1.299
3.901U.D,N, , , , , , ..

P.R.P ;........
479

'P. S. P. . .. , , .' .. , , . , , , , , . , , , , , . 445

N . R. - Como se vê, os blumenauellse, que tanto se queixavam,
derrotaram até o seu conterrâneo, candidate ao GovêrnO do Estado.

.A.1berlÇ> Pasqualini � .. : .

�eci:O Martins Cósta •• . ',' " .' .. ',: .

P fnlÜ Salgado , ',' , .

BLVMILNAU" .19 ( Do Correspondente) _ São os seguintes os
.resultados totais das eleições neste Município:'

'PARA PRESIDENTE:
Getúlio Vargas , . , . , , . , , , . , , , , , , , .

Eduardo Gomes

LEGENDAS PARA A CÁMARA FEDERAL:
Partido Trabalhista Brasileiro ..•. _ _ ; .

Partido Social Democrático \ .

Partido Libertador .

União Democ'l'áUc:a Nacional ' .

Partido Social Progres,sista _ .

Partido Republicano , .' . .' :
Partido de, Repl'es,ent,ação :popular •.

'

.

LEGENDAS PARA 'A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:
Pll1rtido 'frabalhisla Brasileiro ..............•......

,Par.tido Social Democrático '

,

União Democrática Nacional •... .' .

Partido, Libertador , .. ".,., .

Partido Socialista Brasileiro .

'Partido Social Progresslsba . , ..............• " .

Partido Republicano ..............•............ ,.,.
Partido' de Repl'es,entação Popular " , .

Novos hóspedes pllra
o .

( zoo» carioca
RIO, 18 (\f.A.) - Teremos den.

tro de algumas horas, "gente" no

v,a no jardim Zoologico.
'rrata-,se ,de um' hip,opotamo, um

formidavei tigr,e de bengala e dois
belos \ \m'sos bran�o� polares.

O primeiro e o s'egundo proc,o·
dem, da Africa e os ur60S vêm da'
[ndia, via, Belgica. Viajam no

vapor "M,archovalet", que deve

l1lportar rà Guanabara 'hoj,s à noita
segllndo informam.

57.751
l!J.HI1
8.295
7.54'7
3.:1.9'(

_A situação politica em MI' Gerais Origlaal expediente
Despachos telegraficos recebidos ant�-óntem pelo de nm juiz eleitoral

sr. Bias Fortes, Ministro da Justiça. --�-,o['Jo--__
..os udendstas desta cídade deses> GOIANIA, 19 tV,A,), - Numa- 'pe

perados �ela per�a da eleição esta- J qu�na lo�ali�ade. d� il1t�rior. �oian�, �
dual, estao agredindo a bombas e'

Jmz Eleitoral VIU se em sertas dífi

pedras as casas" dos adversários, pe-I �uI,dades, qua�ldo cOl1sta�ou que a

dímos garantias. 'Alvaro 'Tavares _
umca ul'?a alt colocada, nao compor-

Procedente de Caeté, no Estado de
presídent do PSD de Barra Lon-

tava mais sobre-cartas, embora fal-
Minas Gerais, contendo 54 assínatu- ga".

e . ' ,

tasse ainda grande número 'de elaí-
zaa: "Em (Jaeté reina clima de ab-

x x x
tores para votar, Resolvendo o ínct-

soluto desassossêgo devido à agres-. "Minha casa acaba de ser atacada dente, o juiz recorreu "a 'uma lata de
são ao coronel José Melo, às amea- . gasolina, onde foi despejado todo o

f it f '1'
. , a bomba, por elementos udenístas.

ças ei as a sua amura e amigos a :N h .ovídê f' t d conteudo da urna, ahrtndo fenda suo
arbitrária opí'essão do Delegado mili- r

SiI u�a pro,vl encia OI oma�, ficientemente .graude para receber
'tal' ao chefe- pessedista e ainda à Ve�nclo' Freitas -1- Ba;ra LO,uga ,

as ,'demais sobi"6'<Cltrtas :[ll'oBseguindo
prorue1!lsa de maiores arbitrarieda- Loca'll-dada assalta'da a votação, O expediente usado 'por
des pol íclais. Confiamos na ímed ía- '11]" êsse Juiz 'foi original e pitoresco,
ta ínterverrêão de Vossa Excelência,

I
r

d. podendo-se garantir que por violação,
D.este .muníclpio, em última i�,st�n. pp, OS, IR lOS certamente não será ela impugnada
ela, para resguar�o _do. nosso díreíto.

RIO 19 (V A,) _ Telegrama de
Esperamos providências. (ass, '

d
.'

Antônio Ferraz e outros". Belem o Para informa que os in
dios Gaviões assaltaram a localida-

x x x
,,'

, de de Jacunda, atingindo graveman-

Ainda do Estado de Minas,

rece.,
te a flechadas um operar ío. Um ou'

beu o ministro da Justiça os seguin· tI'O está desaparecido, presumindo·se
tes telel?ramas:

- que tenha sido levado pel?s indios,

_CtfDgresso Inter,Da- '

'---.,
-

c!�o��I,(��� �ED��r1��!�! Eleito na prisão o -enigmático
.

SPd
dríd informa ,que o embaixador do :Selem, 19 (V.A.) ,�_ O Trbuna.l .(p.0.Te»)

ViaJOU -

para ., fazenda ão e ro o Brasil ofereceu um almóço aos delega- Regional Eleitoral, por unanimidade, RIO, l!J"'"'(V.A,) -

dos brasileiros que assistiram ao rejeitou à impugnação feita pelo O Partido Orientador Traba(hista.

llr Huno Ramos Congresso Intern.acional de Escrito-I Partido Social Democrático contra é uma agremiação enigmática. Nin'
I} • I reS. O representantE! do Brasil SI'. Re: I,

Q votação dada ao capitão Humber' guem conhece seus segredos. Nem
RIO, 19 (V.A.) - Seguiu Ol;tem

I
gas, o s�·. Hugo Ramo,s. '. '

nado Mell�on.ça, recebeu das, mãos to Vascollcelós, sob. a alegação de e�'1 seus dirigentes. Antes das eleições,
AnunCIa-se, a proPoslt? da viagem, do ge�leralIssm�o Franco o dlpl:Jma tal' preso preventIvamente, O ,capl' o "P.O.T," se metia nos morros, nas

p'l.l'a a fazenda de São pedr�: ond� �ue o, sr, Hug,o �al110s e portag_or de
I
e a .condecol'açao que l�e ou_to:1"gnll o I tão Vascol1celos �stá_ eleito deputado escolas de s,amba e seus oradores ga·

'Vai se avista� com o sr. GetulIo Val- Impoltallte Illlssao politica.' Il1stItqto de,� cultura hlSpan!,ca. 'estadual Pela cOlIgaçao. rantiam que seria majoritário e que
�, '\

o seu presidente, sr. Alberto Dourado
Lopes, seri.a eleito seh:ador com cen·

tenas de milhares de votos. Os que
não davam importância a êsses cál·
culos afil'mavam, por sua vez, que
o P.O.T. não seria capãz nem de ele

ger um vereador. Mas, o Partido Ori'
entador Trabalhista já possui legen,
da :tJara colocar um representante na

Câmara dos Ver,eadores. Talvez fa,
ça outro, E alguns dos seus diri,gen
te" crêem que seja ,eleito um, deputa'

77.196 do, o qUe, com certeza, não sérá rea'

13.098 !idade, Assim conclui-se ql.J.e o P.O.
,

'1'. é enigmático. Tqtlos se enganam,.12.814
com suas fôrças eleitorais Inclusive
;seus próprias orientadores.

gantina. S. excia., segundo declarou
il imprensa em breve palestra, veio
tratar de assuntos particulares, de

vendo ll",egressar a 'Buenos Aires
na próxima semana. Apesar de

RIO, 19 (V.A.) � O sr. Bias For

tes, titular da pasta da Justiça, re-

4Cebeu optem, os seguintes telegra
:mas:

}}

2.772
2 ..5!�6

POHl'O ALEGRE, 19 - Y., A.
Foi encenada ontem a aptIr,ação do pleito nfJsLa capital. Após

quinze dias d,e intenso trabalho, as sete Juntas Apura;doras pudermú
escrutinar todos os votos conferidos, pela população da capital do Es-
tado -aos seuS candidatos :f.avoritos., '

Com a :apuração, de três urnas da 5a Junta e de s,eis urnas da la
Junta, são os seguintes os· resultados finais das eleições ,em Pôrto Ale
gr.e:

PARA PR,.jSIDENTE DA REPUBLICA:
'lGetulio Vargas ' :..
Eduardo Gomes ...................•.... '

.

q Cristiano Machado .' , .

João Mangabeira .. , , , ,. �, .

�
PARA VICE-PRESIDE;NTE DA REPúBLICA:"

Café l!li1hó ... , .. ", .. " ; ,., ..

'

............•

Odil,on Braga' ",.,., .

Altino Ma.ntes , .. , .. ' � "., .......•

Vitorino Fr,éire . '. , , :
, .

Alípio Corrêa
-

Neto " .

PARA GOVERNADOR DO ESTADO,
Ernesto Dorneles : .,.... ,... • , .....•

Cilon Rosa .', .. , ,

, ',' ,

59.825
22.110

11.2271
"�� 308

75,,948
17.431
12.895

- 279

63.731

20.42i
12.130

857
120

Edgar Luiz Schneidel'
Bmno Mendonça Lima

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

/
\

5�.222
17.515
9.537

9i168
8.519
7.552
11.442
2.559
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II. DIA 1° DE NOVEMBRO
9 hs. - Solene Missa, com Assistência Pontifical de S.

Excia Revma.
.

19 hSj - Bênção solene. Alocução do Senhor Arcebispo.Nota. - Todos os atos supra se realizarão na Catedral
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

(

I

Aug:. Resp:. e SubI:. Loj:. Cap:.
'«Regeneração Catarineos8»

D�ordem do Pod:. Ir r. Ven i, convido a todos os Irs:. do nosso
Qud :., da nossa Co-Ir:. "Ordem e Trabalho", bem COmo a todos os

Maçs:. de passagem por êste Or:. para tomarem parte na Sess:. Mag:.
de coloção.rque terá lugar no dia 20 do mês em curso, ás 20 horas, em
seu templo, sito á Rua Vidal Ramos nO 80:.

Florianópolis, em 17 de outubro de 195Q E:. V:, W:. S:. C:. _ 30:.

Adj-Secrlet:.

Eso'erismo
I

. "

Tcttwo (�Arnor e Luz»
-,

CODvocacão
.

De ordem do sr. Presidente convoco _�s srs. Membros da Diretorili-�

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

horas, na Sédl\ á rua Conselheir-o Mafra nr. 33 - 2° andar.

Florianópolis, 17 de outubro de 1950 - H. Moura secretár-io.

AgradealDleD1o. .

