
�rmina a U' lu!rra Da oréil,:":'
SEOUL, 20 (V.A.) - As Lropas das Xações Unida,

.

/' não mais estãõ em condições de opor qualquer resistem

-ocuparum a maior parte da capital da Coreia do Norte, a exercil.o dezoito minutos depois do outro, a parl.ir das CÚl organizada às forças das Nações Unidas:' '

cidade de Pvongyang. Acredita-se que a conquista cornple- onze lioras de ante-ontem. O que restou do exercito co- Não há dúvida do que a queda do bastão de pyongyang
ta de Pyongyang é questão de horas. As forças coreanas munísta coreano, que em junho invadiu o terrttór ín me- determinará o declínio do moral nor-tista, enquanto IVS

do sul ·e norte-americanas começaram a penetrar na _)l� ridicnal, íugíu rapidamente para o norte. colunas aliadas, na costa Ieste :e oeste, progridem rap ida-

.dade. após dominar a resistencia' comunista, chega,ndo um Afirma-se autorízadamente que as tropas com unisí as mente rumo à fronteira da, Mandchuria .

o lUJ8 .ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA
..� • D. a.raM. 8mNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ABBUDA I&AIOI!

Ano XXIV I florlln6polls- ·Sábado, 2' de Outubro de 1950 I NI 10.983

Desmentidoi O boato da desvalorização do cruzeiro
NOVA YORK, 20 [U.P.] - As EXPLICAÇÃOyo "JOURNAL OI<'

autoridades brasileiras em Nova COMMERCE"
York desmentiram os rumores sê- NOVA YORK, 20 [U.PJ O
bre a desvalorização do cruzeiro, "Journal or Commeree" diz que ()

agora ou quando o sr. Betulio Varo Brasil desejava desvalorizar o cru

.

gas assumir a presidencia do Bra- zeiro em relação ás moedas euro-

!iiI, a 31 de janeiro préxímo, péias . maS não em relação ao
-

dó-
_ - - _ - /.•••••- ....••••••.....,.- - _ <tl' ...

'. A politic�. nacional es� de pa., E isto porque, na realidade, o

rabens. Polítiea na acepçao geral e politico perdeu, mas o homem
não na limitada significação parti- ganhou a personalidade subiu no, . ,

daria. mesmo instante em que caiam os

votos...

E está pelo gesto _ que o Sena

do acaba de· ter com a manifesta'

ção fe�ta, na quill(ta-feira Ujl.tima,
ao sr. Nereu Ramos. E' comum, co-

lllumsslmo, porque está no inte- .

l'esse e no mais generalizado feitio D' t UDN fllUmano -,- festejaI' os vitoriosos.' ISpOS a a a azer oposi"ãoHá sempre flores e palmas para - Y .

os triunfantes e assovios e bata- ao "ov.êrno do sr,,' 'Getull"o Vargastas para os que perd.em. 6
Ora, o sr. Nereu R;lmos vêm d�; RIO, 20 (V.A.) - À hora.em clareceu. Aludiu ao que a UDN

I..el'd'er duas �mporlta11ites bataa'has I ql:1e teleg-raf'amos a UDN está reu- fêz, colaborando com o aLuaI g,oo
politicas, uma no cenario nacional mda quase "augrand .complet". vêrno e observou que talvez o _par'
outra no cenarie estadual. I Falta apen.as o sr. Gabriel Passos, tido tivesse podido fazer mais na

Na. primeira na mais vasta ba-, que deverIa fazer um relato da oposição, construtiva, vigi}iante e

talha, os acontecimentos estão pro-, can;p'anha sucess:oria em Minas. esclarec.edora.-
vando que não foi sómente ele I Esta com a palavra o .'coronel Ju� RIO, 20 (V.A.) - Informam de
quem perdeu Há qu.em tenha raci Mag·alhã.es. Em palestra com Belo Horizont�, que uma "enque,n'
IJerdido muito mais... o.s jornalist·as o presidente da U. te", feita ,por oerto matutino '10.
Soube, porém, o sr. Nereu Ra- D. N., sr. Odilon Braga, expendeu cal entre os lideres d'a U.D.N. mi

ntOS perder, não se afastou um só a opinião de que -a UDN deve mano neira, revela que a '$>(lção esta
momento da linha digna, da atitu- ter-se. em -oposição ao novõ go.! dual do partido do B:dgadeiro não
f!e discreta ·e circunspecta e dai o vêrno. "O -caminho normal de um - favoraveI à colaboração com o

\gesto, a homenagem do Senado, partid-o derrota{]o é ,este" - es- sr. Getuli.o Varga.s. .

feita pela totalidade dos partidos
politicos representados 'nesta Casa
do Congresso � que honra melhor Oll
tem". mais endereço ao homem do

,!ue :
ao politico. Abatidos a tiros dentro da prisão e queimados,

em seguida, cinco detentos· acusados de terem
incendiado uma igreja. - Cena' impressionante no
município de Cha�ecó, neste. Estado.

Na madrugada do dia 18 do cor· da cadeia por mais de 200 pessoas
rlinte, OCOl'lieu na cidade de Chape· e depois arrastados e empilhàdo.s
có impressionante cena de barba' no pátio int,erno, onde foram em-

.WASHINGOTON, 20 (V, A.) - rismo. Os irmãos Armando Lima bebidos com' gasolina e queimados.
O :qepartamento ,da Justiça ordenou Orlando Lima, Rom:;tllo de Olivei� ,

'

aos seus embaixadores 'e consules 1'a, Raul de Oliveira e t\':o de Oli. Um destacamento policial de 5

que não forneçam vistos nos pa�sa. veira, �'esos IpTeventivamente acu-, praças não pôde reagir com.

portes de pessoas Pertencentes 11 sados de haver incendiado a igreja I receip de que a multidão sacrificas-

,Falange do general FriUlco. l' Matriz, foram mortos- a tirQs d.en.tro l se os demais preaos e a si próprioE._--------------.----- _

Os franquis tas não
podem entrar' D85
Estados Uoidos

lar. Mas em vista de evidente di
fieuldade para fazê-lo, ·provavél'
mente não tomará nenhuma decí
são de maior amplitude em maté
ria cambial, nestes próximos três
a seis meses,. Diz o jornal que
uma baixa na cotação do cruzeiro
provalvemente causaria uma redu-

. �
ção nos preços d'o café nos,EE.

UU., ao mesmo tempo que asse

guraria maiores lucros aos cafei
cultores e exportadores, brasíleí
ros.

_ Mas, por .....-e .lado,· aumenta
ria o custo das importações brasl
leiras.

Eleito Presidente do Til S.. E .. o

MinistrD Ribeiro da Costa

�..............
w__.. ..._....,.._..._._. __� ._.....,--"!'

Mas o fato não honra sómente S f I·d
·

o chefe politico catarinense, por-· -8 OD"Se O « I OSI»
que honra, antes de tudo, o Se- PUNTA DEL ESTE, 20 (U. P.)
nado e é uma bela prova de que

- Conseguiu safar-se afinal, o na-
vio "Midosi ", 'dp Loide Brusihah-onem sempre a nossa educação po- que se achava encalhado nos recí-

litica, os nossos . costumes politi- fes existentes diailte deste balnea:
'cos deixam muito a desejar, POI' rio, tendo prossegu ído viajem para
condenaveís e despidos de gestos Montevidéu valendo-se . de seus

nobres e, mesmo, de proeedimentos propr íos meios.

humanõs:----- ------,.-----

E a homenagem é tanto mais de DescarrilboD aliOser' destacada pela sua estupenda
espontaneidade. Não foi uma ma- Qoilômelr,osnifestação em OI que houvesse InI"

ciativa prévia, prévia no tempo, e por hora
na ação. Foi· uma espécie de ex- ONEIDA, Nova York, 20 -' (UF.)
pIosão, explosão de uma bomba - Um trem de passageiros da New
sem ·estopim preliminar e nisto e<;, York Central, correndo' a cêrca de
tá toda a especialidade toda na.

110 quilômetros por hO'ra, descarri·

tureza rara do ato do Senado. _
lou no centro d.esta cidade, matan�
do dois memb:ros da equipagem '3O. P. f

'

derm o grande número de passa'
[D' O JORNAL, de 17-:\10-50] , geiros.

I RIO, 20 (V. A.) - Sob a Presí-. O n�ini-strÕ Hahnemanu Gutma

t dêncía do ministro RTbeiro da Cos- rãeé foi alvo de ,expressiva mani

ta reuniu-se ontem, 0- 'Tribunal Su festação de seus colegas· por ter

perior . Eleitoral, 'achando-se Pl�esen- assumido o cargo de, representante
te os min\stros Hohuemann Ouíma- to a alta corte ·eleitoral. Exaltando

rães, Machado Guimarães, Cunha do Supremo Tribunal Fecl,eral jun,
Mello, Saboia Lima, 'Sampaio Coso a pêrsonalidade do novo

'

membro:
ta e Pinheiro Guimarães..

',

.
efetivo do Tribunal Su{perior Elei·
toral falaram os ministros Ríbeíro

•••••••••••••••••••••••• da Costa, Machado. Guimarães,.

O plal"to am au·edllt!Js Cunha Mello, Sabola Lima, Sam'
II ti

.

V ti paio Costa e Pinheiro Guimarães,
Associaram-se a homenagem o sr.
Plínio de Freitas Travassos, pro-cu
rador geral da· República e o sena.

dor Dario Cardoso, delegado do

PSD" 'Pelos advogados militantes
na Justiça Eleiteral.

O 'I1ribun�1 procedeu a eleiçã�
para os cargos diretivos, sendo eli'

c'Ol'hidfl unanimemente" para presí
dente, o sr. Ribeiro da Costa e, pa..
ra více-presídente, o sr, Hahnemann
Guimarães.

Linchados pelo pOVO

PORTO ALEGRE - Os jornalis
tas que se avistaram com o sr. Getu
lio Vargas o inteiraram das anedotas
que estão correndo em torno do plei
to.

O senador gaucho apreciou bastan
t'3 esta: Getulio perdeu - Camo? -

Perdeu 08 outros .ãe vista ...
UMA COMO,- O GENERAL GOlS ...

RlO, - Como se sabe, nas eleições
a senador em Alagoas, o general
Gois vem perdendo para o sr. Eze

quías. A proposíto; corre esta' piada,
de uma. palestra entre os srs. José
Américo e Gois Monteiro. O sr Jea-8 Clao·la·sJosé Américo - Mas, afinal, como? '. -V
é o 110me do seu competidor? 11J Eze- cODsldara-se>quias ou E�quias? li.