.Paulo Marte da Silva e senhora agradecem aos 11 ustres clíníoos-'

Drs. Már-io Wendhausen e Guerreí.ro de Fonseca, as Irmãs do Hospi
tal Nerêu Ramos Enfermeiras e ao Snr. Arnoldo Souza digno Pr·efei--

to Muni�ipal de �ãd José, 'pelo carinho que dispensararn com a enfer�

midade de seu filho Vielal Estevão da Silva. A todos os seus Sinceros:."
".

,

"l' \

l<\I:._l�
<;'" 1

).',S·
.

- ,r �;).
,

/'�:(.\ f'

"

"

/

I·,I'

a nova linha.
FLORB.NóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA

UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

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

mesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fran

cisco está, dependendo da homologação, pelo DAC,. do campo local.,

Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelo. a�s-'
picioso rato. que revela o interêsse da grande emprêsa br�sllelr!:!;.
em bem servir ao Estado e corresponder à �nimador,a. �referênc�a com'.

que a tem distinguido o comércío.. a índustría e o público catarlIl:�nser
Florianópolis, 26 de setembro de 1950.

_, .

MACHADO <$ó CIA. SA. Comércio e Agências

De_brador de madeira Casas
Dispomos de duas, para alugar,

no Estreito. Banco Agricola - RU:l j
Trajano, 16. J

Festividades em leuver da Concêrto de cao-IAssijnção de Nôssa S�ohora çies clássicas··
PROGRAMA, DA FESTA_ EM ,COMEMO;aAçAO DA DE-

TRAUDE FRIEJDRlC KRESTSCH'
:_

,
-l- --' �:__

FINIÇAO DO
.

DOGMA DA ASSUNÇAO DE NOSSA S.ENHO-
MER

RA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE· a- afamada artista da ópera Munící-

A p' r a ç aLA CONGREGAÇÃO DE NOSSA $:E:NItORA DO DESTERRO, pal e da ópera N�tcional de Viena,

.

•.

COM A COLABORAÇAO DAS CONGREGAçÕES MARIA.. cidade de Mozart, Beethoven, Strauss,
NAS iDE FLORIANÓPOLIS E COMPETENTE APlROVAÇÃO e outros grandes Mestres de música,

E BENÇÃO DA AUTORIDAbE METROPOLITANA cantará canções clássicas de cinco
Temos o prazer de c�municar aos nossos prezados clientes que"nações, acompanhado no piano peloI, NOVENAS COM PREGAÇõES seu esposo Dr. Fr.itz Kretschmer, no a SERVrçOSAÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar'

Dia 24 'de outubro; 10 dia: Tema - Imaculada Conceição Teatro Alvaro de Carvalho, dia 20.
Dia 25 dê outubro, '20 dia: Tema - A Anunciação às 20 horas. •

Dia 26 de 'outubro 30 dia: Tema _:_ A Mãe de Deus O"Jornal Oficial de Viena" escre-

Dia 27 de outubro, 40 dia: Tema - O Caminho para Jesús veu dum concerto dos artistas: "A

.Dia 28 de outubro, 50 dia: Tema _ A Corredentora;" artista liga a técnica de cantora à

Dia 29 de- outubro, 6° dia: Tema: _ A Rainha dos Apóstolos suprema 'habHidade de exp�essão.:.
"O público encontrou nas apresenta'Dia 30 de outubro, 70 dia: Tema - A Mãe do Corpo Místico cões elos elois artistas uma sublime

Dia 31 de outubro, 80 dia: Tema -;- Medianeira das Graças alegrta x e foi presenteado por eles
Dia 10 de novembro 90 dia: Tema ..:_ A Assunção de N. Senho- com diversos números adicionais."

Este concerto será o maior acon

tecimento cultural deste ano.

Entradas à venda na Relojaria MO

ritz, Salão Record, Livraria '0
- Preço Cr$ 30,00

O lucro reverterá em beneficio das
obras sociais do pa G,4. Lutterberck
S.J.

Para colocar SOLA
em seu' Sapato

PROCURE

I Oswald,o
teleíon eS-1536 e 1324

P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar
f

o PRECEITO DO DIA_
DENTES ESTRAGADOS

•

Os dentes estragados, além de de
terminarem mau hálito, SIto respon
sáveis por inumeras perturbações da
saúde. � preciso tratar dos dentes o

mais cedo possjvel.

Compramos um desfibrador hidraulico pára. polpa de ma.
,

-

deira, de Ibom fabricante e em perfeito estado, capacidade
e \

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

agradecimentos.
São José, 18-10'1950

PAULO ,MAR1'E DA SILVA

Via gem com segurança e rapidez
.

�.

so NOS, CONFOR::r'AVEIS l\lICRO�ONIBUS DO

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

,
--

f:,
"

�

�:

_" f.Ue1à4_ .

,. 4. tU'i.la. I
IIu, d...,."*" ,.. • ••111..,
'r....ce pr_ -PtMPOLII�'
, .••a e ta •• CUDI'l'I
MUTUO p..nu....

O Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Círcunsorfção
avisa. que 'devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da iB>

Vara desta Comarca, transf'êríu f! seu Cartório da rua Trajano nO 35.. �

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

Florianópolis, 23 de setem'bro de 1950.
_

" João Machado Pacheco Juni{lr
Tabelião e OfÍcial do Registrq

. . . . .
-

.

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

Desfibrador - ex. Postal 248 - Bahia.
• J ,

Aqênda : Rua Deodoro esquina da
.

Rua Tenente Silveira

Clube. de Cinema de Florianópolis
Of)NVI I '-r }1�

o Clube de' Cinema de Fpoli� exibirá sábado, dia 21

às 15 horas, no Cine Odeom, o filme ESTRANHA AVEN

TURA.

Para esta sessão' são convidados todos os seus associa-
. \

dos.
Servirá -de ingresso' o talão correspondente ao mês de

setembro.

, QUER VESTlR.SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA"
PROCURE A

Alfaiataria Mello
RU8 l'elippe Scbmidt 4A

L
-
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'Vida Bacial Cine-Diário I,

,

__
' ,I-1Ti'Z

Duplicada em ª 8005,-,
Sra."Éqio Fedriqo nossa produ�ao ,�Faz, anos, h'ôje, a exma. sra. d.

.'

Lenadir Rosa Fedrigo, digna espo- de trigo'I'ranscorre, nesta data, o aniver- sa do sr. Édio Fedrigo, destacada] Concluindo agora, a transforma-

A blll
•

L
·

I t·ssário natalício do nosso prezado industrial e pessoa muito relacío-
çãovdos .nú��ros da estimativa fei- ,ssem, - e-18 --, egls a IVa-eonterraneo sr, Antônio Salum, só' nada nesta capital. ta em prmcipios do ano de 1949 em,

, ,"cio da firma Salum S.A., desta pra- A çlistinta dama que, em nossa
dados da safra de tr-igo realmente ,,<'i!I<�;

-' __ :-' -:-' "' -:�,; ,
•

'à Ordem do-ça. ,e elemento de destaque em nos' sociedade. desfruta de selecionadas colhida nesse '�no no Brasil, o Ser. Sessão de 19.10.50 .Passou'se, ap_os,./ . _

-sos meios soclais. comerciais e amizades, por certo, nesta-data, sr.- viço de Estatística Produção do Sob a presidência lO sr, José Dia, �a �lal nao houve matérta a

-desport.ivos, rá muito cumprimentada. M'
.

té d' Aartcultura apurou' Boabaíd teve inicio a sessão, à ser discutida nem votada.
I - 0,-

t lm�derIo
a

m"'a de 43750'6 to'ne-' 110ra re�ulamentar. Livre a palavra para explicaçãoO ilustre nataliciante >lUe, a em
er SI o ames ,,�,

I
" .

..

I' it,de snas atividades com8rciai;" (lp� F.-'\:ZEM ANOS HOJE ladas. ' , �I' _ i : • � <',;. Lida a ata da reunião anterio.:r, pessoal, mnguem : so ICI ou, cu·,,,-dica-se, com d,e,svêlo, ao des>3nvol· A sra. Zilá Brito Rosa, espõsa do
Este total é cêrc-a de 8% inferior foi a megma aprovada sem emen- �errando·se 'a sessao. '

-vimento sempre maioI' rlus dE'spor- sr. Demerv:al Rosa; ao que inicialmente fora calculado.
! das. E. Ton61li

:tos em nossa terra, vai gel' al"o, -- a srta. Maria Julia Ducker, fi- E que ,em certos municipios do Rio I Passou-se,. a' seguir, à leitura do

Indos,!·f,-all·Z80do Da-hoje, de expressivas homenal",rns, lha do sr. Theodoro Ducker; Grande ,do Sul o rendimento das· expediente. Livre' a palavra, soU-
"de seus amigos e a-drnit'adol'� en- � a ,sra. lima, Leopoldina de colheitas foi pl'ejudic,-!-do pelas ge�- citou:a o àep. Saulo �amos., nana, OO-Iaba 8

�

:itte os quais nos contamos. Sousa, esposa do. sr. João Leopül- das qrejuizo que nã:o chegou, a ser I O ora�or pronunc�ou, um elo-
- O - dino de Sousa; comp,ensado pela produção do Para- quente dIscurso, refecmd-o-se aO de-

La,rao)·at
_ o sr. Joã.o"-Lino Bastos, funcio- ná e Santa Catarina que' foi maior! saparecimento, do jornalista con-

n{lrio da Inspetoria de T,ransito }·u· do que a estimativa.
.

/
. I ter�âneo :etrarca Cala90 _ e se as_ Recebemos da Editora da revia

blico; Como nos anos ante1'1ores, o Pl"l'l- i
sacIando Junto com a hancada pe �u���;'broas��:���éCH5�C!:��r�

- o sr. João Cancio de Sousa Si' cipal produtor' foi o Rio Grande do, tebista, às homenagens póstumas VAMOS PÁfl,À O CAMPO! dedicado
queira. funcionário 'estadual apo· SuL com 287,725 toneladas (65,7(,1,,).' que se fizeram prestar em tôrno

a industr-ialização de bananas, gola
sentado; /Em 2° lugar figura Santa Catarina, do extinto. bas e laranjas. da autoria do eng.

- a sra. Herminia B. Preis, eg- com 99.383 tonelada.s (22.7%), e em Ao terminar, S. S. leu um arti- Agr. Amaury H, da Silveira.

posa do sr. Paulo Preis; 30 o Paraná, com 48.976 toneladas gà de autoria do dr. Rubens de É fato que existe uma grande ma-

_ o sr. Clemenceau Machado, (ii.iMo) Ar�uda Ramos, diretor do. jornai ioria de sitiantes e donos de peque·
-I'

na chacaras longe de meios de co�funcionário da firma' Carlos lIoep- Os demai,g produtores foram São
" O ESTADO", no, qual prestava municação e que não vencem os pro.cke S. A. - Comércio e IndustI·ia. Paulo, com 962 toneladas, Minas Ue. uma homenagem justa e sincera -dutos de seüs modestos �omares.

_rais, com 211:Goiás, com 129. iV[a�o' 'àquele baluarte da imprensa �ata- causando o desperdiçio de certas fru·

Gro,sso, com 70, e Bahia, com 50. rinense. tas.
'

A· o a ir'hun" 1) As industrias rurais servem jus·Em ap-enas 3 anos, conseg'uiu a segUIr, OCUpUI' ••

�

d ''Ir ld R t d tamente para evitar tais desperdicios,Campanha do Trigo duplic'ar a no- ep. "a emar uPP, en o anun·
porque elas resolvem o problema da'

sa prodlll.:ão dêsse precioso cere· ciado à Casa a presença de dOIS
conservação das frutas.

aI, 11ma vez que das 212.427 tonela- remadores argentinos na capital Este livrinho ensina como se fa
das de 19/[6, passamos para 437.506 catarinense, srs.Eufrasio Carnot e bricam: bananadas, goiabadas, etc.

toneladas ein 1949. Benito Romero. 110S proprios sttiÓs. Frutas;-:çl:istali
lO orador trouxe ao conhe_cimell- zadas, frutas' secas, farinha, de fru

to do plenário que. os dois espor-
tas, gele.ia, pass�s, compotas, licores

_

,-
0-

• e até Vinhos, vmagres.listas estao empreendendo um rald Pouco realmente se cuida entre
entre Buenos·Aires e New York.! nós de tais produtos que alias p0dem
numa �lnbarcação pequena, a re- constituir interessantes e lucrati-
mos. I vas industrias que alem de servirem

..... para evitar a super-prOdução quan-A . reaJlização desta graliâe Clll-. do ha falta de transporte ou o preçopreitada rende uma homenagem à não é compensador, aiuda dão maior
figura imortal de S. Martini. lucro ao lavrador que a venda de
Ao terminar, o orador requeren; produto em especie.

uma moção de aplausos e simpatia I O -prese�te tolhet.o _

oferece diver
aos desportistas visitantes, tendú- I sas �ugestoes,. d�scl'lçao do P!�ocesso

. I e ótimas receitas, cada qual maisse congratulado com os bravos I facil' uma publ'
-

I t' .' Ica'Çao rea men e pra-aventureIros do mar. tica e utilima.

Festeja, hoje mais' um aniversá' Previsão do. Tempo até 14 horas

O· drio naLalicio � galante menino 'Hé- do dia. 20 . " 'o primeirO oent�
lia /Silnll, ;filhil�h:o ido benqu�st-o Tempo instavel com chuvas

d '" d' casal Dilla e Alfredo Silva, "'residen' Temperatura- _:__ em deilini-o cora, G, p,m �a va or
te em São José. Ventos - do quadrante sul, com

-

RIO, 19 (V.A.) - Infol'man! da cl
Os nossos cumprimenlos ao

pe-I
rajadas. ,

elade do Salvador que a il11pl'ell�a e

-qu,enq aniversarianle extensivos a Temperaturas: extremas dé hoje� ps circulos- cientificas da capital ha-

seus, nais.
_

Maxima 20,7 _ minima 152
'jana comentam largamente I) casl) du

-d-'
• ,

• primeiro doente ,do mal d� Hausen
que voltou ao seio � sociedade cura

do da terrivel molestia,
O doente que teve alta, dera entra'

da Ji,Q hospital em principios de 1949,
apresentantdo lesões bacifilares na

pele. Depois de algum tempo de tní.
tamento, as máculas faTam regre-
dindo coilftrndindo·se com a pE\lp. 7'------..-IIIII!�-BI!---------_IIIII__1R

.

, '. ,_,_sã. Os medicamentos foram: sulfa'

T I --2 �jnas, com adicionamento de vitamina1 e 8 tr.�e \..�eda �e reconstituinte geral, .

J'Finalmente os testes aplicados re· X X 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 .

velam a ausencia total da molestia. 1 Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
;

A enferma só teve alta depois de YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 40 �

!'cumpridas as prescl'isões rigorosa:s Sala 423--:--São Paulo,_
.

,

---- que se ,estabelecem sobre o assunto,
. ..........""........-- ,Jf,jb.��'li!j'l"RilC!"f'_��"llll'��

;·,Diário da Hefrogole
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

A Campanha Eleitoral no
A. cidade dorrziu sob o alvoroço dos estertores ela campanha po

.lítica '_" Último dia ,e as paredes, as árvores, os edifícios, os muros

.ireceheram uma nova decoração, de cartazes sobre car tazes dos mil e

-um candidatos, na campanha mais ba-rulhe�la e mais intensa de,' to'
-dos os tempos'.., Boa prova de vitalidade democrática da nossa ter-
.ra, Na Avenida Rio Branco, próximo à Galeria Cruzeiro e junto ao

.Pálaoe Hotel que será demolido, o movimento era fantástico e o ba

.I'U1l10 dos altofalantes confuso e a tordoante. Neste ponto da metrópole
,-as cédulas, os cartazes 'e os prospectos, pelo chão eram tantos, numa'
»orgia de -papel, que parecia: mais UH} cai-naval -e se písuva num tapete
-de impressos e dos altos ,edifício,s "Iauçavam-se papeis que pontilha
vam o espaço corno em dia de chegada de alguém importante, irnpres
-são que se avolumava ouvindo-se os sambas dos "[Ingles" de propa
.ganda dos c:andidato,�.,. Barulho ensurdecedor, dos postos eleitorais
f' das caminhonetes que entrecruzavam a avenida, Foi assim o ester-
1.01' da campanha de propaganda politica que teve de parar de acordo
com Ia lei. Bela campanha, bonito movimento de propaganda. Bons

-cartazes, bons programas de rádio, .bons anúncios, dentro da tecnica
hodierna de publicidade.

Tudo Icí motivo de júbilo para o observador e para a cidade que
'viu nisto a prova de lisura, de liberdade na propaganda eleitoral, o

-que demonstra existir entre nós uma real democracia.
No dia seguinte a cidade estava com toalete diferente. 15.000 ho

mens foram postos no trabalho de Iimpeza e de higiene da metrópole
-oc vão gastar-se dois milhões de cruzeiros nesse trabalho. Mas a cída-
-de voltou a ser a mesma, limpa. arrumada ...

Corno acontece com a dona de casá no dia seguinte á uma grande
:festa: - limpa tudo, coloca tudo na ordem, põe t040s os móveis nos

�'Seus devidos lugar,es,.. .

E, após, fica apenas a Iembrança da agitação que passou. , .

"

(Lida ao microfone da Rádio Guarujá, numa oferta dos Lab.
:ENO - SCOTT).

Rio

-o--

ANIVERSARIOS
-0-

Sr. Antônio Salura

PI'ef. A.rrlOldo de Sonsa

Ocone, hoje, o aniversa�i() nala·

-\licio do sr. Arnoldo de SO:'lsa, 0lie'
TOSO Pr,efeito de São José c Presi

-dente de Honra do Diretório Muni

'<lipaI do Partido Social DpUlo)crá·
-tico. "

Dinâmico e empreendedor, espí
J'ito clari videnLe e cara ler relo, o

:n-atalicianLe de hoje, por s,eLl preso

tígio. fez-soe admirado dos seus

<'concidadões nue, pelo feliz evento

'lhe tribLl,lal'ão e-:ol1wes.sivas mani·

festações de estima e apreço, ás

,;quais, por- jl1sta�, nos associamos,
:auspiciosamen t-e.

-0-

..... .n...... \.ireI/oi".', Pilamei
Meia. da. melhore., pelot imo·
1l0rel pleC;OI 16 oa CASAdMJI
CELANEA - Ruae. Mafr.·

SERVIÇO DE METE0-
,ROLOGIAMenino Hélio Silva

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

R.ua Arcipreste Paiva - =-Edificío Ipase �Terreo

/

/ /

Rua Arcipr-este - Paiva -

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,00

na 'Elefrolandía
Edí, Ipase - T erreo

Ás 5 e 7,-í5 horas.
A 20th Century Fpx apresenta

um drama eletrizante repleto, de
suspense e ação

MOEDEIROS FALSOS
John Sutten, Doris Merr íck.
Censura : - 14 anos.

No programa:
EsporLe na, Téla/
Porque será, - short

Preç-os: Cr$ 5,00' e 3,20.,
ODEON

Não ha verá sessões cinematogra
fic,a.

vida através dos
Salomão

Olhai a sua

Espêlhes Côncavos de
·com o

PR-OfESSOR· LYNEZIO
as revelações destes ESPELHOS, destinados a

ROXY
ÁS 7,45 horas.

Heddy Larnarr. Robert Cummíngs
e A:nn Steins.
POR CAUSA DE UM BEIJO
Uma luxuosa e fina comédia, 1'0' lêr

São exlraodinárias
o seu destino.
'f�·ata·se 'ap,enas de um

CIENGIA-S OCULTAS.

-,

poder. de intuição concretísado no valormantíca.
Oensura : Proibido, até
No programa:

Notícias da' semana
At{ialid-ades Warner.

Preços : Cr$ 5,00 e 3,20.

IMPl;':RIO (Eslrei,to)
Ás 7,30 horas.

iO), - Cinelandia Jornal

20) - Um western. de lutas
eletrizantes com Buck Jones.

.. ALEM DA FRONTEIRA
30) - Início do seriado
CONTRA A QUIN'rA COLUNA

i
episodios sensacíonaes de' aven- '

turas e emoções. !
Censura: Proibido até 14 anos. j

Preços: Cr$ 3,20.

14 anos, das
O Prof. Lynezyo, propõe a lhe mos

(\'.
trar DOS ESPELHG-S CONCAVOS, coisas

'. .

de muita importanoía. c-omo sejam :

Ele ou Ela, com boas, ou más inten

ções -:- Origem dos casos amorosos - A

causa do exito e das preocupações nos

negócios e no lar - Viagens - Mudan

ça; - Filhos - Parentes - enfim ale

grias e sofrímentosique toda a humani

dade está sujeita.
Não falham à verdade os ESPELHOS

'CONCAVQS.
QUClm duvidar é ver para crêr. Consul

tas ao alcance de- todos das 9' ás 20 horas.

APROVEiTEM.
A'l'ENDE-SE n-o Cacique Hotel _:_ quar·

t-o, 5.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i �: �ça!�o��!ê�!�es!i��t!2
TUBERCULOSE

III Cirurgia do Torax '

II' rmado pela Faculdade Nacio-

/11/' I de Medicina. Tisiologista e

II isiocirurqião do Hospital Nerêú
',' mos. Curso de especialização

;/'
elo S. N. T. 'Ex-interno e Ex

iii ssistente de Cirurgia do Prof.

:i)11 go Pinheiro Guimarães. (Rio).
; Cons.: Felipe Schmidt, 118

Consultas, diariamente,--
das 15 às 18 horas.