Góis Monteiro - Pelo resultado d t d "-
das urnas, para mim é "Ezéquias" ... · Rrro a o

ACONTECEU NA" BAHIA... RIO, 2Q (V. A.) Di.z um ves-
SAI.NADOR - Divulga-se, aliás pertino que o sr. João Cleofas, qU'it

com caráter anedótico, -que um elei� disputou o governo dJl Pemamou
tor, depois, pe votar, deixou o titulo co sustentado por uma COligação
junto á urna.Chamado pelo mesário;- cb!efiada pela UDN, ch�gou ontem,
que lhe mostrava o documento, o eleí- de Recife. Em palestra com os co

t�r respondeu: - "Não preciso mais legas no Palacio Tiradentes, ádmi.

(hst�, pelo me�os �urante 15

anos""., tiu ja agora

COlll.O
segura a vitoria

_

EI a uma PlOf.ec1a da nova ascen- do sr, Agamenon Magalhães, aihi1à
sao do sr. GetulIo Vargas ao Gover· que por uma vantagem de apenas
no,

,� I alguns milhares de votos.
Outro curIOSO epísodío foi o seguiu- .

te�uran�e sua estada nest: Capital, IDissolvido O Partido
freI Jose de Guadalupe MOjica, foi

C
•

'

,��amado p�ra dar -os sa�ramentos emUDlsta dam extremlS" a um pobre velho ago-
U

__

nizante. O famoso e bondoso frade 4ost·rálal8mexicano dirigiu-se, imediatamente,
á casa do -enterrno e antes de lhe CAMBERRA, 20 (V. A.) -' O
ministrar os sacramentos

perguntOU-I
Senado aprovou ontem a lei que

lhe, em castelh�.no: ".Es cristiano?". ordelfa -a disolução do Partido Co-
E o agonizante respondeu:"Mes- munista Australiano.
mi} depois de morto, continuarei Essa lei entrará em vigor a par-
Getulio" . , . til' de hoje.

)

Fim _.Ida-s apurações
neste' Munir,ipio
Com o eDoerramento dos trabalhos pelas Juntas A

puradoras do ultimo Illeito, nesta capit:al, os resultados
toGais do município de Floria�6polis foram os seguinles:

VOTANTES' 17.911
PARA PRESIDEN1'E DA REPúBLICA

GETULIO VARGAS .

EDUARDO GOMES ,

9.307
6.800

JDAO MANGABEIRA .... , . .. . ...

PARA VIC�PRESIDENTE DA REPÚBLIbA
CAFE' FILHO

'

....

AL1'INO ARAN1'ES ....

ODILON BRAGA -

. . .. ..

ALIPIO CORR11:IA
VrfORINO FREIRE ....

PARA SENADOR
NEREU RAMOS
CARLDS GOMES DE- OLIVEIRA .... . ...

PARA GOVERNAOOR
UDO DEEKE ...........•..•.•...

IRINEU BORNHAUSEN,
CAMARA FEDERAL

LEGENDAS
UDN

PSD
8.134

UDN
6.315

13

4.128
4.054
6.757

6
-

1.446

7.990
8.832

I�

8.115
8.835

;;,
"

l'

PTB
"

2.774

PSP "

564

PSP
471

PSD
8.312 _ 5.562

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
LEGENDAS

P'I'B
1.342

CAMAR_A MUNfCIPAL
LEGENDAS

PTB PRPPSD - UDN- PDC
7.912 - 5.296 - 1.757- 973

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O MÊS DE OUTUBRO -

DIAS 21 E 28 SABADOS - SOIRÉE DAN ÇANTE COM JNICIO AS 21,00 HORAS.

� NOTA: PARA AS FESTAS ACIMA NÃO SE- RÁO FORNECIDO CONVITES ESPECIAIS.
''!IP''

PARA OS MALES DO
f"$ FrGADO
ESTÔMA<iO e INTESTINOS

',H E PU H O L I N
o R E M E'D I O QUE

VENOE.-SE•

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

ceB A cc E L I"
'-

.

r.nm r.ao!lp.idarif' �T'!I tôo lit.ro.. OI' "orvAte. f'qnlOlllt!l l'.om com-

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 'l'EMPóRIO ROSA"ó
•

Cúria Metropolitana,
Assunção de Nossa Senhora
Por ocasião da definição do Dogmade Nossa Senhora, a

10 de novembro próximo; queiram os RR. Srs. Parocos e Rei

tores de Igrejas, de acôrdó com a sua piedade para com a ex-'

celsa Mãe de Deus e Mãe nossa, promover em suas Igrejas
ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais

aconselhaveis, como solenes comunhões, etc., pelo menos os :FlUZ.,4 LIMA & IRMÃOS

seguintes:
Cons. Mafra, 37

1. Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al- Florianópolis,:':

guns minutos. "

" ..

2.
-

Possivelmente. Novena, ou, pelo menos Tríduo, fERIDAS. REUMÀTISMO E'

em homenagem a' Nossa Senhora." • P�A?AS SIFILITICAS.
3
.. Bênção solene, com alocução sôbre o mistério do. EliXir de Nf'onelra
dia.l ��

.

M di ti '11

FlOrianópolis, 11 de outubro de 1950.
•

\
coo o Qd�Zl.ifijbao

tr�tan"Dt

Em nome e por ordem do Govêmo Metropolitano. .
.

P.. Quinto Daví Baldessar

I

"ORESGO'�
"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis

AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

,CORRETORES OFICIAíS DO

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

Seguros de Garantia Hipotecárià, com prêmios mensais

reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.

ACEITAMOS�SUB�AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

uando &lgu6m. tal 00- 6"""

lheiro da ilustMlQllO a.oimII,�

lhe, em runê.vel treato. QDl a6lioe do

excelente aperitivo Kl(QT. Iam....

_ V, Si&. de aerescentar. 80 ......,t..
o... a gentil';':ES1GE 1A11-
_BFI'1 O I1EU APERITIVO

� PREDllETOI

II (//Ysoooora DA roort:«. III/). COlt.r lEillJUU

__--
ITA�.í__· _.

I R,á d io s
LONGAS E

,DAli LOGRAFIA
(orrespon1encll
Comerelel

Confere
Dlplom.

ONDAS
Allântida - O sucesso da técnica' electrônica

Grande alcance

Rádtos .

Atlântida

�DIREÇAol
I A.mélia M Pigozzl

t

METODOi

Moderno 8 Etlcient.'

. Ru 18 General Blttencourl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

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

do Estado, de preferencia nas 'praças de Joaçaha, Porto União

e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando. os seguintes dados: nome, idade, grau de

Instrução e ocupações anteriores e se possível fotografia.
'

A asma' não resp·eila
sexo nem idade

Até boje a ciencia ainda não encontrou remédio positivo para evi

tar a asma. Diversas são as causas alérgicas desta tão generalizadas

enfermidade e com o decorrer do .tempo, maior se torna o número de'

sofredores em todo o universo. Grandes sãovas
"

controversias sobre II>'

verdadeira causa, exigindo a ciencia testes dispendiosos, ínacesslveíss

à bolsa dos menos favorecidos.

. Um notável médico inglês, porém, após arduos estudos, conseguia

reunir algumas plantas de. efeito. terapêutico seguro eficaz .,uSo genera

lizado na farmacopéia, lançando no mercado um produto de fórmula>

simples e sem contra-indicação, .para ser usado, por criança ou' adul

to, sem .a mais leve inconveniencia. REMEDIO REYNGATE - as go

tas que dão alívio imediato às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, asfi-.

xia, cansaço, chiados; dores no peito, realiza com apenas um vidro de"

uso, um tratamento completo. REYNGATE, a salvação dos asmáticos, ir

um preparado feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de

efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance dé !o- .

dos.
Dístrv: ARAUJO FREITAS. Não encontrando nas drogs, e farms. da>

local envie antecipadamente Cr$ 25,00 pelo End. Telegr.: "Mendelinas"'"

. Rio, que remeteremos.

VIVER! MO RER!'
sangue. O sangue é a vida

, Tonífiqtíe-se com SANGUE

NOL que contém excelentes

elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arseniato de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que

criam, magros e crianças ra- ,

quitícas tonificar-se-ão com o

�...:....

SOLUÇÃO

PAUJAUBERGE

- Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Otima seletividade VENDAS, Á VISTA
.

E A LONGO PRAZO

Electroia" Transrnlssores Amplifícadores

Rádio ,tatarinense Limitada
Rua Trajano, n. 31 Telefone" fi. 1459

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,� ,o quanto custa uma enceradeira
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,-

,

Vida eocial

:mos.
.Dr . Loe Colaço

Na Capital Federal, onde é bri

lhante advogado e jornalista, vê

transcorrer, hoje. a data do seu

"aniversário natalicíó, o nosso dís-
tinto coestaduano dr. Joe Colaço ,

Às sólidas e numerosas amíza

-des que entre nós cultiva, nos as:
-socíamos, nas pomenagens que,

-sem dúvida, daqui lhe tributarão.

Sr. Orlando Ferreira ele Melo

Natalícia-se, hoje, o nosso esti

-mado conterrâneo sr, Orlando Fer

'1'eira de Melo, competente Inspc-
-tor Escolar.

.

O distinto nataliciante que, ser'

-vido por um espírito clarivíden te

.e dotado de invulgar capacidade
de 1l1ajalho conquistou entre nós

.numerosos admiradores e amigos,
'receberá, pelo feliz evento, multi

-pIas manifestações de estime e a-

-,preço, às quais nos solidarizamos.

Dr. João BC/yer Filho
Faz anos, hoje, o sr. dr. João

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA'

Eleição
AMAZONAS

de
\.

Governadores
CEARÁ .

ESPIRITO SANTO

Haul Barbosa' (P.S.D.) 221.167 Afonso Schwab (UDN) ..

Edgar Arruda (U.D.N.) .. 177.26f Jones dos Santos Neves

RIO GRANDE DO NORTE (P. S. D.) .

Jerónimo Díx Sept Rosa- RIO DE JANEIRO

do Maia (P. S.D.) .... 93.916 Ernani do Amaral Pei-

Manoel Varela de Albu- xoto (P. S. D.) .

querque Filho (Colíga- Prado Kelly (U. D. N.) ..

ção) •.••••
•.......••

49.230 SÃO PAULO

PARAíBA

José Am-érico de Almeida

(coligação .

Argcmiro Figueiredo (A-
Iiança)

'

.

PERNAMBUCO

Bento Munhoz da Rocha

(1). R.) ....•....•...•
1315.282

Angelo Ferrario Lopes

(P. S. D.) .. JO
•• • • • • • • 76.002

Carlos .Amorthy Ezorio

(P. S. B.) .