, es.: Rua: Durval Melquiades,

1128 --- Chácara do Espanha

I

Agora, Sim!

\
'

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio lPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260

•
Florianópolis - S. Catarina

\

•

el' __.__� � _,__........---_
� .. .

Q ESTADO-Sexta-feira. 20 de Outubro de' 1950 i,

-'

, I, Dr. ClARNO -6.
pill GALLETTI

'III/I
A D V o G A D o

I �Ii Crime e oi••l

I'
Ooaatltuloão de Sooledad..

I!, NA�ALIZAçOEa
'i � Titulo. Deolal'Gt6rlOll

f IIi t.erlt6rlo e Re.ld.noia
g I'

Rua T!i'ad.ntsa n.

II ,i FONE -- 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

,
e

DR, ANTóNIO nrs MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto.

Serviço compíeto 8 especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.

/

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
,TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO I, 11) andar - Edificio
do Montepio.

'

I
Horárió: Das 9 ás f2 horas - Dr. Mum.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.
ResidêniÚa - Rua Banto! 'Dumont, 8. Apto. L;

... � .. "

êOMPXNlüA·&T�mANÇAV&·DA"JÍm;r
..

T�
..Tg..

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
lNC.NDIOS E TRANSPOR'I'F,B
Ciftu ti. Bala-c.· ti. '1".

CAPITAL E RESERVAS Cr,.
Responaabildade. . • . . • • . • . • • • . .. CrI
Receita •••••• •

"

• • •• ••• • • • • • • • • . • • • • • CrI
Ativo Crt
Sinistros pago. DOS último. 10 .no.t Ct'�
Responsabilidade. ...... .... .... . .. .. Crt

Diretores:
Dr. PamphUo d"Utra Freire de Ca"allao, Dr. Fraae•• ti. lU,
hiaio Ma..rra, Dr. Joaquim Barreto de Aratjo • JOÁ Ahr.�.

10.'00."OtI.lo
1.1178.401.755,17

17.053,246,50,
142.176.603,80
88.887.811,10

,71.7SI.40UOI,20

5 e. e e SOCIAL:

pOlR.ro ALEGRE

RUA VOLVN c'ÁRfOS DA PÃTRIA N.O 68 . 1.°1 ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TEL!;FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidl. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel UPlotectora" - FLOiUANOPDl.lS

I '

_'----

j

I
I

i
r

Transportes regula!'!!". da corga f ÓC r.6, to de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 'DRI
Lnfol'magõ.. como. Aaant..

'

Ftoriao6políll -C•• HoepckeS/A-CI-Teletoael.212 ( &11. lele,;
São Fr.Dei.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6" \,fJ)��MACg

�

o SahAo,

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atead�. diàriamente. ao Hospital de Carida••

Dr. Polydoro t. S. Thiago
'Inter cIa Maternidade e métli�••0 lIéd1co • .aneú.

UOIIpital de Caridade •• Boepttal de Caridade de fI'•

CLINICA DE SENHORAS - CI- tianópolis. Assistente da
.

RURGIA PARTOS Maternidade

-JtaPÓltiCO, controleve tratamento Ifflen9U dOI órgãos interno........

JQeeIaIiudo da gravidês. Diltur- cIa1mente do coração e TUM'

ti. da adolescência e da menopau- DMIlÇU da ttroide e demu. ....

ao Pertubaçõea menatruala, 11ft"· dulas interllaa

uaç4a e tumores do aparelho I�ni· c:Hnlea e cirurgia de .enhOI'lt. -

ai feminino. Partos

....çõea do. ntero, oTUioa, trom- fISIOTERAPIA - ELECTROC&&-'

_. apendiee, h'rniu. nrbes. etc. DIOGRAFIA - METABOLlSlItO

3mrgia plástica do períneo (ru- BASAL

.vu) ,
IORARIO DE CONSl}.LTA8: -

USSISTENCIA AO PARTO �. 'ji"B- .Díãríamente das 15 às 19 ho-.

RAÇOES OBSnTRICAS
""]lÇU IIlandalares. tiroide, OV'

toe, blpoplse, ete.I
,..tOrbio. nervo.oa - EaterlliGad.
- Regimes.
.oJUlultório R. Joio Pinto. 7 - llii.

....1
ReaM. R.' 7 de Setembro - I'!dlf

nu e Sou,. - Tel. 8411.

,

Di. Lins Neves

Dr. Newton d'Avila
Clnrcia geral - DoeD�as de s..lIto·

ra. - ProctoJogia
FJetrieidade Médica

�a.ultório: Rua Vitor MerreI•• n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas II � tu

t. dali 15 horas em diante;
Residência: Rua Vida] Ramol •

• - Telefone 1.422.

Dr. Mário Wendhausen
...üJú_ ..Mica de adultot • tri••_
OoIUUltórto - Rua Joio Pinto. l'

Telef. IL 76'
eoaulta da • ii 6 ......

a.d'DCÚI: J'eIl,.' SeUdjt .....
TeIet. 11.

Dr. Paulo Fontes
Clinico e operador

c-ault6rio: Rua VI� VelreI8e, II.
Telefone: 1 405

'

c-.ultu du lO li I�' • du '4 ..

UI 1II'a. ll••id''''''. . lha. BI_ I

1:1. - TWfoae: 1__

'fOr. Milton Simone Peleira
Clinica Cirurgica

lIolestias tle Senhora.

CIRURGIA GERAL
',.. Serviços dos Professores Sene

lido Montenegro e Piràgibe, No·
gueira (São \�aulo)

Oonsultll.8: Das 14 ia i7 horu
.

R.a Fernando Machado, 10

..:Iialca ueln.lyameate ele �
Jl.aa '1.111..... \larI",.., I'

,
Telefotii II. n.

Dr. 'M) S. Cavalcanti

"VIRGEM_ ESPECIALIDADE" da/ ç
elA,WET�EL�INO a8ra(A.L·IOI� V' i Lu

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

ruo
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meirelea L li
Fone manual 1.701

RESID:&NCIA:
A"enida Trompowsk1 n

Fone mannaI 7"'

. :0,. Roldão Confoni
:>

CIRURGIA GERAL - AI.TA CI·
I.URGA - 'Wr,_STIAS D. ...

NHORAS - PARTOS
hrmado pela Feculdada de ....

.... .. UIIl'_"ldade de SIa Pa..,."
GlIde foi •••i.tente por "'riÓl - ""

Sernço Cirúrgico do Prof. AlIPi'
CWrII5 K_

Clruqfa do estõmago I Yiu eIMaIa

rw, lote.ti008 delgado • � tini'
de, rio., pr6atata, bexila, ttt.N,

."'rlo. e trompa•• Vari--' �
ceie, 'Rri... e lIenIaa.

COIIaulta.: :c.. I A. 5 boru, , ne

J'elipe Schmidt, 21 (alto. ele Cua
ParaltlO). Telef. 1.591

llaid&cia: Rua Eate... Jui... 17t,
TeIIlf. II. 764

Dr. A. Santae',
U"Ol'Dladll pela Paculdade fta'::l&

na! de Medicina da Uni.,crsldÓld.
r' do BrasUl .

U6d1oo por concurso 'da AlIlIllltêa
c1a • PtJtoopatas cio Dtstrtto

Pederal
h-Interno de Bospltal 'PslquJ.A,.
trlco e IIan1cOJl!Úo Juc1tc1l.rto

da Oap1tal Pedel'al
h-Interno da santa Oasa de w
_mOrdia do RIo· de Janeiro
OLmIOA laDrOA - DODQ.A.8

NERVOSA!!
Oonsulmrto: &d1flcl0 A.IIHu..

.eto - 8ala I.
,

a",sld6ncla:"
A'I;enida Rio Branco, 144.

Das 15 ... li Ilor..
Telefone:

Oonsultório - 1.lI!I...
&eB1d!ncta - J.:aGa.

o TALE DO ITJüA.'
Proeue... ....._.e..

PJ'O� _

LIVRARIA 41, LIVJlAlll:ll
:aoü

............ ". • <Ifi
CASAS ai TIlBU5011

P08.ue V. _, o.... OU tftNl108 ....
vender?
NAo encontra comprador'
Entregue ao Eacrtt6rto
" L. Alves.
Rua Deodoro ••

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u BS1'ADO-Sexta-feira, 20 de Outubro de 1900 5
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO --

DIAS 21' E 28 SABADOS -- SOIRÉE DANÇANTE COM INICIO AS 21,00 HORAS.
NOTA: PARA AS FESTAS ACIMA NÃO SE- RÃO FORNECIDO CONVITES ESPECIAIS.

Por ocasião da definição do Dogma de Nossa Senhora, a "
-

. .

R' "NA-O dpJA NA VIDA UM FOSFO'.

t
"1.0 de novembro próximo, queiram os RR. Srs. Parocos e .

el-"'-

.

. .

"tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex- RO QUEIMADO"
-celsa Mãe de D�us e Mãe nossa, proI?over em suas Igrej�. "VIRILASE" _ Expoente máxi-
'<Ou Capelas, alem dos atos de culto. interno que forem mais ,

d irilid d bínacã cíen-<, Ih' I h- tIs mo a vu I I a e, com I "o .

,;aconse aveis, como so enes comun oes, e C., pe o menos o
t'f' d if

•

"E" h r ÔIÚOS
.•seguintes: 'l IC� e VI. amma ,o :: .,

1 Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al- totais e. salsl.dfosfolraddos·l Regenera.

.

t
,> dor raciona as g an u as em aru-

guns mmu os.
E O' t t

2 Possivelmente Novena, ou, pelo menos Tríduo, bos os sexos.

Ó
�oo �m�n

o nerv?so,
�m homenagem a Nossa Senhora. falta de m�m rra, o erno re;I�o-
3 Bên ão solene com alocucão sôbre o mistério do rador do sistema nervoso e tODICO

di
e ç ,�

geral. ,VIRILASE., um produto do
Ia.

FloriÍmópolis, 11 de outubro de 1950. Lahoratorio JE�As
,

é vendido .em
Em nome e por ordem do Govêrno Metropolitano. todas as Farmácias e DrOgar�as.

.
'.

, P. Quinto Davi Baldessar Pedidos pelo Reembôlso - CaIXa
,

POStal. 3383 - RIO. '-.-

.

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 �lsa!

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

"Apresentará números d-e S. de Luca, Claudio
Monteverde, Mozart, Schubert, Carlos Gomes,
Puccini, Gretshaninow e outros.

As entradas estão à venda na Relojoaria Mo

rítz, no Salão Record e na Lívraría 43..
O lucro deste concerto reverterá em beneficio

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

,',

Cúrícr MetJ:Opolitana
�\.

'
.

�

Assunçâo de Nossa Senhora

,/

MAGROS E FRACOS

VAN ADIO L,
'-

E indicado nos casos de fraque-
za, palidez, magreza e fastio, porq,ue
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódío, Lici
tina Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de c�la, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens mulheres, crianças, sendo ror
mula' conhecida pelos grandes mé

dicos e está Iícencíado pela Saude
publica.

,

(.:

"ORESGO"
"URGANIZAÇAO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."
-

Sede: Edificio IPASE. 4° andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio. Transportes e Acidentes Pessoais

CORRETORES OFICIAIS 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.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

.._

Rã d i 0'8
ONDA s

I

LONGAS
Atlântida - O sucesso =da técnica- electrônica

Grande alcance

Rádios

Atlântida

INo interesse da sua própria saúde,
exi]e o remédio consagrado:

REGU'LADÓR XAVIER"
I

.

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

III REGULADOR XAVIER.;. o remédio de confiança da mulher
�

I
\

VENCE-SE

I
•

I

-

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

"B A C C E L I»
com I'.a:n<ll'irlaclp. nar« tôO lit.ro.� li ...sorvete, pql1iI;lR� �Om com- I i

pressor "COPELAND" original. motor de 3 H. P. e batedeira com mo-
'

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

-

Agradecimento e-Missa
Pelrarca

.

Callado

lO ••••••••••••••••••• -_. •••••

Julieta Gabardo Callado e filhas (ausentes), Jairo CalIado, Marti·
nho Callado Jor. e família, Laura Callado Caldeira e filhos, Juçá Bar..
bosa Callado e filhos, Jaime Carreir-ão e família, 'e Altino Flores e fa-,
mi lia. profundamente, consternados com o f,alecimento de seu -ines,que-
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, 'cumprem
Q dever de convídar aos parentes, amigos e aos demais fiéis para assis
tirem, na s,{lxta-{ei,rar dia .20. ás 8 horas, no, altar do Sagrado Coração
de Jesus da Catedral Metropolitana, a missa que, no' '71f''(íiá_"ctó-'pasSll..
mente será celebrada em sufrágio à alma do morto querido.

t Agràdecimento e Missa
I NAIR SILVAI ,

Guilherme Silva e filhos. Etelvina Bernardes .e Catulina Silva,
ainda compungidos com o infau�to passamento doe sua( inesquecível
espôsa. mãe. filha e nõra NAIR SILVA, vem. de publico. manifestar a

FIUZP LIMA & IRMAOS
Cons. Mafra, 37
Flor'ianópolís ma imorredoura gratidão a tôdas as pessôas que compareceram ao seu

.••••••• •••••••••• • •••••••••••••� ••.• �.-••••11.

SENHORIrA! sepultamento, aos que por qualquer meio 'manifestaram o seu sincero

A ultima cteação! em .ret ri- pesar. e, muito especialmente. à Legião Brasileira de Assistência. que
11.f3rante é o Guaraná KN01 se fez representar por um grupo de Iegíonarios. Agradecem ainda '

ao

EM GARfc�FAS GRANDE� numanítarío, dedicado e competente facultativo dr. Ernaní de Polydo-

Preferhzndod-o.,º está
d 1 co Santiago. pelo desvelo e abnegação com os quaes a tr':itou. bem

acompan an o. a mo a , .

.
. como a Irmã Herrninia e demais auxiliares do Hospital de Caridade.

'. � ••••••••••••••••••••••••••• j ...,

I
FERIDAS. REUM"TIslVO f;

I
Outrossim, convidam aos parentes e pessôas de

sua. relações para a

1('_ P�ACASd BIFNILITICAS.. \1issa de sétimo dia que pelo sufragio de sua alma será rezada na Ca-

D Ixtr e "guelra tedral Metropolítana, no dia 20 do corrente. às 7 horas.
'

M.dicac;ão oUlIill"'" 130 tr:st:u:n.nt À todos, pois. os mais sinceros agradecimentos da família enlutada.
do" �lll1h

um emprego
Pessoas ativas que morem ou' desejem morar no interior

do Estado. de prefer'encia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever. telegrafar para caixa postal 270
Flori'nóPolis �ando os seguintes dados: nome, idade. grau de
instrução e ocupações anteriores e soe posSíve))i0tOgrafia. .

Atlântida
,

.

E C·U RT A S
- Atlântida - Super construção para durar mais Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

I
•

Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Electro\&,,, Transmissores Amplifícadores

Rádio Catarinense Limitada
Diretor tecníco WALTER LANGE Jr.

-

-

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 14513

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quadros do D. C. T..
A Comissão de Fiüanças e Orça- tou de Cr$ 32.000.000,00 a despesa dai.

mento da Camara, em 'reunião ontem reestruturação e estabeleceu ainda

realizada, 'aprovou um parecer do uma cobertura de Cr$ 62.000.000,00:
sr. Israel Pinheiro" favoravel a uma para o novos serviços constantes do>

emenda sugerida em' Plenario ao projeto da Camara,. perfazendo, ae-

projeto que isenta dos direitos de sim, um total de Cr$ 150.000.000,0IL
.

"

P A

lo de importação doze locomotivas desti- De acordo com a proposta do Se-

A colecacêO do Bras' .-1 no cam- os nadas à Companhia Paulista de Es· nado o n.umaro de carteiros sOfrteUl'!V Y _ tradas de Ferro. • uma rédução, tendo-se-lhes. aumen a-

· observaçoes - 'I'odo o tempo restan.te da ses- .do, porém, os .vencimentos desses

Peonato de beleza masculina
I
são foi consumida com a discussão cargos,. po is enqua�lto a �al��ara "e8';:

f M 110 om 178 e votação do projeto que reestrutura tabelecia os padr ões . de Da:'PARIS, 19 (U.P.) - Os atletas guido do ranc-s are ,c ".
os quadros do pessoal elo Departa- para os mesmo�, o Senadóõs ?leVOlLbrasileiros Claudio dê Magalhães e Em terceiro lugar .�mpataram o Hamilton Alves
mento elos Correios e Telegrafas. Na I para "E" e "K'·. No tocante jj

.. c:ar-João Batista classificaram-se respec- francês R. Marhall e o belga Kleyak, Afirmam os namorados do re-

qualidade de relator dessa materia � reira de dentista, segundo o s�b..StItu'tivalnente 'em 49 e 6° lugares no Cam· com 173 pontos. O brasileiro Maga- mo catarinense e nós somos os

o sr. Israel Pinheiro .salientou que o I tivo aprovado, irá até a letra ."N".peonato Mundial de Beleza Masculí- galhães foi 4°, com 165, e seu com- nrtmeíros li recon)lecer, que o

Senado Federal, tendo aprovado um Para os motoristas' a �amara fixara, �na, promovido pela Federação F'ran- patriota João Batista obteve '136, esporte dos fortes não. encontra,
substitutivo ao projeto ortgíuarto da a padronização de "D", tendo o S�cesa de Levantamento de peso. Par colocando-se em 6°. O 5° foi o ítalta- nas páginas esportivas da cida-
Camara rntroduzfra no mesmo alte'l' nado a eleva'ãó para "Doo a "J". Fr-

no Pierre Franco Feroni. O concur- de, o apoio que tem o futeboL ,

f 1"ticiparam do concurso vinte e cinco SI) foi realizado perante cêrca de Ora, em parte os nossos amigos rações tão substanciais que não mais nalmente, .no qu.e. se re ere a�s �e
.

íd d

I se poderiam conciliar a� duas propo- v_entes, "fOI., mO,d, lf,l,cada a padIOmza._homens que foram consi era os os 5.000 pessoas no Pãiácio de Chaíhot. estão com' a razão. Entretanto, -

,_ t t d o
.

t
-

sicões, devendo a comissão, a seu ver, çao de A' a. B cons an e. o prmais VIgorosos �m qua orze naçoes, que há dois anos serviu de sede à levando as cousas. para os seus
-.

t f'
.

t r igfnar'Io da Camara para as:tendo sido classificado em primeiro Assembéia Geral da ONU, e foi o te- devidos lugares quem está com preferir uma ou outra. O assun o OI re o o I I ,

.

.

J h F cho do 'I'orneio Mundial de Levanta' -

ó O -emo meus longamente debatido, tendo obtido, letras "C'" a "F".
.

lugar o nor-tn-amerioano o n ar- a razao somos n s. r
v t d te os pormento de Peso para amadores", t lt pr afinal as preferencias daquele órgão Os vencimen os os cal' ll� ,

.botni_!r, que obteve 204 pontos, se' amigos, é um espor e mUI o a e-

técnico e trabalho da Camara Alta, exemplo, que nq inicio da_ cam-en-a.
dado pelo catarinense, porém � 1 200 00 serno qual est-á orçada em Cr$ '.. são de Cr::;; "

,

'.
passarao

.

a
.

-r-

pouco prattcado em nossas pla-
150.000 00,00, a reestruturação. nos termos do aludido subst��!:ltIVO�,gas, É pouco levado a efeito:
Na p""t-.osiir>ão origin:aria d,a Ca- de Cr$ !.700,.OO". ascen,dendo.,.a Cr' '

eis' aí a razão porque é tão po- "'f" "

d a qU6mara dos Deputados estava prev:is- 4.300,00, no .. térrníno a c�rr�lI ,
.

•bremente ' estimulado pelos !L0S-

ta: uma despesa dê, Cr$ 56.000.000,00, passará � ser na �et.:� �. FICO�sos cronistas de esporte. Basta
não se tendo porem discriminado ver.,

estabelecido, tOda_VIa, que a. esta le
olhar, para 110S redimír do "pe- tbas para os cargos novos.

. tra corresponderao apenas cmquen ac
cado ", o pundonor, o aguilhão

'O substitutivo do Senado aumen- desses cargos.
que demos ao Iguatemy e. à sua

equipe pelo brilhante feito
barr lga-vêrde em plagas bandei

rantes. A nossa intenção é a de

guindar não só o remo catar i

nense mas todos os esportes:
o futebol, o basquete; o volley,
00 tenis de mesa enfim, tudo o

quanto se relacio�a com o espor
te da terra de Anita. Aqui há

lugar para tudo e para todos.
A nossa vontade é a de presti
giar, é a de propagar, é a de
enaltecer o remo.

Di�em que não estamos sen,lo

imparciais.:. Que fazer ? ! ."