SANTA CATARINA

Iriueu Borhausen (U. D.

N.) .............•..
-, .

135.551

Udo Deeke (P. S. D.) .. ,
110.889

.RIO GRANDE DO SUL

Ernesto Dornelles (P. T.
,

B.) .

Cilon Rosa (PJ3.D.) .,

Edgard Schneider (P. L.)

Bruno Lima (P.S.B.) .,

MATO GROSSO

F-ernando Correi'Ut da

Costa (U. D. N.) 35.649

Filinto Muller (P. S. D.) ., 33.033

GOIAS

104.097

PARANÁ

52.761

71.863

186.531

89.228

7.05.647
425.837

�83.533

7
"

'ANIVERSARIOS

Pedro Almendra. Fr,eitlas

.Srta. Maria-Teresa Bastos
Bayer Filho, provecto advgado , e (P.S.P.) .

O
lente d:a nosso Faculdade de Direi- Euripedes Olementino de

corre, hoje, o aniversário na- lo.
-talício da gentil senhorinha Maria O

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

'T
.

B
'

aniversariante que, nesta cu- Agenor Barbosa de Almeí-

eresa as Los, dileta filha do
.

,
pítal, reune numeroso grupo de da

- nosso destacado patrãcio dor. Jo',

. ...... .. '" .. . ...

amigos e admiradores será, certa

-sé _� Rocha Ferreira Bastos, ínte- mente, hoje, muito cumprimenta-
�o desembarga.dor do Tribunal' d
�

.
�

,ue Justiça do E.stado e professor
. .'

-da Faculdade de Direito de San-
Telmo Luiz MJello Phr�Ô�ía

ta Catarina.
. Assinala a data de hoje o aui-

Fino adôrno da nossa socieda-
versário natalício do galante me

-de, onde sua graça e distinção
nino Telmo Luiz Mello Pamplona,

-conqulstaram-lhe inlúme'_Os admi- filhi�ho .!'lo benquisto casal sra .

:l'adores e amigu inhas," a natalí-
Aloída Mello Pamplona e sr, Ar-

-cíante, na data de hoje, ver-se-á
noldo, Pamplona. .

.

:por certo, alvo de, expressivas. ho-,
-"'ehh� que é netinho do ·sr. Luiz

meniag,erl,s, � quais IlJ�S associa-
da Costa 'Mello e da sra. Sydonia
Pereira de Mello, festejará, hoje,
o seu 4° aniversário, oferecendo a

seus amiguinhos e familiares uma

festinha.
Associando-no; ao regozijo de

seus pais, avós e amiguinhos, en

víamos-lhe cumprimentos pelo fe

liz evento.
__

-

-i.f,;<7!I"

- Sr. André Estejatu» Savas

A efemér-ide de hoje assinala o

aniversárlo natalício do nosso pre

zado conterrâneo sr. André Este

fano Savas, do alto comércio lo

cal.
Muito relactunado em nossos

meios, é de se prever que lhe s·e

rão prestadas numerosas homena

gens, entre as quais vão as nos

sas muito afetuosas,

Fluem (mos hoje
A vva. Maria Valente de Almei

da Gonçalves;

mos funcionária da Agência
E. À. Viação Catarinense;
(lo benquisto casal Campolino e

Antónia Lago Alves;
- o menino Paulo Gil filho

nho do distinto casal Amir.' e . Eli

Salurnino de Brito.

,Previsão do tell1D0, alf� 14 110
oras do dia 21-

Tempo instavel - lla.;;sando a

bom, com nebulosidade. Tempe
Tatura - estavel.

Ventos do quadl'antü sul, fres

coso

Temperaturas extrem:i de hoje:,
Maxima 20,6 - miuini:< 1,1..0. I

TINTAS PARA IMPRESS.lO
COTTOMAR

Agamemnon Magalhães
(P. S. D.) .

João Cleophas (U.D.N .

� \
ALAGOAS

Arno Afonso de .Farias

Melo (Coligação) .:....

Luiz Campos. Teixeira

(P. S. T_) .......••.•

SERGIPE

Leandro Maynard MIa

ciel (U. D. N.) ••....

Arnaldo Rolemberg Gar-.

RITZ - ás 4,30 e 7,45 horas cez (P. S. D.)· ... � ..•.

Howard Hawks apresenta a sua Francisco de Araujo Ma-

super-produção: /
do CP. T. B.) .

RIO VERMELHO BAHIA

Com um elenco de primeira Luiz Regis Pacheco (P.

grandeza
- S. D.) J •••••••

JOHN WAYN�, MO;NTPOMERY Juracy Magalhães (U.

CLIFT, JOANE DRU WALTER D. N.) , .

BRENNAN MINAS GERAIS

Alvaro Botelho Maia

(P.�.D.) .

Manoel Severiano Nunes

U.D.N.

22.f24

10.7(j�
29

4.761

Juscelino Kuhístschek de

Dliveira (P. S. D.) ...

Gabriel Rezende Passos

(U. D. 1"1.) ••••.•••••

140.018

Lucas Nogueira Garcez

(P.S.P.) .

Hugo Borghi (P.T.N.)
Prestes Maia (Coliga'

ção) .

352.327.
325.115
85.644
1.222

63.535

36.343,

200.137
195.92f

52.584

33.090

28.195

28.J45

197.884

164.044

Ministerio da Marinha

5.4S.-866 Pedro ,Ludovico (PSD) ..

Altamiro Moura. Pacheco

(U.D.N.) .

420.543

Distrito Naval
COLIGIO N 4VlL

.Tela
·:-

1 .

de Seda
- x X 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Pronta entre-ga de estoque. - Vende-se.

YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 4°

Sala 423-São Paulo,
_____ I �

��

,. Panelas de Pressão ARNO
a Cr$' 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrolandía

Ann Stein
- o jovem Juarez Távera Car-

POR CAUSA

doso, filho do sr. João Batista Car

doso, sub-tepente do Ex·ército 1'e·
mantica.

sidente em Curitiba; Censura: Proibido até 14 anos.

_ o jovem \Valdir José Morízio, Pre!:,os: - CR$ 5,00 - 3,20
do comércio de Brusque; (. .

� a sra. Alaide
-

Felipe Vaz!, {es-
.. (

.

pôsa do sr. José da Costa Vaz, al

'to funcionáário estadual;
_ a srta. Eunice da Silva Ra- Esporte na Téla - Nacional.

da 2°

Dia 27 no palco auditório 1
da Rádio Guaruá.

'

, ,

P[ORO RAYMUNDO
/

o ,gauch') alegre do Rádiu, num
/

patrocínio exclusivo das'

Fl'lDUSTRIAS MORITZ

_

Acham-se abertas no 50 D. N., gues Matemática Física e Quimi..

alé o dia 20 de Dezembro do cor- ca (programa dos 2° e 3° ano' do

j�nt� as inscriç,es ,para admis-. Curso Cientifico).

são aos 10, .20 e 30 anos do Cole-, Os exames realizar-se-ão n:a-pri·

gio Naval cujo curso é equipara- meíra quinzena do mes de Feve

de do ao Cientifico do Ensino Secun-' rei ro na sede' do 5° Distrito Na-

dário. .

I val.
Para admísão ao 10 ano dev.e-I Enquanto cursarem 'Q Oolégio

rão ter os candidatos o curso gi- Naval os alunos terão ensino, ali

nasial completo e menos de 17 I mentação uniforme e soldo pOl'l

anos, a 10 de Abril de 1951; pa': conta do Governo.

ra a, admissão 'a,o 2° ano, o pri'\ Os alunos que concluirem com

meiro ano cientifico e menos de !aproveitamento o 3° ano -{io Co:

18 anos; para a admissão ao 30 },egio Naval e que obtiverem me

ano, o 20 ano cientifico e menos
I
di'a final igualou superior a seis,

.• de 19 anQs, nestes dois ultimos' em cada assunto exigido no con�

casos, tambem a 10 de Abril de curso de admissão é Escola NIUJval

1951.
.

I serão matriculados no 1° ano des-

Os candidatos que L-el'minarem o ta Escola independentemente de

curso elo ,Colégio Naval, se destina-
'

concurso, com pr.eferenci·a sobre os

rem aos cursos da Escola. Naval,
I demais candidatos deste que satis'

de Fuzileiros Nayais ou' de Inten-' façam as condicões fisicas exigi

dentes Navais, poderão ter aque-: das para o serviço naval; os que

las idad·es acrescidas, re�pectiva'
.

obtiverem media finál inferior a

mente de um a dois anos.'Os can°
I
seis farã-o as proV'as do co.ncurso

didatos ao 10 áno serão .submeti-
I
de admissão á Escola "Naval dos

dos a exame de PorLug'ues e Ma-' assuntos ,em que tiverem tido tai9

temática \PJ1Ogra�l1a do Curso Gi· médias,
-

ficando-lhes .entretantol

nasial); os candidatos ao 2° ano assegurado, no caso de aprovação

- Po�'LLlgues M'atematicn-. Fisica. e matricula no 1° 'ano da Escola Na

Quimica (programa do 10 ano do vaI, com preferencia sobr.e os can°

\Cur<io Cientifico); e, fin.l1cnte, didatos pr'bcedentes do Colegio Na�

os candidatos ao 3° ano - Portu- valo

... '
..

José Mendes Cavaleiro
._

, PARÁ

Alexandre Zacarias da Assunção

coligação 78.04()

Joaquim de Magalhães Barata (P.

S. D.) d. 7G,115

:MARANHÃO

Eugenio Barros (P.S.T.)
39.958

Saturnino Belo, (coligação)
36.311

_PL!\.Ut

29.280

�28.624

Cine-Diário

Em cada 25 anos somente uma

pelicula deixa recordações lé

veis ... este ano temos "RIO

VEijMELHOI"
CENSURA:, 10 anos.:-

No programa:-

Noticias da semana

Noticiaria' Universal

Preços: - CR$ 5,00 - 3,20
............................

ODEON - ás 7,45 horas.

Grandioso programa
1°

Cinelandia Jornal.
-

2°

Red Skelton. . Ann Rutheford

SHERLOCK ÁSSUSTÀDO
explosãoUma exlrondosa

gargalhadas, -

3°

Heddy Larnar, Robert Cumings,

DE UM BEIJO

Uma luxuosa e fina comedia 1'0'

ROXY - ás 4 e 7,45 horas.

1°

Hon Randel!

GLORIA Henr'y
BULDOGG DRUMOND ATACA

Uma eletrizante

fantastico dctetiv,e.
-

3�

aventura d.este

Buck,Jones - Tim MCoy os mais

<.>geis cow-boys. -

ALEM DA FRONTEIRA

Ligeiros no gatilhD violentos na

fl!:ão ...

Inicio de um no\'o e empolgante
(

.;eri'ado.
CONTRA A QUINTA COLUNA

Ação:- �1isl!lribs ... suspense ...

Censura: até 1O ano�.
'

Pr.eros: CR$ 5,00 - 3,20

,

.

nlPERIO - ás 7,30 horas.

1,
Marcha da Vida - Nadonal.

2°

Heddy Lamarr

Robert Cumings
Ann Slcin.

POR CAP;..;A Dl!: Ul\I BEIJO

Uma alegr,e cOl11cdi:;t romantica ...

30

RO:\' RANDELL

GLORIA HENRY

BULLDOGG DftUMOND ATACA

Um eletrizante drama policiaL ..

Censura: Proibio até 14 anos.

Preços: CR$ 1',20 3,20
Rua i\rcipreste - Paiva Edf. Ipas e - Terreo

�-'-_.:;'-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Do Comando do 14· 8. C.
Declaração. de insubmissos

De acôrdo com o n. 9 la letra L das Instruções Complementares para

a Incorporação do 20 Turno de Contingente de 1950, são declarados

[NSlIBMISSOS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas do

�ia 25 do corrente, os seguintes conscritos:
.

a) - Destinados ao, 130 B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João
r

!Angelo de Sousa, certo n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;
'Luiz Berloldi Filho, cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do

mingos Medeiros, certo n. 75.359; Cicero Felicio, certo n. 75.347; MUNL
(;IPIO 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.
n, 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei,
ra, certo n. 410.890; MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da CO'i"
ta, certo n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Frsnoisco Ca
sas, cert. R. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, certo n.

656.(}33; Thadeu Antônio Peron, cert. -n. 356.277.

,

-

-

V A L V'U L A'S

I-hilip$
MAIOR ESTOQUE'

ftllântida Radio Cat.
-

[da.
Rua Trajano, 31

-,

l
I
t

Servicos Aereos
,

' '

((Cruzeiro do Sul" Ltda.

Já "é facil viajar I"

a

•glcmanha"

2 vezes
-,

por semana e 8 linhas internas para Francfort,
,Munique, Nur�erg, Dusseldorf, Berlim e H'amburgo.
�

-

�

FIUZA UMA & IRMAOS - Rua Cmelhllito Mafra, 35

fLORIANOPOUS

FRAQU�. EM GEiAL
VINHO'

'

CREOSOT.I\DO
"SILVEIIA"

..

pelos" CONSTELLATION da

AIR FRANCE

Terreo'os
Vendem-se, em lótes, à vista e

com facilidade de pagamento -

no
.
Estreito. Tratar no BANCO

AGRICOLA - Rua Trajano, 16

Florianópolis.
-

(oceira dos Pés
�Combalida no.'.o Dia

\ Seus pés coçam, doem e ardem
.anto a pontode quasi enlouque
cê-ío z Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é

.

conhecido sob diversas denomina
-ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentAts 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 dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixode'rm, ao seu .fannac,êu
tíco, hoje m e sm o , AJnossa ga-

U-;"'oderm· rantía � a

A"..-. sua maior

.... U 11__ Cata.eas proteção.

. '. . . .. . .

14· B. C.
'Aviso,

- O Comando do 14° Batalhão de

Caçadores avisa aos candidatos à
Escola de Sargeníos das Armas que'

deverão comparecer no dia 24 do
corrente àquela Unidade afim de se

rem ínspecíonados de saúde.

Colégio '(atarinense
.ESTUDO ,�DO' 'EXTERNATO

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

Herârío: 7,30 às 8, das 13.às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 hôras.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas. .

Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa-
zer logo a matrícula na Secretária.

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

Not� Mês começado deve ser pago integralmente.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO 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 C "SA 41c/baldeação - Rio. Saida agência 5,30'- heras. o

� ..� uga'!;se
Idem, - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên- RECÉm-CONSTRUIDA, A RUA

-eía 11,15 horas. JOSÉ BOITEUX N° 9.

Idem - Fpolis. - Mafra _ Curitiba _:_ Itararé _ São TRATAR COM o SR. MILTON

Paulo. (Ida e volta) _ Saida agência 7 horas.
. c����':�? �E.S.���? .�o. ��:��o.

QUART�S-FEIRAS - "Fpolís. - Curitiba '- São Paulo
---- Rio. Saida agência 9,30 horas. ,.. Via'J.ante

.

Idem - Fpolís.' - Joinvile - Mafra- U. da Vitória -

Lajes: (Ida e voltá) - Saida agência 7 horas. Precisa-se de um que conheça to>

Q�JINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba dOT�a��t��� o Snr. Waldyr, no Ban'
Itarare - S. Paulo (Ida e-volta) - Saida agência 7 horas. co do Distrito Federal S. A.

'� Idem -/Fpolis. - P. Alegre - Saida agência 2.30 horas .

SE;XTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

Ic/baldeação Rio ---"" Saida agência 5,30 horas.
.

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

- 'I
Idem - Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória -

Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. .

SÁBADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeação "".VOLUNTM\OS OA PÁTRIA N ,._

Rio - Saida agência 5,30 horas.
•

..... """...-· ...."0" .... ·."" _.,_'

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - S. Agencia GiraI para S. Catanna
Paulo - Saida agência 7 horas. Rua Felipe Schmidt.· 22a-Sob.

DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre - Saídá agência C. Postal, 69 - T�!. «Protetora)
9,30 horas. .'

. FLORIANOPOLIS
MAC�ADO & CIA S. A. - Comércio e Agências. .. • • • • • • • • • • • •• • ....•....••••••

FLORIANoPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500. C as It 11M flfiOUfJIRO(t IBLUMENAU ::- Rua 15 de Novembro 1.326 .: Telef. '18. iI li lÃ, UH. li �
ITAJAí - Alvaro Luz - Rua Dr. Laura Müller, 26 Procura-se na Praiã de Coquei-

Telef. 211. ros para alugar informações para
BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão .:_ Criciuma Pimentel, na Delegacia Secção

Brusque... Qsto, de Renda.
;1t���
-;"'I.':,"'� � :,- _: .,-.,,_�

TO NICARDIUM
Tonico do coração

)
Rins, Asma, F-raqueza geral, Molestías agudas perturbações
na circulação do sangue, Rrteriosclernse, Disturbios na

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

'

��.o...o�.o...o...o...o..���..�..��

:� '11l-.1J1�IBlliB
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap'\s o

parto, e Dores nos ovâríos.
É poderoso calmante e, Regula

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, p�a sua com

urovsda eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

Crédito
-

Mulúo Prediil
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

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

.

,/

,
Entretanto, logo que volte a mesma loteria a. fu�cionar•

.

realizaremos cada semana um sorteio até que' os mesmos fi-
quem em dia. _i

I. MOREIRA &; CIA. r '

CONCESSIQNÁRIOS
Segundas feiras:

DR.

,) Ao DAMASCENO DA· SILVA
.\

'ADVOGADO

AÇõES C1V.EIS E COMERCIAIS
J�.' ;l'

.\
Praça ii de Novembro, 2:1) - r arul.

�.,\
.
(Edifício Pérola)

,.1....., • .,.,

FlorianópoHe - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festividades em' louvor da .

iPara Illllocar SOL4
Assunção de Nossa .Sechera I em ,seu Sapato

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE-. PROCURE
..FINIÇÃO DO DOGMA DA ASSUNÇÃO DE -NOSSA �NHO" Oswaldo.:RA, NO DIA IODE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE-
LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, teleíon es 1536 e 1324.cOM A COLABORAÇÃO, DAS CONGREGAçõES lV(ARIA- P.1S· de Nov. n.22- 2·. andarNAS ,DE FLORIANóPOLIS E COMPETENTE AFlROVAÇÃO

E BENÇÃO DA AUTORIDADE METROPOLITANA
I. NOVENAS COM PREGAÇõES

.Día 24 de outubro, 10 dia: 'Tema - Imaculada Conceição
Dia 25 de outubro, 2° dia; Tema -- A Anunciação
.Día 26 de outubro 3° dia: Tema -- A Mãe de Deus
:Dia 27 de outubro, 4° dia: Tema - O Caminho para Jesús
.Día 28 de outubro, 5° dia: Tema -- A Corredentora

,

.Dia 29 .deoutubro.vsv dia: Tema: -- A Rainha dos Apóstolos

.Día 30 de outubro, 7° dia: Tema -:- A Mãe do Corpo Místico
:Dia 31 de outubro, 8°,dia: Tema .:_ Medianeira das Graças
:Dia 1° de novembro 9° dia: Tema -- A Assunção de N. Senho-

ra
'

II, DIA IODE NOVEMBRO
9 hs. -- Solene Missa, com Assistência Pontifical àe S.

'Excia Revma.
19 hs. -- 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

AgradecilDeDlo
Paulo Marte da Silva e senhora agradecem aos ilustres clínicos

.Drs. Mário Wendhausen c Guerreiro de Fonseca, as Irmãs do Hospi
'(aI Nerêu Ramos, Enfermeiras e ao Snr. Arnoldo Souza digno Prefei
-to Municipal de São José, 'l)elo carinho que dispensaram com a enfer
:midad-e de seu filho Vidal Estevão da Silva. A todos os seus sinceros
.agradecimen tos.

São José, 18-10-1950
PAULO MARTE- DA SILVA

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrado� hidraulico para palpa de ma'

deira, de ibom fabricante e em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada' por dia; ofe-rtas para

Desfibrador - Cx; Postal 248. - Bahia.

... teune som ... acabamento M

solidez ••. no piano perfeito!

Além de vártos modêlos para
pronta entrega ... este rnarav.

lhoso piano pode ser seu ho;€
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

Olhai a sua vida através dos
Espêlhes Côncavos de Salomão

com o

PROfESSOR LYNEZIO
São extraodínárias as revelações destes ESPELHOS, destinados a.

lêr o seu destino.
'I'rata-se 'ap,enas de um poder de intuição ooncretisado no valor

'l.d,r�S
CIENCIAS OCULTAS.

'

O Prof. Lynezyo, propõe a lhe mos-

trar 110S ESPELHOS CONCAVOS, coisas
de muita Impor tanoia, como sejam:

Ele ou, Ela, com Mas ou más inten·

ções - Origem dos casos -arnorOsos - A

causa do ex.ito ,e das preocupações nos

negocias e n� lar - Viagens - Mudan

'ças -:- Filhos, - Parentes - 'enfim ale

grias e sofrimentos qu-e toda a humani

dade está sujeita.
Não falham à verdade os ESPELHOS

CONCAVOS.