Mas, se dos dois lados há U111

que não se defronta' com o am

paro, este' lado é' o vosso.
'

T'emos razões de sobejO para ma

nifestar-nos assim. Uma das ra

zões 'mais expreSSivas e mais

eloquentes para convencer o ani
mo daqueles que se encontram

revoltados, é a de não receber·
mos nenhum comunicado da Fe
deração Na�tica Cátai-inense
sôbre o que se passa nas suas

hostes. Procurainos de todas as

maneiras entrar em contacto"'com
os paredros da "Aquatica" para'
conhecer as novidades. Pergun·
tamos agora: Em que céu ·ou em

que _
estrela te escondeS, ho,

entes incognoscíveis!? Esses. di
rigentes devem, ser colocados de
lado para que tudo possa ca

minhar tranquilamente. O desin'

teresse,." inéI"ejia, ,o
-

marasmo

é completo E à eSSe desinteresse,
,à essà inércia, à .flsse marasmo

deve o remo cataÍ'in.ense a sua

paupérrima difUSãf, e a sua par·

c,a propagação. ;Amanhã, 'esta',
re1110S novanllmte �o nosso "Pôs·
to de observações."

r

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Fina1mente, O relatérte de
Flávio Costa'

A ausência de alguns membros;
Impediu a realização da esperada
reunião da Díretoría .com o Conselho
Técnico de Futebol da C. B. D., mar
cada para ontem. Entretanto, os 81'S,

Mário Pollo, prof. Castro Filho, Caso
telo Branco Manoel .FurtaãOãe Oli

veira, Marc'ionilo Cunha e Andrade

Leão, trocaram idéias sôbre o assunío
da reunião -. a forma da realização
do Campeonato Brasileiro de Ama
dores. Assentou-se, então, que o COIlr
Gelho Técnico de Futebol se reunirá
na quarta-feira para elaborar novas

sugestões as quais serão apreciadas
pela Dir�toria, no dia imediato isto

�, na qUinta-feira.
O RELATóRIO. DO, CAMP:illO-

NATO MUNDIAL DE

FUTEBOL
O presidente da Comissão Técnica

do Campeonato Mundial de Futebol,
sr. Castelo Branco, informou que lo

go em seguida ii. reunião do Canse
lho Técnico, amanhã à tarde, se reu

nirá a Comissão, para tomar oonhe
címento do "custoso" relatório do
técnico Flávio Costa, sôbre a parti
cipação da equipe brasileira no cer

tame de julho último. Ontem fêz dois
meses que perdemos dos uruguaios
e o relatório de Flávio Costa estava
tardando muito, pois os esportistaa
do Brasil querem saber que a seleçãa
brasileira perdeu só' por obra e fôr·
ça da fatalidadé...

Pretende a d-iretoria da C. B. D,
homenagear o prefeito Mendes d(
Morais, para demonstrar-lhe o reco

nhecimen-to dos clubes e entidades es·

portivas pelo apoio. por pêle presta·
tio aos esportes e, particui-armente,
pela construção do Estádio' Munici·
paI do Maracanã. O vice-presidente
em exercício da c� .B. D., sr. Mário
Polo, informou que a Conf€deração
organizará um prúgl'ama para a 110'

O ,Prefeito,

A homenagem será levada a efeito
em dezembro próximo -e, segundo o

pensamento dos dirigentes da Confe
deração será incluido no programa
um Tor�eio Interestradual de Futebol.

\

mo JOGOS UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES

SERÃO INICIADOS SABADO, NO ESTÁDIO DA F.
C. D., ÀS 14,30 HORÁS, COM O CER':tÁME DE FUTEBOL

ENTRE AS EQUIPES DAS ASS,OCIAÇÕES ACADM[,ICAS
DAS FACULDADES li>E DIREITO, CIÊNCIA ECONôMICAS,

FARMACIA E ODONTOLOGIA.

Qre haverá com,· o Bangú?'
Des<j.e o início do atual campeo· Não sabemos se os trabalhos da

llato, escrevemos uma carta li dire
,toria do Bangu A. C., solicitando-lhe
nos enviasse segunda via -do seu

cartão Permanente para a atual tem·
,parada esportiva, yisto haver-se ex·

traviado a primeira via. Pedimos que
apreendesse também o carrão ex

traviado, caso seja apresentado In'
'dependentemellte disso, temos feito
,publicar neste jornal um aviso ao

Bangu A. C., no mesmo sentido. Até

�lOje, nenhuma resposta nos foi dada

secretaria 'do clube não estão em Q.l"
dem, ou· se trata de displicênCia ou

Ilualquer outro motívo. Ora, temos nQ

Bangu A. C. vários amigos, entre
êles um colega de imprensa. Para lá
foi Carlos Nascimento que também
nada tem que ver con� a secretaria,
mas POd.eria interessar-se pelo assun·

to. Não é preciso, poréin, maiores
preocupaçÕes a respeito. Nós mesmos
desistimos do cartão, perma�lent�.
pois não desejamos criar embaraç9s
ii boa gente de Moça Bonita.

Desapareceu a dançarina brasileira
LONDRES, 19 (V.A.} )\1:iss me verdadeiro. é sra. Dudley Bra-

Barl.ha, ·dançarina acrobática bra' dshaw, e conhecida no palco co'

sileira e heroina da Resistêncil'l 1110 "a negr:a loura". Durante a

'Fra·ncesa, desapar'6ceu ontem 'dC1 guerra, easou-se na Argélia com

a.partalll:el)to que ocupa em Lon- o ex-oficial da Marinha Britânid,
dres, ,em companJüa dá filll1, de 3 Dudley Bradshaw. ,Contando a

anos, Eva Dawn. A poli,)ia foi Lualmenle 28 ano,s, foi agente se'

chamada a procuI'la,r a ,ar�isla,\ te· c:eta no decorr,er do oonfli�o lm�n' Imendo-se que algo de maIOr lhi' dval e, quando a Gestapo lllvadm
l'enha sucedido. Mi-ss Barti ea, que' i J) hotel que ocupava em Lions,
o Ag,a Khan certa v·ez disse ser Miss Bartira escapou, ocultando-se
·maior que Josephine Baker, dci-I num pequeno armário existente
:x:ou o apartamento ontem de ma', na cozinha do boteI.

.

nhã, em comp:a.nhia da filha,

di'j
Até uma semana atrás, achava.

zendo ao porteiro que não tarda.. se ,pia internadla em um hospital
'ria a voltar. de Londres, sob observação médio
A biülarina Ib'rasileira, cujo ho- ca.

.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T T O M A R

, 1_ CD.t1CS'or/J ":J. r 4i
P • I.IMÃO

• ABACAXI
• LARANJA

• MORA,NGO
• FRAMBOESA

(arl'õo tomlfenvelopes
de5 frulDJ dderenfesl'!ib Idoo
'REEMB.OLSO P,OSTÀL
PARA' TO/)O .'·PAIZ

'

Produtos 5VC-FRUTI
(AIXA 'POSTAL 1008'.

. CUR.'TtBA· _' PARA'NA'

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono etc'

,

),

Caminha a 'reestruturação dos

cérebroo meccníce
Por AI..., NETO

Como ganhar a
'

guerr.a
na

co-,
Desd,e então: in�meras' experfên

réía e como ganhar na rolêta são cí'as vêm sendo f'eltas com êle ,

...

dois entre os mui tos. tipos de pro'
.

Estas experrências tendem a con'
ble�as" que consütuén a especta- .f'irmar as afirmações do Bu�eaUl
lidade do novo cérebro mecânico de Standards. dos Estad,!s Umdús:.

SW·AC. que é responsável p,ela apresenta-
Sôbre a guerra cOI'�ana, o cére' Cão do eng,ooho.

bro m'ecânico pode dar muitos
WA é bNa vérdade, o nome S C a re-

conselhos úteis. vIatura de Standard Western Auta-
O cér,ebro mecânico é capaz de matic Computer,.: ou seja, Computa

solucionar os riroblemas matemá- dor Automático do Ocidente
••

I O' cél'ebro mecânico SWAC foi 0-'ticos que até agora Impll'am o
i'iginahnente ,concebido pela Univel"-

uso 'dos torD·edos 'super.sonico,S sidade da California.
-com preCIsa0 absoluta. Tirata-se de uni novo descendente:
Tais probIemas matemátic0g J.e- de Bessie a famosa "máquina peu'

vavam de 11 dias a dois meses pa' sadora'" de Cambridge.
'

ra serem solucionados por um Bessie é- o nome .popular para Res-
s.el Functions.grupo de cientistas.
E' uma complicada máqUina da

Isso era assim não porque fos-
vidro e aço for�ada por 76ümil pe

sem problemas dificeis de solucio- çae diferentes.
nar mas po'rque o numero de 0- Foi em 1944 que Bessie começou a

poerações mate�áticas que exigiam trabalhar para a ciência civil e mi'
litar dos Estados Unidos.
Numa só operação, Bessie é capaz:

de multiplcar um número de 16 al-'

garismos por outrO igual, subtraindo:>
dias e dias. outro número' do resultado, extraindo.
Ü cérebro SWAC faz essas op,e- a ;aiz quadrada deste segundo pro-

-
.

automáLicamenle, em pou' duto ao qual somal�á outra quantr-raçoe.s dáde: dividindo-a por sua vez po�cas horas.
um novo número.

Refprindo-,se a esta ,especialida- Bessie faz tudo isso, re'pito NUMA.
de do novo engenho, o dr. E. U., SO' OPERAÇÃO. Quer dize!' qUEf'
Condon, diretor do BUJ'l�au �,e: realiza em pouco� segund� o que:

Standard; dos Estados Umdos, dIz I um homem levana talves horas.

t t 1\ e�lte' Além disso, Bessie n.ão se engana_ex na m '

. .' '/ 'I I' obre I Logo depOis doe pronta Bessie foD." Ao faCIlItar, os ca cu as s
usacla para calcular 'matemática7'

o� torpedos supers?nicOs, o cére- mente as possibilidades de nm ca

bro S\VAC podera aumentar a nbão elétrico que os nazistas haviam
nossa eficiência militar, comeean" construid'i:h

do por ajudar-nos a ganbar a guer- De acôrdo com os cálculos de Bes-

C é' " / sie, os norte-americanos verifica-
ra na- OI' Ia •

ram rápidamente que o canhão aca:"
SpglJlndo o jor'nal The New YOl'k: baria sendo imprático.

Times, a, novo cérebro mecânico I' Porisso I\ão se preocuparam maililj

pode também fazer cálculos sôbre com êle,. Os alemães, en.tretanto, que
os a;ares' da ,rolêta, do poker, e

I
não tinham uma Bessie, co�tinuaram,

d t
.

ô I tentando melhoraI." o canhao duran-'e ou ros J gos.
te quasi um ano.

O cérebro SA\VC foi apresentado, Foi já às vésperas da rendição in
ao mundo cientifico no passado cOlldicional que os nazistas veriH
mês de agôsLo em Los Angeles. ! caram que o canhão era um fracasso_

era enorme.
I-

Somente o trabalho mecânico
de efetuar essas operações levava

I
.

AS mulheres nervosas e o

seu drama intim..
Como o homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados e:

febris, com as atribuições e responsabilidades de donas de casa
ou na árdua luta pela existência, softe emoções violentas, des
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili
dade; inconstancia, falta de memória, e frieza intima, são sin":
tomas alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamentu..

Inicie hoje mesmo, com ,GOTAS MENDELINAS, medicação
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organi
cos sem contra-indicacão. GOT,aS MENDELINAS é o tônicOl
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a

tranquilidade, confiança e energias perdidas. Distribuidor:
Araújo Freitas. Não encontradas no local, enviem antecipada'
Cr$ 25.00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que
remeteremos. Não atendemos pelo reebolso postal..

,
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o ESTADO-Sexta-feira 20 de"" Outubro de 1950 7

Do Comando do 14' 8. \C.
Declaração de ínsubmísses

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

I INSUBMISSOS, por não se t�rem aprese�tados até ás 24,00 boras do
f dia 25 do corr-ente, os seguintes conscritos:

a) - Destinados ao 130 B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João
Angelo de Sousa, certo n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471; ILuiz Bertoldi Filho, cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURlú: Do
mingos Medeiros, cert. n. 75.359; Cícero Felicio, certo n. 75.347; MUNL
OPIO DE BIGUAÇU: José .João Jorge, certo n.124.659.

b) - Destinados a .Guarnição de Curitiba: MUNICIP.IO DE FLO'
RIANóPOLIS: M.anoel Ari da Silva, cert, n. 415.767; Valdir Dias, cert.
n, 125.642; Vilson Silva, certo n, 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei.
ra cert. n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da CO'S·
ta: certo n. 117.887; MUNICIPlP DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca.
-sas. cert. li. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, cert. n.

.s56.033; Thadeu Antônio Peron, cert. n. 356.277.
----- I

!

V A 't.V U i. A s

,S-'hi'i,�
MAIOR ESTOQUE

IlIâ"tida· Radio· Cat. Ldo.
Rua Trajano, l1

Servicos Ae,recs
. ((Cruzeiro do Sul)' Ltda.

Já é facil viajar
..

a

S}tcmanha
pelos CONSTELLATION da -

AIR FRANCE
Brasii 2 vezes

-

por semana e 8 linhas internas paIO frandort,.
l!"unique, Nurnberg, Dusseldorf, Berlim e Hambur�

FIUZA LIMA & IRMAOS - Rua Conselheiro Mafra, 35

FLORIANOPOllS

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

Colégio CatarinenseTerrenos,.
Vendem-se, em lõtes. à' vista e

com facilidade de pagamento -

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

E1lorian6polis.

(oteira dos Pés
(o,mbatida no.t,o Dia
,I Seus pés coçam, doem e ardem
.anta a ponto de quasi enlouque
cê-Io? Sua pelelracha, descasca' ou
sangra? A veraadeira causa 'destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomína
ções, tais como Pé de Atlétà, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova
descoberta, chamada N i x o d e rm,
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só d'o s pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espínhas, acne, frieiras e

Impíngens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

o

MixOilerDl ';��a�o�
r.,. 1& AIICÇÜII Culbcas proteçao,

I
\
,

14· B. C.
A��iso

- o Comando do 14° Bataãhão de

Caçadores avisa aos candidatos à
Escola de Sargentos das Armas 'que
devel:ão comparecer no dia 24 do
corrente àquela Unidade afim de se

rem inspecionados de saúde.

ESTUDO DQ EXTERNATO
Para fomentar o aproveítamento intelectual dos seus alu"

nos, o Colégio Catarínense abriu um estudo para os alunos es-
temos. O estudo será assistido por umprofessor padre.

,

,rHorário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10. .,
'

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

Pausá, para jogos � de�canso: 15 à 16 horas.
.

.: _
o

�Matricula: Sendo o numero de vagas reduzído convem, fa
zer logo a matrícula na Seéretária. A" .'

Mensalidade: Cr$ 1(}0,00 por mes, alem da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago Integralmente.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL LTDA.

-i'undada 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 - Fpolís. - 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.

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

V
.

- �io. Saida agência 9,30 horas..
, ia)anteIdem - Fpolís, - Joínvile - Mafra - U. da Vitória _

LaJ·es. (Ida é volta) - Saida agência 7 horas. Precísa-se de um que conheça to
do o Estado.QUINT:AS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba Tratar com o Snr. Waldyr, no BenItararé - S. Paulo (Ida e volta) ---: Saída agência 7 horas. co do Distrito F'e�eral S. A.

Idem - Fpolis. - P. Alegre - Saída agência 2.30 horas. •••••••••••••••• • •••••••••••••

SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São paUlO.,c/baldeação Rio - Saída agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador

- Saida agência 6,30 horas. "

r

Idem c-. Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória _,
Lajes (Ida e volta) -;- Saída agência 7 horas. .

BABADOS _:.. Fpolis. - Currtiba - S. Paulo c/baldeação
Rio _:_ Saida agência 5,30 horas.

Idem --;-' Fpolis. - Mafra -, Curitiba - Itararé - s. Agencia.Gltral pa�a S.'CatarlnaPaulo - Sàida agência 7 horas. Rua f'ehpe Schmidt; 22-Sob.
DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência C" Postal, 69· TeJ. «Protetora»

9,30 horas.
"

FLORIANOPOLIS
MACHADO & CIA S. A. - Comércio e Agências. •• • • • • . • . . . . .• • .........••••••

FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500. CASA DM COQUEIROS0\
\ BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro 1.326 _ .Telef. 18. n
.,

ITAJAí
.

- Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26 Procura-se na Praia de Coqueí-
Telef. 211. ros para alugar informações para

BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão _ Criciuma Pimentel, ,na Delegacia Secção
l3rusque. de Imposto de Renda .

FRAQUEZAS EM GEUL
VINHO CItEOSOTADO
"SILVEIRA"

), j(_,

TO NICARDItJP4 �i
Tonico do coração

Rins, Asma, F-raqueza geral, Molestías agudas p�rt�ibações
na I circulação do sangue, Arteriosclerose, Dísturbíos na

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

I

Avisamos aos nossos prestamistas que em víetude de es

tar parada a Loteria Federal, D.OII8Os sorteios que sãe basea
dos nos -resultados da extração da referid�'loteria não estão
sendo I éalízados.

Entretanto, logo que volte' a, mesma loteria a funcionar. i

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-'

_

Y
quem em dia. /'I. MO�EIRA cf cu.

CONCESSIONARIOS

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para
combater ás Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap='ls o

parto, e Dores nos ovários .

É poderoso calmante e Regula
dor por excelência.

J?LUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em ,

toda parte.
.I

Crédito Mulúo Predial

Segundas feiras:

o.

CASA-Aluga-se
RECÉm-CONSTRUIDA, A RUA

JOSÉ BOITEUX N° 9.
TRATAR OOM o sa. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO IllS'FiADO.

•

DR. o

A" DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CI�IS É COMERCIAIS
I'

Praça 11 ti. Novembro, Z% - r .stl.

(Eclifieio Pérola)
"

,

I'I9De8: 1.324 e 1.1811

Florlan6poHI - Sanla
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Amplamente \ derrotado o 1João
situacinnismo baiano

GOIA�YIA, 19 (V .A.) - SUI'preenrleu a todos os circulas po liticos

a sensaclonal reviravolta que se observou no último pleitof em Goiás,

onde os situacionistas perderam em tóda a linha. A. lI.]J.::\,. ficará

em minoria absoluta na Assembl-ia Legislativa, não elegendo sequer

oito deputados, enquantó ao P. S. D. lerá uma sólida maioria, J10;'

síhitítando iao governador eleito, senador Pedro Ludovico. uma admí.,

. .nistração pacifica e sem quaisquer I incidente de ordem parlamentar.

O P. S. D., que fracassou ,espetacularmente, terá três 0,11 quatro de

:putados, quando se esperava pudesse êsse partídd eleger dez ou do

�e, tal a' f'ôrça de que vinha dispondo nos quadros .politicos ·estaduais.
---_...

_-----

flORIANOPOLlS - 20. de Outubro de 1950

Finalmente
. \hoje, no Teatro AI-1.Ária

de Suzana (Bodas de F'ígaro) ,

varo de Cal'v�lllo, às 2Ó horas, assís- Frans Scrübert; Frühlíngstarum (So'·

tiremos ao recital da cantora Triuide Ilho Privaveril), Die junge Nenno (A

Friedrich Kretschmer, renomada ar- lovem Freira) e Erlkünig (Rei Du

tista da. ópera Municipal e da' opera' enda). na_ parte: Fran.cisco Mtguo

Nacional de Viena, apresentando um ue: Quando uma flor desabracha,

programa de obras clássica" de qua- Bthelbert Nevínr O Rosário, Cai-los

tro: nações, em. benefício das realí- Gomes: Quem sa�e?, A. Gretschani

zações sociais do Pe. G. A. Lutter now: Quand la Hacha Tombo (Quan

berk S J. do cai o machado), Chant Funébre

Dona de uma voz de timbro quen- (Canto Funébre) e G. Puccini; .Úia

te e agradável, Traude Friedrich de Madame Butterfly. .

Kretscbmer sabe transmitir com sin-I Os ingressos para êsse recital de

�. ceridade o pensamento de. cada autor, I Traude
Friedrich Kretschmer estão à

dando colorido e grande sentimento, venda durante o dia de hoje, na Re

às páginas de S. de Luca, Schubett, !lojoara Moritz, Salão Record e Li

Monteverde Puccini,' Mozart, Carlos: vraria 43, e ii. noite, na biblioteca do

Gomes e ohtros grandes mestres de t Teatro Álvaro de Carvalho."

música que voc�izará (no concerto

de hoje. .

A brilhante cantora, acõmpanha(la

ao piQno pelo aeu eSposo dr. Frit.z
Krétscbmer, lfltel'pl�etará um subs

tâncioso programa de obras consa

gradas do mais elevado nível está

tico.
Assim é que ao Teatro Álvaro de LONDRES, 19 (E. N. S.) C'm '

Carvalho acorrerá, à noite de hoje, belo eeemptor de abrigo pre-liis

uma assistência culta i.e entusíãatí- târico construido há 10.000 anos

ca para bater as p�lmas à notáv�l foi encontrado, Excaoeções rec-

cantora. que or� reslde em n_o_ssa CI- lizados em Surrey, condado da

dade e que OUVImos na execuçao des.,
"

.

tas belas pâginas de música clássi- lnglaterl'a, 1'e�ela!'am um. �spen·
ca: P. parte - "S. de Luca: Nen I me�, d� habttaçao ,mesolztzca. A

posso disperar. (Não posso desespe-, habltaçao data de 8.000 anos A.C.

rar). Claudio Monteverde: Lasdate; Os db1'igos dessa é1'a remota são

mimerj.re (Deixai-me morrer), W. A. muito raros. Foram ,encontrados

Mezart; Das Veilchen (A Violeta) e � traços de ll1na lareira de::gl'andes
proporções, juntamente com uma

estnrttwa pouco comum, de pedl'a
'(Jl'esumivelmenne 1'elacionado cam

a lareira. Tambem fOJ'am encon·

trados 600 utensilios tttilizados

Descoberto um abri
go construido há

1800 anos

o" sobs tituto do Mi,
nistro Lalayette de
Andrade
RIO, 19 (V.A.) - Na sessão de

óntem, no Supremo Tribunal Fede

ral' o ministro Laudo de Camargo

antinciou a eleição do ministro Rah

nemànn Guimarães para substituir

no Tribunal Superior Ele�toral o mi

nistro Lafayette de Andrade, que se

afastara do cargó; por ter completa

do :0 quãdi'iênio de exercicio naque-

la côrte.
.