Quem duvidar é ver para crêr. Consul

tas ao alcance de todos das 9 ás 20 hQ,ras.
APROVEl'fEM.
ATENDE-SE no Cacique Hotel - quar-

to, 5.

-..

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A-
Clube de Vinemd de FlorianóPolis
OC)NV 1.�r.I1J �- �

o Clube de Cinema de Fpolis exibir-á sábado dia �1

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

TURA.
Para esta sessão são conviq_àdos todos os seus associa-

dos.
Servirá de ingresso o talão correspondente ao mês de

setembro.

Cx. 134.- Tel. KNOT

Praça 15 de- Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

TINIAS PARA IMPltESSAO
COTTOMAR

•• • •••_e • • • • ... ••• • ••••

Casas
Dispomos de duas, para alugar,

no Estreito. Banco Agrícola - RU3,
Trajano, 16.

••lla. r.Uelcl.... ,......1.,,11'
I. eI.... fillal... l
Mas, do ••q••c.. 41.. •

'

••1••

,r"'D&e '.r..... ""POIPOLBO'
, ••• euer••ea 'e CUD'ITti
MUTUO p,RJlbUL.

Viagem com segurancae rapidez
SÚ NOS CONFORTA-VEIS I\lICRO-ONIBUS "DO

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

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente. Sil;.eJra

,

A praçà
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

a SERVIÇOS AÉREo.S "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar.
a nova linha. <

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

ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, no•

mesmos días.. pernoitando. em Florianópolis. O pouso em São Fran

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

Congralularrio�nos •

com os 'nossos prezados clientes pelo aus

picioso rato. que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira

em bem servir ao Estado e corresponder à animadora .pref'erêncla com

que a tem distirjguido o comércio. a industria e o público catarínense,
Florianópolis, 26 de' setembro de 1950.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências

o Tabelião e Oficial do Registro de Imóve-l da ia Oircunscrlçãc
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da ia

Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 35.

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

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Junior
Tabelião e Oficial do Registro

I
,
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Direçio de P�DRO PAULO MACHADO

Fornerolli fala friossa reportagem Pôslo ele, ...

«Vamos à campo com muita disposição. observccões
Hamilton Alves

Nota-se vivo Interesse do ne-
blico pelo embate de amanhã,
à tard'e entre Avai e Paula Ra-

'

mos, Como se sabe o gremío '>

praíano não vem corresponden
do neste ano de.,_ 1950. A sua pri
meira vitória foi contra o Gua
rans. Nas outras" pelejas o trio
color foi su'p�rado pelos seus

Irivais, Perdeiã para, o Figuei
rense por" 5xO: Empatou com o

Bocaíuva por lal. 'Apanhou do
Atlético pela expressiva

-

conta
gem de 3 goals 'a O. E, finalmen
te, obt,eve a' sua primeira' vitó
ria frente ao Guarany por 3x2,
Uma vitória dificil, que onde os

ht-dampeões se empenflaram
com 'muita vontade, com muito
'animo e com muito espirito de
luta. Amanhã, terá pela frente,
um quadro que se mostra mas

categorizado, ,mais capaz e mais

homogêneo, ' Portanto, depara'
se para o Paula Ramos uma

grande oportunidade para re

dimir-se dos insucessos.
O üníczr 'ãtenuante que os pau
larramenses dão para descul
pa'!- eSlla fase negra que' atraves'
sa o clube; d dizer que o team_
perd-eu Ivan perdeu Nicácio e

perdeú' Chinez. Não queremos
'contestar êsse fato",
Entretanto é preciso que uma

equipe co�o ii do Paula Ramos,
com tantos títulos e com enor-'
mes feitos, devia, antes de tudo,
com o pensamento voltado pa
ra o futuro, pr.fl?.arar uma equi
de reserva que -na falta da efe
tiva fosse chamada a- intervir.
Mas Q

- Paula fÍanios não pen'sou
no füturo. Preferiu trabalhar

por um sonho tão almejado que
acabou numa utopia:-, Agora a

tão festejada esquadra pí'aia�a
'cruza, ociosamente· os braços,
vivendo dÇ>s louros'que a' mar
,cha ,inexorá;vel dio templo tru-,
cidou c:om as suas g,arras ne·

gras, Uma ,máquina tem que ter

sempre peças sobr,essalentes, O

�ula Ramos e'squ�eU-ile de

adquirir essas P,eças e ai es

�á, o r�sultad�_" Uma vitoria.,
zinha de dois mil réis consigna
da diante de umadversárl0 fra
.co ·'f.oi a úI\i:ca cousa positiva
que fez neste ano santo de 1950,
.-Não há mais 'coordenação, não

-

há mais êSpirito de luta, com

b!ljte, luta na hoste tricolor,
Amanhã. tem um adversário du
ro para "cumprimenta,r", Va,
mos vêr oomo se pôrtará", É

preciso que os tl'ic�lores voltem
mais animados, mais otimistas,
mais' esp,erançosos para el1Con

traI', afinal, a_ 'reabilitação e

com ela a alegria ã trãnquili
dad", a confiaugÍl. 'o sossêgo e

a paz, Pela contextura dos mo'

vimentos prodrômicos ,da pele
ja c�veIEo_:; dizer que o Avai

a'Q}arece como flranJ}o favorito,
'pQrqualllo possue u�n quadro
m�'l,is categorizado, cujas linha::.
estão sólidamente ligadas, Há

perfeita enten(tim.ento entlle a

espinha dorsal e a ofensiva, Há
um certo engqinzamento entre
a retaglJlarda e a vanguarda
ql4rC muito 'poderá contribuir
para /a vitória do tetrá-c�lpeão,
E essa concatenação entré um

setor e outro deve·se ao valôr.
de' Boos e a in�eligência de Ben
tevi, quan.Jo ocupando a meia

direita, e aque�c "pivot" da in

terinedíária. A torcida dos dois
clubes'::Ie mostra curiosa, O e111-

,bate de amanhã marcará a espe
rança de wn quadro reviver ou

/

,O' Ald'O �UZ adqul""r'I"U
\c

o sepultanlento, em lápide fria
de todos os' scus mais fáceis tri�

.. unfos, Amanhã, estaremos no-

m.alS um ou't li-ggers vamente, no nosso posto ele Ob-
, :, senações. Até lá portanto,

A dinamica direlori'a do C. R. l'igger 'a 2 remos c/patrão, chega alUigos desportistas.'
'lUdo Luz, acaba de adquirir dos ilOje a est'a capHa�elo vapor na- SENHO'SIíA!
EstaLeiros Riesinger, mais um ouL' puhy, será batisado por_ estes dias A ultJm.a. creação'1 em retri
t'igger, somando a 4 o numero" de a participará das reg:atas de 15 de geran,te é Q Guataná KN07
'barcos con�prados ,e�te lano !pelo Novembro. Felicitamos aos do glo- EM GARRAFAS GRANDES
,querido grE'mi,o. l'io,so Aldo Luz, por mais essa fni, Prelerindo-oQ está

/
O •

e��i<�;$;�� �r:}1�. tl:t1� 01'\;1,. alaM,v, ::<�iiim!?;1!:nl�fil1ge�'. 4' l2l().,d(l"

Esteve palestrando com a nossa
I
de última hora : Naldi não joga

repbrtag'cm o dianteiro paulaino i porque se encontra contundído .

'Fomerolli que nos=prestou írnpor-] E' só', "Fornerroli nós lhe agra

tantes declarações. Inquirido di·; decemos muito H esperamos que
'versas vezes pelo nosso reporteI' o Paula Ramos apresente uma boa

o avante tricolor teve oportunida·l equipe para voltar a ser o Paula

de de declarar que será mantido o I Ramos respeitado e temido que

mesmo quadro que atuou contra' sempre foi. Até outra vista. A:o;

o Guarany, ou seja, Ary I; Dadica! sim, meus 'amigos, expressou-se o

e' Dinarte; Astrogíldo, Julinho e, "Ióward" bi-campeão. Gomo vêem

Nenê; Flávio, Ary II, Mandico, I o Avai terá que' lutar muito para

iFol'nerolli e Lauro. abater de maneira convincente a

Como é que está o Paula Ra- falange paulaína, que, segundo ob"

mos? ..:.... "O Paula Ramos vai mais servadores mais abalizados, esta

ou menos", Você 'acredita na vi- tinindo. Vamos esperar o desen
t6ri,a,? - "A gente vai li campo é rolar dos acontecimentos. < S'e�un"
l)'ra ganhar". A constituição do do fontes merecedoras de crédito

t,eam você esta, 'Convicto de que a "SQUADRA AZURRA" alinhará
será aquele que enfrentou o Gua- a seguínte equipe: Ad01fo; Guido

l'any? - "Certo não estou, mas e Danda; Minela, Boos e, Jaír iBo

�rejo que" o nosso técnico,' o "seu" Ião, Nizeta, Felípinho, Benteví e

.Bagé, ficou .satisfeito com o ren- Saul. Fazendo-se U1D.la analise

-dimento da, equipe que atuou imparcial sôbre o poderio' das

'Com o Guarany. Talvez será I duas equipes, devemos registrar
anantído o mesmo ,quadro".' Você I

que o Avai superá, nitidamente.. o

"í:J.l!e\ um jogador ,experiment!:ido ciadro do Paula R�'[I,)s, pda ('!t.

.diga alguma eousa sôbre o Paula JH�riên�i'a do,s seus defe lsorcs, 11(>"
.

Ramos. - "Meu velho, a situação, lo maior ,traquejo dos seus elc

-que vo,cê me coloca é delicada. ·I)Jentos e pelo maior reu,1imento

'. Eu sou jogado.:, ,a mim não cabe I ,em conju'nto que ,te';1. d,�mo�lska
fazer declamçoes. Você 'Converse do durante a. traJetorw, d,) cúm

'Com o ,tecnÍco do qtllad�o e' estou peonato. Mas, em to'do caso,-d,,c
<:erto de que obterá in�ormações vemos Jrizar que o fut.ebol, é in'

".
alio��_. "Mas" Forn�rolli a minha

I
cons,�ante, � ,cap:'ichO&o e é, imo

:situação é ma1S delIcada do que placaveJ. Nao .gera uma surpresa

:"a que você aludiu. Você ,acha se o Paul,u' Ramos conseguir um

�e devo ir pal�a a i'edação com i triunfo diante do Avai, ,Iássim co

:as mãos abanando? - "Bem, já mo não se .registrará nenhüma

que v�Qê insiste vóri dizrer qu.e va'l anom;alía se ° Aval c�I).'s,eg,l�ir lau
mais' llutar com mu�.ta COnflan,IÇ'Rl

rear-sé () vencedor. Sao, aC1ma d�

contra o Avai, ou melhor, vamos tudo, dois quadros de grandes
""ender �aro Ia nossa derrota. "An' tradições e de glórias impereci'
ites, entretanto, d,e 'despediPrnos veis. Não se trata de um jógo
do "mingon" at'acante do tricolor .qualquer, tJ.�ata'se de um clássico

praiano, 'p�rguntamos-Ihe porque do futebol oatarinense. Daí se :n

que Naldi ,se ,encontra afastado. ferir que vencidos .ou vencedores
Com um sorriso de des,esper,o nCl,S receberão das nossas mãos os mé-

lábios, ,respondeu-nos: - E en· ritos correspondentes.
�errand'O o prügrama uma notícia

r·· "

f

-Ioje' O inicio dos III°S Jogos UolversUários
Voleibol o certame inaugur�l.-Em disputa a '

«Taça Govêrno do Estado»
Com o concurso das Associ'acões na cancha do "Clube da .colina"

Atléticas Acadêmicas das FacuÍda- as ,equipes de voleilb'Ül deéidindo
d,es de Direito, Ciencias Economi- o titulo universitario de 1950, com
>cas e F1armácia-Odontologia, 'a a seguinte ordem de jogos:
opcro,sa F.EDERA9ÃO ATLÉTICA 10 jogü :"�Ciências ,Economicas :x

....

'CATA-RINENSE DE ESDUDANTES Farmácia-Odontologia.
{F. A, C.E,) "dará inicio,' noje, 20 joogo: Direito x Farmácia'

aos JT[O JOGOS UNIVERSITARI08 Odontologia.
\CATARINENSES. ;30 jog'o: Direito x Ciencias Eco'

,

I
I
I

,Inatlgurando, pois, a competi- nômicas.

vão �nagna dos des}1ortos univer' Quarta-feira. vindoura, dia 25, no
sitários em Santa Cat.arina, será mesmo local ,e com inicio as 19 110-

re'alizado o certame de .:yoleibo}, 'ras, será rcali�ado ü certame', ele

com inIcio ás 14,30 horas, na mago baS'quete, sendo o c,ertame de fu,

nifiCia cancha dq Lira Tenis CIl�- tebo.l._;e tênis no dia lO de novem'

be. bro.
Consoante antes estav·a progra- Nestes lHO JOGOS, ;)ela teroei

imado, deveria ser ,efetuado hoje ra VCL; será dispuLada a riquissima
<O certame ele futebol no estádio da, taça "GOVERNO DO ESTADO"
:F.·C. D., porem, em vista da impo,s- o.cerlada pelo Exmo, Gov,ernador
'sibÍlidade da cessão do mesmo, 'hou· do Estado Dr.' Aderbal Ramos da
"ve a aUeração acima- eivada, fi,C?il: i

811\'a, que é ele poss,e transitória,
do o câmpeop.ttto de futebol pro-, tendo sido vencída em 1948 pela
gramado 'pa�'a o di

,a
10 de novem-I FaCUldade, d,e Ciências Econômicas

bro no mesmo local. e ·0111 1949 pela Faculdade de 1"'ar-
besta forma, hoje compelirão: mácia e Odontolog'ia.

/

,E�&s -do· tam'peouato ,·Hu:Dmal
de Baskel

Os brasileiros deixaram magnifica im oress 10

Büenos Aires� 20 (F. P,) - A dor que já esteve na Argentina.
equipe d_e basquetebol "dl) Uruguai "Vocês gostarão dêsse pais, onda:

disputará, domingo prõxímo, a pai" se pode. comer bifes quatro vêzea
tida inaugural do Campeonato Mun- por dia'; tleclarou Stau.ích aos ou-

dial de iBasquetebol; ,esta partida, tros jÓgadOres."A hospitalidade
contra o Egito, esboça-se como par- ali é grande e será ínescedivel SE!'

ticul'a"te difÍcil. Predomina a ira- vocês perderem para o time local.

jiressão nos meios esportivos de que Mas, quando perde a equipe local
a equipe do Rio da Prata ganhará a hospitalidade esfria um pouca.
êste primeiro encontro, para ter o Quanto o quadro do Phillips Oiler
direito de enfrentar a Espanha, venceu um jôgo, no ano passado..
Outro entVntro prelimin"r que uma, multidão indignada apedrejou

par,ece ,ser difícil, será entre a' Frau- as janelas' do ônibus de nosso time.

ça e a Argentina, Os Estados Unidos Êles gostarão muito mais de' vocês;
são os favoritos ante o' conjunto]. depols de derrotá-los,
C'bil,2110, enquanto que a Iugoslávia Outros jogàdores do Denver estão
é a preferida frente ao Peru e o Bra- ansiosos por conhecer a Argentiua,
stl enflrentará o vencedor da par- "Desejo conhecei' o país e obssr-
tida entre 'o Peru c' a' Iugoslávia,

'

var a diferença entre o basquetebol
A Confederação Argentina de praticado ati 'e nos Estados Unidos:

Desportes anunciou a constituição ,disse Blake Williams, com cujas pa,..

da equipe argentina que in�ervirá lavras concordou Bob Fisher. "Se.
no Campeonato Mundial: Oscar rá uma oportunidade única em tôda

Furlong Ricardo Gonzalecz, Alfredo a vida para conhecer aquela grãilile<
Lopez, Raul Varela, Pomar Monza, nação" declarou Tom Jaquet. Otil
Raul ,DelcveccJUo, Oscar Bustos,' outros- jogadores são Don stocnm
Leopoldo' Contarbio, Tomas Vio, Vi· Les Metzger, Bryce Heffley, Jimmy:
to Leia, Ruven Lenini e Juan Utcr. Reese, John Langdon e Dan Kahler..
Realizaram ontem treinos a maio, "Desejamos ver os pontos pítores-

ria das equipes est.ràngeiras. Pi.. equí- cos do país, depots dê Vencermos

pe brasileira impresionou muito o campeonato", dizem os Jogadores,
bem demonstrando' que se, encontra O time está fazendo' preparatívos
em 'excelente forma, como uma das cluidadosos para di·,�rtir"s� õem
sérias rivais entre as equipes sul- como para vencer o campeonato ..

americanas, Depois que Carpenter treiná-los:'
DENVER, COLORADO, (De, Tom para a técnica die' basquetebol os

Lawríe.. corresp'õü<lmité ,esportivo jogadores irão a -umã escola de 'dal1:
da U, P,) � A eqií ípe norte-amert- .ça, a fim de receber lições. "TemoS'
cana que participará do Camp,e.ona- que estar em f.orma' para a rumba,
to Mundial d-e Basquetebol está mais "9 o samba, também", declarou" um,
preocupada 00111 as regras estran!- 'dos rapazes,

geiras. do que com, seus adversários. ----------------
O certame mundial, com a partici

pação d:e 10 nações, será disputado
em Buenos Aires entre os dias 22

de outubro e '3 d� novembro' e será
realizado de acôrd'o com as r,egras
subamericanas. Havérá 'ao saída do
centro do campo'l a área do lance

livre será seis pés mais larga do

que a usada nos Estados Unidos

somente· 4 faltas serão 'bastantes,

para justificar a eXPuIsão- de um

jogador e os "players" n� poderão
falar ou ohamar o outro durante
a parti(;la�

O nosso maior probÍema está na

área do lance livre", declarou o

treinador Gordon Carpenter do

Denver Chevrolet, que represer:tará
os Estados Unidos 110 oampe.onato
"Temos êste ano um time que é

eSPecialmente fórte no rebate, mas

com as, áreas largas não '1iodemos
rebater os próprios lanCes livres e

com a regra dos três segundos em

vigoTl alOSSOS r,apazes mais altos
não pod�rão ficar em posição perto
ela cesta' e aUngi-;'la, :Será difícjiL,
também acostumar·se à regra re

l:úiva á saida 'do cen1ro do cam

po, Nossos rapazes nãú 'desejam pa'
rar depois de cada cesta e pular n'o

vamente'?, �_

Entretan.to, o time está entusias'
mado com a viagem,' John Stanich

que fazia parte do Phillips Oiler,
no ano passàdo, 'e excursionou pe- F x�rato deFrutas Vitamina ç
la América/do Sul, é' o único joga-, Hidratos de' Carbono etc�

:..{I

, OS'Ofal:!CC! (ij�
P • liMA0 ,

• ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
\
.' FRAMBOESA

(,r/iiI) t(Jm IIenve/fJpes
de51rulllJ ""erenJtst'fI, IIJ,.
REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Prodvlos SiJC-FRUTI

CAIXA POSTAL 10()8
CURITlBJb - PARANI),'

Reune-se, hoje" a Federação
Aquatica Ca.farin,ense

Afim de receber as inscrições Blumenau e AUantlcó e Caçhoeira.,
dos clubes filiados pam a rega (a de Joinvil1e, quando será djsputa
de 15 de Novembr,o r,éune·se hoje do, em out-rigger,S a 4 remos cf
ils 19 e 30 'horas, 11'3: sede elo ClUbe,' patrão, o Campeonato Catarinens$
ele Regatas "Aldo Ll'\z", o Conselho do Remo, Essa prova servirá ailr

'Superior- da Fede.r'ação Aquatj.,):J! da, como pl'imeira elim,inatoria pR...

de Santa Catarina. I rla,seleção de ,guarnição' qlle dever'
-

Ao que ,apuramos o cotejo .nau representar Santa 'Cataf'ina, Ítt:t
Uco do proximo dila, 15, corharã Campeonato Bras11eiro do Remo, :.
com a partiCipação dos Clubes AI- l'calÍ'í�ar-se no Rio de Janeiro, á 1(1
,do Luz, Riachuelo e Martineli, de!,>, de d-ezembro do corrente flno.
ta capital, America ·e Jpiranga, de

Segunda-feira será conhecida·a ta
bela dO returno do certame carioca
A reunião ela assembléia geral ção o quarto' lugar,

dá Federação Metropolitana de Fu· Os clubes gue ocuparem os--qrra
tebor será realizada Íla próxima se- tros primeiros lugares s,�rvirão de>

gunda-feira, quando será conhecida "chave" parÇ1 os jogos considerados
a tabela do returno do campeonãto 'mais importantes, de aqôrdo aliáS!
carioca de fut�bol. com o critério em vigor; baseado na.'