O ministro Hahnemann' Guimarães

agradeceu a eleição. A seguir, foi
}'ealizada a eleição de dois membros

substitutos para a composição do

mesmo Tribunal e a votação anun·

ciou a escolha dos ministros Edgard
Costa e Luiz Gallotti, com .nove vo;

ts cada um;-

pelos homens mesoliticos.

Nova droga noutra
o tifo

Alcantara da I,' A 'I
" -' di'

I

Cunha, e eiçae esta ua em numeres
.Havendo dedicado longos'anos de (D�dos foro6c"ldos pelO T R D

sua nobre existência ao serviço pú- U ,

• .1}.

blico federal, o sr, João Alcântara P G
'

d
da Cunha que é atualmente o diretor ara overna or "

dos Correios e "Pelégi'atos neste 'Es-

'

UDO IRI;\,E C

tado, conta longa ''8' notável. folha de

serviços prestados ao país, com in-

eira conciência da função.
Coestaduano ilustre, de carater re

to e operosidade invulgar, pertencen

do à tra.dícíoual tamjlía catar ínense,

tem-se feito por várias vezes distin·

gu ir com investidura em ínaportan

te comissões do Estado, havendo-se

Inelas com inexcedível dedicação e

espjnito público.
O sr, João A�çântara da Cunha fez

anos ontem e o ensejo 'serviu,
uma vez mais, para' que

-

o distinto

aniversariante aferisse. o' g-rau de

estima e admiração em que é tido

em topo o Estado, pois de todos OE

St:US recantos recebeu expressivos

cumprimentos.
Embora tardiamente, os que aqui

trabalham lhe enviam cordiais abra-

Há tempos noticiamos que uma

revista médica de Roma, a revista

.de ginecologia e obstetrtcía, fizéra

uma apreciação bastante favorável

sôbre um trabalho do nosso distinto

conterrâneo Dr. Bíase Faraco, pu

blicado na imprensa médica Argen·
tina, sob o título "Natímortalldade

e Sifilis". ,

Temos agora a asínalar que a re

vista médica "Nuevas Ideas" que se

publica na capital Mexicana trans

creveu na integra o referido traba

lho, em suas páginas.
Folgamos em registrar êsle

.

fato

porque leva a outros continentes'as

observações cientificas colhidas em

nosso meio por nossos estudiosos pro

fissionais da medicina.

Suc-Frufi
O complemento alímen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

<,

fraude Friedrich Kreleschmer can- â��e��m
os melhores votos d,e felici'

tará. hoje, no Theaíre Alvaro
-

Um trabalho Ci8D-

.de Carvalho' tlfico do dr. Blase,
Faraeo

BARCELONA, 19 (V.A.) - Pelo Formado pelá. Faculdade NacionaJ

dr. Amat Barguês foi desco-berto um de Medicina, da Universidade d�

medicamento contra o tifo, obtido a Brasil. Ex-assistente dos Serviços

partir das fanerogramas,' que apresen- de Oft-3.1mologi�, do ProfeSsor Caldas

ta a partiCUlaridade de suprimir ra- Brito, da Policlinica Geral do Rio

dicalmente, ao iniy-iar-se o tratanien- !le Jàneiro, e de oto-rino-Iaringologia

to, de todo gener6 de hemorragias e do Professor Leão Velloso, Hospital

ccmplicações do enfermo. Este ôd- Moncorvo Filho.'

ginalissimo produto, isento de to' Consultói'io: Rua Trajano, nO 31

da toxicidade não se parec'é em

nadai
LO andar

a nenhum outro estrangeiro é é supe- Atend€rá, diariamente, a partir do

rior em eficacia de todos 'O'S antibio- dia 1° de Novembro, no horário da

ticos conhecidos. \4 ás 18 horas.

Novena de Nossa
Seohora do SagradO
Coravão.
Sábado -' 21 do corrente - às

18,10 horas, terá início a novena de

Nossa Senhora do Sagrado Coração,
na capela do AsiÍo _de Orfãs.

"CLINICA E CIRURGIA DOS O·

LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR

GANTA DO

DR. J.• J. BARRETO

110.889

PRESIDENTE DA REPúBLICA

GETULIO VARGAS , ...

EDUARDO GOMES

CRISTIANO MACHADO

JOÃO MANGABEIRA . _

'

.. __

SENADO DA REFOBLICA

NEREU RAMOS " .... .... .... . .. ,)., ..

CARLOS GOMES

U.D.N
.•

100.052

A'SSEMBLEIA LE.GISLATIVA
LEGENDAS

U.D.N.] .

- P.T.B. P.R.P. - P.S.P.

82.566 - 3'4.366 13.579
.

7.764

-GAMARA MUNICIPAIS

LEGENDAS

P.S.D. U.D.N. - P.'l".B. - P.R.P. - PDC - PSP

91.312 - 81.099 ...:._ 33.540 - 5.880 1.153 5.195

Araquuri ..

Ara ranguá
Biguaçú ..

Blumenau .

Bom Retiro Iermiuada ., .

1.261

... 2.426

1.084

2.808
term irrada
terminada,

terminada

-Brusque
Caçador ..

terminada

terminada

1.340

3.884

Camboríú terminada

1.748
2.519

2.038

4.558

Campo Al,e_gr-e
Campos Novos

Canoínhas

Capinzal ..

Concordia

terminada
terminada

912 9�9

505

1.989
I'
,

,)
'.'

i
terminada

terminada _

terminada I••••••••

Orrcíuma ..

Curitibanos

terminada

terminada

441

2.588
3.173 3.506

U07 i.554

2.525 3.6G5

2.:331 4.0G8

2,184 , 1.911

6;52.2 7:615

1.528 1.916

1.289 2.483

1.817 917

1.864 2.091

5.166 ô.140

1.447 :1.035

q15 1.943 '�'.
908 539 ;i

2.404 3.252

2.675 4.899

4.249 6.671

2.923 3.697

7.971 4.782

1.846 2.240

801 1.183

1.1136 2.7HZ

3.462 3.1 ti-i

9618 1.100

756 597

1.600 2.781

3.438 5.330

1.010 2.3H

:1.295 2.19�;

1.706 2.12fj

899 1.346

1.221 908

.744 '1.58;)

906 1.610

2.69'8 2:800

1_735 2.180

4.613 6.00

2.099 UH3

.....1.7/t6- •·..2-.vw9

1.275 2.�2 i

2.480 2.795
----

------

Flordanópclis
Gaspar
Guaramirim

Ihírama' ,. terminada

135.551

'103.927

90:665
53.432

23

103.067

135.2111

P.l'.B.

34.71

FV0Gltanã
Ü resultado das Ul'nas de 3 do Dorrent-e mostra que o p_

S. �. cop.tinua majoritário no Estiado. A soma dos votos dado's

aos outros par·tido;s. em número de 5 ou 6, não lhe possibili

tou, ao P. S. D., ,eleger o governador do Estado e�s;eu candidato

ao Senado. ,

Nas legend.as, onde cada partido apar,ece com o seu po-

/' der 'eleitora), tas pessedistas são as maior-es. Elegerá, assim�

o P. S.D. maior número de. candidato,s. Segundo os dados:.

que os números de ontem ofereceu, o p. S.D. eleS'eu, até a da

ta, além de quatro deputados red·erais, a maioria dps verea-,

dores na Câmam da Gapital e 17 d,epntados estaduais, contra

13 daU.D.N., 6 do P.T.B., 2 -do P.R.P. e 1 dó P.S.P.

Esses números dev,em ainda ser considera.dos "em relação.'

ao fato de grande parte do eleitorado p,e.ssedista haver sufra- .

s'ado o nome do s.r. Getúlio Varg,as�par;al a Presidê�lcia da" Re

pública. dando-lhe a vitória no Estado.

Estas ci.tações não visam diminuir Ia vitória dã. coligação· .

de partidos, porque apenas escI:areoem os meITos avisados

e mostram que o P. S . D.; no Estado, é força e p'e.so na vida, I

política de SanVa Cata.rina .

Os mais avisados, aliás, já sabem disso.
(!}VILHERM/5.,l'AL

! __,_..J� L_l_ .. 1. � I_ __ .
�.�'"-;__. ,_J . ......_ '--' � .... ' �,.j i. .

Emprego, para pessoas ativa$ que Prela�os brasileiros
; ·queiram . progredir na vida. recebidos pelO Papa

,

CASTEL GANDOLFO" 19 (V.A.)

Importante, organização muito antiga e conceituada pre_ --o Papa Pio XII recebeu, em alldi-

eisa de' vários inspetores viajantes. _ Despesas pagas para
ência privada, aos prelados da igre-

pequenas viagens. _ Possibilidade para ganhar de InICIO
ja, brasileiros monsenhores Antonio

Cr$ 1 500, 00 a' Cr$ 5 000 o I f
� a' R F I'

Giuseppe dos Santos, bispo de Assis,

. , ,., o. n ormaçoe.s na e Ipe G' t' G' d b'

S h :dt 17 S b d
e lUS mo lUseppe e: Santana, IS-

e mI, - o ra o. po de Juiz de Fora.
-

j.
•

NUNCR EXISTIU IGURL

)

PA.i A F E R IDA 5,
E C Z ,E MAS,

INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
r R I.E I R A 5,
E 5 P I N H AS, E TC_

!

•

terminada

terminada

Imarut .. ..' .. ,.
terminada .

Indaial _. .. [terminada .

llajaí . ..
terminada .

Itaiópolis terminada .....•....

Ituporanga terminada '" _ .

Jaguaruna terminada .

Jaraguá do Sul terminada .

Joaçaba terminada _ ..

JoinviJe terminada ,: _

Laguna terminada . _ .

Lages .. .. terminada .

Mafra ..
terminada . _ . " .

Nova Tl'elllo ..
terminada. :\ •.....

Orleães .. terminada .

PallH.í(HIJ
.

•• ..
termínada .......•

Piratirba .,..
Ite'rminad!a _ .

. Pôrlo Belo terminada .

terminada, .

terminada .

Pôrto União ..

Rio do Sul ..

Rüdeio .

S. Bento do Sul ..

terminada

terminada

S. Francisco do Sul terminada

São Joaquim _. .. . _ , . . . .. . .

São José .. .. .. ., , ',' .

terminada

terminada
Taió

Tangará .... J�: ::::'I'ijucas ,.
terminada

'I'irnhó .. .. ....
terminada

Tubarão' .. .. ..
terminada

terminadaTurvo ..

Urussanga
Videira ..

Chapecó ... _ ...

ter-minada- .. �; .. --;';'.

terminada ., , , .... ,

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

,
....

CAMARA FEDERAL

LEGENDAS

P.S.D.
105.902

P.S.D

1.05.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