O presidente Avelar já organizou I coloc:tlçã,o do campeonato passado;
três esboços que apresentará ao'1 e que no returno obedec.ei'á aI>
clubes para a devida _apreciação. nÚ!!l,ero de pontos conqUistados nlJl

Contudo a estrutura definitiva dn turno,

tabela só pOderá ser fcita após se' Essa resolt,ção foi tomada pela.
rem conhecldos os resultádos dos própria assembléia em\, sessão pas:-
jogos da última rodada, uma vez saela, (revendo ireóeber a preferên.�

/. Qllé est� aiJ:l�5'..��elldendo"a cOloea,;,,:eia, d.os ,dis}mtantBS, ;,q'l:"i;;<�:;_;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DB

SENHORAS. com modeenoa métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA _ HISTll!RO '_ SALPINGOGRAFIA - ME

,TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas' eurtas-Eletrocoagulaçlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho;

Constiltório: Rua Trajano, nO i, iO anlik I.- Edificio
do Montepio.

Horário: Das g ás f2 horaa - Dr. Muat.
Daa 15 ás -18 horas, - Dra. Musal.

Resl�ên"ia - Rua Santol "Dumont, 8, Apto. L

1
Dr.

_

(LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• oi..,

Ooutltulgêio li., So..!.dod..
NATURALIZA( OE )
Titulol D.aloroUl'lo"

Eaorlt6rlo I Reeid.no!a
Ruo Tbodentlll 47.

FONE •• 1468

� --------------------------------------�---------------------------'------
I !i#!élê!ê@t#.Ií'#lj#lj#Jr#li#:Jr#lr#J ::J ::J ::J -

, �
.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO nrs MUSSI

r Médioos

...,.. Cirurgia-Clínica Geral-Partos

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêiho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
-6ssistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Oons.; Felipe Schmidt, �8
Consultas, .díarlamente,

.das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durvál Melquíades,
28 --- Chácara do El'panha

� I
:$'

1- i

�t;�edidos�com Representante
Para Santa Catarina

�

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

IFlori�naJ��li�o��� a��arina AgenCia tleral para 8ta. Catarina
, l Rua Felipe Schinidt, 22-Sob.

'

�-" -r - Caixa Postal. 69 • TeJ, "Plotectoran - FLORIANOPOLIS

I

)

--..-_

-I

Agora, SIm!
.. " .....

CÕMPANlHÃ%Tl6IDlNÇA
..

TÍ)À%T1iAitíA,;·
..
·

..Tgp-

Fu.dada elll 1870 -- Séde: BAlDA
INCANDIOS E TRANSPOR'I'EH
Cifra •• Bala.c••• '1'44

CAPn'AL 11 RESERVAS •••• • • • • • • . . • . CrI
Reapouabildadea ..•••• • .•. ", ....•.• CrI
Recei.la •• """. ·e""""" """"" " " " " " " • " " " " " ert
Ativo "".""""" """""" """""" " """" ii'. " " " Crt
Sinistros pagol no. óltimoa 10 mo.'.... Cl-t
Responsabilidade. •••••• • •• •.••...•• Crt

Diretorel:
Dr. PamphUo d'Utra Freire .e Canal••, Dr. I'r••c'_c••• Bl,
ADI·sio Mauona, Dr. Joaquim Daneto d. Aratjo • Jos' Altr...
__..:, .:r ,_ _ , ..::,..w..w _ T.T&T&T&T&..&W W -..w-..-.. W w ..

I

80.100.Me,lo
1.878.401.765,87

'7.058.241.S0
142.178.691,80
18.887 81',10

71.71••4Ql:.o6,20

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriàmeate. 80 HOlpital .e Carl....

Dr. Lins- Neves 'Dr. Polydoro E. S. Thiago
-IHNr da MaterDidade e mUic. •• IlWco e ,arteh.

Hospital de Caridad. .. Hoapital de C&ridade .. 1'10-

::LINICA DE SENHORAS - CI- rianópolil. Aaslatent. dtI

RURGIA PARTOS' Maternidade
)oenÇd do. órgios interno., ....
cIaImente' do coraçio e V"OI

Joençu da tiroi4e e(demala iIlU
dulu lntern..

�ea e cirurgia de .enho.... -

Parlo. "

.

nsiOTERAPIA - ELECTROCA,R.
DIOGRAFIA - METABOlJS'IIO

- BAI!!AL
KORAlUO DE CONSULTAS: -

Dià.riamente das' 15 às 19 no-

s a c s SOCIA'-�

POIRTO ALEGRE

RUA VOLUN ..ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POST';L. 683 • TE�I;FONE 6640 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA>

IIap6atiCO. controle". tralamento

..eetaUudo dtI graVidêa. J;liltnr-
_ doe da adolescência e da menopíD'-'

:ao Pertubaç6ea menatnla1a; 11��'

aaçllel e tumore.· do aparelho lenl
ü feminino.
l.,eraç6ea do ntero, ovirioa. tr-om

.... apendice, h6rniu. varina, .te
:tru:igia plbtica do perineo (ru�

vu)
�ISTENCJA AO PARTO B OfE

RAÇOES OBSTBTTUCAS
Joellçaa glandularea, tiroide, o,,,·

iOl, hlpopise, etc.) ,

Ibtturbio. nervOlOA - Ealerilldad•
Regimes.

;onaultório R. Joio Pinto, , - ·hI.

'41

�N1.1. R. 7 de Setembro - !.dif.

nu e Sousa - Tel. 84ft.

ruo
CONSULTORIO,

Roa Vitor MeirelN ---L
'

ti I
Fone munal 1.7. ,

RESID:&NGII:2' ,

,- :!"1
"...enlda TrompowlJd n

Fone manual 711

Transportu regulare. de carga I -de f ti te de

sIo FRANCISCO DO SUL '.para NOV4 ,IORI
InformClQõ•• oomo. Agente. "

Flotiao6polí. - C-*,. HoepckeS/A - C[ - Te!etooe l.lU ( Ihi. telel.
São PraocilCO dO,S�l-C.rTo, Haepcke S/A-Ct- TelelOlle 6 \4)JR�MACg

;..
,�

. "VIRGEM ESPECIALIDADE"· da
OlA,WETZEL:l � D rr�TRI l.L·JOI � V [L í.....�. (MuJ!I r!� li'

, TOR� � A ROUPA BRANQUISSIMA

o I-Ihi'

-----------------------�

JD,. R�ldão (-onsoni-
'-CIRURGIA GERAL - ALTA. a·
RURGA - MOI.:tSTIAS n. ...

NHORAS - PA1lTOI
:iJ'o!1ll&do pds :raculdade eh ....
... 4n UIIi'l'eraidade de SIe Paul..
ande foi ..eiatente por "irlo. ._ a.
8er'l'iço Cirúrgico do Prof. AUJI..

Cerrf:li Rati
Cirnrs1a do estÔmago • "lu 1ln1Ila.
...... lnte.tinoa delgado • I(1"0Il0. tInII·

de. rins, próotata, bexip. atare.
aririol e trompae. VaricoceIe. Ili.,.

ceie, "ariael e h_a.
Conlnltaa: ll... 3' '" 5 hen'tol, " na6

:relipe Schmidt. 21 (altol eh cua
ParailO). Telel. 1.5JS

a..ld�DCia:, 'Rua Jtaten. Ju.1er. n"�
Tele!. :M. 764

Dr. Newton d'Avil'a
Clnqi. geral - Doenças de s..ia..

ra. - proctologia
Fbtrieidac'le Médica

'Àn.oltório: Rua Vitor Meirele. n.

• _ Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horas e � lar,

'.,das 15 horas em diante

Residência: Rua Vida} Ramo. ..,

ii - Telefone 1.�.

Dr. A. Santaela
(lI'ormado pela paculdade l'faí!1o
aa1 de MedIcina da UnlverBidad.

do BrasD)
lItd1co por concurso da U81at6n·
c1a a PElcopatas do'Diltrlto

Federal
b-interno de ,Hospital PsiQuiA
tlrtco e, Manicômio Jud1c1i.r1o

da Oapital PedP.'J'&
h·interno ds santa Oaaa de 1110,
eerlcórd1a do Rio de Janeiro
OL!RIOA MltDIOA - DOlIINQA&'I

NDV08A8
OonsulUlrto: .ut1el0 Am6U

..to - l!IIla I.
Besld&nc1a: , •

Avenida Rjo Branco, 144
Du a 'toa II hor..

Telefone:
Oonsultório - 1.Hêi.
....dtncta - l.JOI.

Dr. MárioWendhausen
CiUaI.. .bIica 4e adultml • erlu_,
ooUtlltório - Rua JoAo Plnto.-1'

Telef. JIl. 76t ,

():aaulta daa ( li 6 lIoorM
__.,tad., J'e1I.. 8e11aW .. IA.

Telef. ' 1111
'

Dr. Paulo Fontes
Cllaieo i operador

c-lI1lltório: Rua Vitor :MalNIeI. .i.
Telefoae: 1.405.

-

c.uultu 4aa 10 b I' • ... 14 ..
II lIn. 1teald�ncla" Rua DI_

••• - Telefollé: 1.611

10r.Milton Simone Pereira
CliniC8 Cirurgica

Mol..ti'!. .e Senho,r••

CIRURGIA GERAL
,.. ,Serviços dos Professores Bene-

Ueto Montenegro e Piragibe No

gueira (Sio PaulQ)'
Oo.aultas: nas U ia i7 bor..
... Fernando Mac�do, 10

o TAU DO ITU.u
rroe.r.....Ad••"

Pro.,._.,
LIVRARIA .,, Llva....

:aoaA
.. � ····· .. ····· 0.

OAIJ411 111 HBIUIlfOll
POYUa v... cuaa ou� ....

vender? , _

�o encontra eomprador'
JIlIltregu. ao IlIK!r1t6rfo liIIICIItIUMIt

.... L . .Alves.
Bua DeocJiRo ...

.'�-

Dr. M. S. C,vllcànti
CIlJliea aela.iT&IUDte de tIriIIqu
a.. SaldaaJla JlarI.....'1"

TeId!ii .. '"

, ,S����:P.CtAt
, ESPECIALIDADE
'.::�����::::...�.
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o sr .. Nerêu Ramos visitou o

Presidente da Câmàra-
RIO, 20 (V. A.) - Ontem, a tar- r,etribuindo minha' presença quando

de, 'o sr. Nereu Ramos esteve no o \vke�presidente d� Repúbltca as,

gabinete do sr. Cirilo Junior; em -sumíu a direção dos trabalhos no

visita ao presidente da Camara. Senado, explicou o sr. Cirilo Jú-
- Foi uma visita de cortesia nãor aos jornalistas. /

Recomendou a dele ..

sa do mondo contra
o comunismo
NOVA YORK, 20 (U.vP.) - O

ex-presidente Herbert Hoover falou
através do rádio, �"ecomenld;and'o. a
defesa do mundo contra o cõmunís
mo e ãeclarou que a maioria dos
países da Europa Ocidental não es

ta suportando a parte que lhes cor.

responde do encargo, pelo que. su

geriu que 0$ Estados Unidos' sus

pendam o auxilio finan,ceiro' que

,lhes
vem prestando.

Rádio . Guaruj.áfLORiAMOPOLlS - 21 de Outubro de 1950

/

Resultados íoícds das
eleições em Ccncínhas
Oanoinhas, 20 (Do Oorrespondente). - São os seguintes os re

sultados totais das eleições neste' município:
Numero de eleitores do municipio : 10.507

Programa para hoje
8,00 )oras BOM DIA PARA'

VOCE' .

9,00 horas NOS BASTIDORES
·DO MUNDO

,

9,05 horas - VARIEDADES EM

GRAVAOÔllJS _

14,00 horas - ENCER�MENTO
-- '1° PERIODO '

. 17;30 horas
"
- �JUVENTUDE CA

TOLICA DE FPOLis
18,05 horas - Um PROGRAMA

PoARA VOCÊ - A ELETRO-TEC·
NICA
18,00 horas >- PROGRAMA DA

la WREJA BATISTA
18,45 horas - XAVIER CUGAT

E SUA ORQUESTRA
19,00 horas - MOMENTO ES·,

POR'l'IVO BRAHMA
.

.19,30 horas - NOTICIARIO DA
AGENCIA NACIONAL
20,00 horas - CANTA BRASIL
20,30 'horas - ORQUESTRA DE

SALÃO GUARUJÁ (ÉNARCO)
�1.00 horas - RADIO BAILE

GUARUJA
22,00 horas ENCERRAMEN·

TO.

Votaram:
Deixaram de votar:

.

- Abstenção 29.6%
/

P4RA PRESIDENTE DA REPUBLICA

7.406
3.101

Getulio Vargas
Brigadeiro. Eduardo

-

Gomes
-Cristiano M.ach\ado

PARA GOVERNADOR DO ESTADO

4.143
2.089
954

-:
lrineu Bornhausen
Ud,o De,eke

3.506
3.173

PARA PREFEITO MUNICIPAL
Benedito 'I'erezto de Carvalho Jr.
Francisco N. Fuck

Dorgelo Cordeiro
PARA DEPUTADOS ESJf'ADUAIS

Dr. Fernando 'Osvakío Oliveira.,
Dr. Reneau Cubas
Dr. João Colodél

2.991
2.162
1;8:39

2.440
2.241
1.844

LEGENDA PAR':ÇIDARIA
PARA DEPU,TADOS FEDERAIS' "CLIN�CA E CIRURGIA DOS 0-

LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
2.217 GANTA DO
2.510
1.812 DR.c J. J. BARRETO

PSD
UDN
PTB
) PA,RA DEPUTADOS ESTADUAIS

2.624
2.316
1.938

FOrmado pela Faculdade Nacional'
de Medicina, da Universidade di!
Brasil. Ex-asststente dos Serviços
de Ottalmología, do Professor' Caldas
Brito, da Policlínica Geral 'do Rio
de Janeiro, e de oto-rfno-Iaríngologfa
do Professor Leão Venoso, Hos'pitaí'
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar
'

Atenderá, diariamente, a partir do
dia 1° de .Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

PSD
UDN
PTB

PARA .vEREADORES
PSD
UDN

'. PTB

2.333
2.499
1.860

,

i
. Olíverio V.
t...

VEREADOR MAIS VO'l'4DO
Côrte, do P. S. D. com:

VEREADORES ELEITOS

P)3D 5 - UDN 5 -,PTB 3
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

436

Oliver io V. Côrte.
Sarkis Soares

436

::� Pio XII foi 'aclamado
��� por 70 mil' pere-
229 urinos

..

226 VATICANO, 20 (UP) - O Papa
222 Pio 'XII, que regressou da Basilica

221 de São Pedro para' a audíencía,

209' !::r���� f�i a�c;::o��o rg.�obO'OO�r���
qUe não puderam entrar na basilica.

351 Depois de falar aos peregrinos em

269 seís i�omas difer-entes Sua Sane

244 tídade rletirou-se para - �eus aposen
tos.

Druusio Cunha
'Jair Damasco' da Silveira
Ricardo de Oliveira

DA UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL
Carlos Schramm
Jovino Tabalipa
Alcidio Zanoilo

Agenor Gomes
Rudolfo Zíperer

DO PAR'PIDO TRtr.BALHIS'l'A BRASILEIRO
Dr. Harold�'F'erreira
Floriano de Paula Xavier
'Br,auÍio Ribas

. Emprego para pessoas ativas que Õ· PRECEITO DO DIA
-

g� d-
"

'd
.

PAUSAS NO. TRABALHO.

queiram pr.1J re, Ir � na VI a o. or�a�smo do indivíduo 4�e
Importante organização muito antiga e conceituada pre, passa--o· dia tr-abalhando necessita

cisa -de- vários inspetores viajant�s. _-'Despesas pagas para de pequenos �intervalos _!le repouso

pequenas viagens. _ Possibilidade para ganhar de inicio para refazer as energias gastas. o.

Cr$ 1.500,00. à Cr$ 5.000,õo.. Informações à Rua Felipe trabalho que se prolonga durante

Schmidt, 17 - Sobrado. '\ horas a fio; sem interrupção. além
de menos produtivo, constitui

,
LIma das prfncipais causas dos aci·

Vubst·.tuto· da Sttaford 8r-IPPs dentes' e molestias profis�lonais.a li Inclua. em seus períodos de

LONDRES., 20 (INS) -

Hughlde
março, o senhor Hugh sucederá, 'trabalho pequenos intervalos. deGaitskell foi nomeado ministro da ';

c

'. '. ".
Fazenda. Mi�stro de Estadõ para ao �nhor -Sttaford Crtpps, que de- l'apouso, � fim de evitar Ia fadíga
assuntos econômicos desde. o mês mítíu-se por motivo de saude. e a estafa. - SNES.

A eleição estadual em números,
(Dádos, fornecidos pelo T.R.E.

Para-Góvernador

114.255 139.150
..... PREsmÉNCIA DA REPúBLICA

GETULIO VARGAS ..

EDUARDO. Go.MES "

CRISTIANO. MACHADO.
_Jo.Ao. MANGABEIRA ..

VICE-PRESIDENCIA DA REPúBLICA
ALTIND ARANTES . .

_ o.DILo.N BRAGA " '.
,

CAFE'. FILHO . .•.

. ALIPIO CORiltÊIA .

VITo.RINo. �FREiIRE !••••• , •••• • •••

,

SENADO. DA REPúBLICA
NEREU RAMOS ...• . .

CARLOS Go.MES DE OLIVEIRA .. .:
'

..

'CAMARA FEDERAL

� LEGENDAS
UDN

L

Araqua ri .. . ....

Araranguá
Biguaçú ..... ...

BluIlTIliTa-tr .. (l1�Q terminada)
Bom Retiro ,... . ...

'-

iBrllsq:ue
Caçador .

Camboriú
Campos- Alegre

I,

Campos Novos
Canoi nhas ....

Oapinzal ..

Concórdia
Criciuma
Curi tibanos

"

UDo.

�.261
2.426

1..084
4.290
1.463
1.H8

2.519
912
44.1,

2.588
3.173
1.407
2.525
2.331
2.184

8.p5

1.52,8
1.289

.

1.817
1.864

,5.166
1.447
1.515
908

2.404
,2.675
4.249
2.923
7.971
1.846
801

1.436'
3.462

�968
7:56

1.600
3.438-
1.010
1.295

1.706
1.392
2.032
744
906

2.698
1.735
4.613
2.099
L7!!0
1.275

2.480

IRINEU

... 1

Florianópolis ..

Gaspar .

Guaramirim '. . ...

lbirama .. . .

Imaruí .

Indaial .

Itajaí .

Itaiópolis
Ituporanga

. . ',.

"

814

2.808

1.340
4.820

2.038
� 4:.558
2.492
949

505
1.989
3.506

1.554

3�665
4.0'38

1�911
8.835

,
"

Jaguaruna
Jaraguá do Sul

Joaçaba
Jolnvile

Laguna
Lages
Mafra ....

.....

1.916
2.483.

917
2.091

6.140
1.035
.1.943
539

3.252
4.899
.6.671
3.697
4.782
2.240

1..183
2.782
3.164
1.160
597

2.781
5.320
2.374
2.193
2.126

. 2.055
1,672
1.585
1.610

2.800
2.180
.6.170

1.613
2.409
2.224

2.795

I
..

··�;
t-

s

;.
,,:'
1:,

,;

,Nova Trento .

Orleães .

Palhoça ..

Piratuba .. . .

Pôrto Belo .

Pôrto União .. . .

Rio do Sul '
.

Rodeio .

c:> São Bento do Sul ....
São Francisco do Sul
São Jo'aquim' (não ternliflâd,a)
São José ......•.... . .

Taió .. .. .

:'\, .

.Tangará. .

Tangará ' 'r . ...•...

':,.:
.

..

i:'

.

....

'I'imbó .,.. :... . ...

.Tubarão (n ão
Turvo .. , .

U�us:�anJa . .

Videira .. . '"

Chapecó .. (não terminada)

terminada I
....

PSD
103.267

ASSEMBLEL<\. LEGISLATIVA
LEGENDAS

UDN PTB -.' PRP
85.7Ó6

•
34.614 13.691

CAMARAS MUNICIPAIS
.

"
LEGENDAS

PSD "-:_ UDN' - PTB - PRP
33.833 - 5.891

109 ..241 -

PSD.
168.271

94.690 � 84.097

'';-'

106.573
93.799
54.596

24

95.800

107.92Y'
21.155

11}
2·.831}

106.285
138.7,],8

PTB

35�070

PSP
7.901

F 11 e elt,anõà,

TÓNiCO CAPiLAR

POR EXCEl�NCIA

COITRA CASPA.
OIJEDA lOS eA·

BUOS f, DEMAIS
�

.=rEceou DO

COUftOtABELUDO.
,;

•
I

A u.D. N ., reunida no Rio, pela primetra vez após o

·pleito manifestou a tendência de ficar ,firme na oposição
ao govêrno do sr. Getúlio Vargas.

Êssre o papel - disse o sr. Odilon Braga - dos partidos
derrotados.

' \
Votarei também, aqui no Estado, com o ilustre relator

'e colega no âmbito federal.
Bau aobienio ?

SOU c<!n,h"u, 1,

.

�

.. '
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