
'Mais de I milhão de
too. de arroz em
São Paulo
RIO, 23 (V.A.) '- São Paulo

produzirá uo corrente ano 1.022.051
ton€lad'as de arroz com' cascã, no

a valor de Cr$ 2.299.615.000,00. E,m
confronto coni' o/ano de 1949 as es·da timativas feitas la<%mitem q�e ha.
verá um aumento de 319.105

tone'lMac la.das no cor.rente a�9. O Estado de
Sao Paulo e o maIOr produtor de

I arroz no pais. --------......------------.....--.------t, I
.I

Para acabar COJD o «poder econômico nas eleições»
RIO, 23 para evitar o que está sendo

chamado o "abuso do node ..

economíco", l�l:lUSO do poder
economico quer dizer o em'

prego ele grossas quantias em

dinheiro para obter votos.

Como já dissemos, gastou-

Ise imenso na' eleição de .'l de

outubro. Candidatos houve que
despenderam até cerca de ciu-

co mil contos ... E nem todos
. conseguiram ser eleitos! o sr;

Campos VergaI, que é Iíder do

'sr, Adernar de Barros no P::t

lacio Tiradentes, é quem 'mais

clama contra o abuso do po
der economico.... Quer are·

,

forma para que o fato não se

enraize em nossos, hábitos po'
.

liticos.

(V.A.) _ Vamos

Araquari
\ ,

Ararangua .

Bíguaçú .

Blumenau .,.. . .

Bom Retiro .'

....... .... ...
_ .

......... ,. .. 2.426 2.898

1.084 1.3<lO

4.484 4.982

1.463 2.0J8

1.748 4.55,�
2.519 2.49:.!

912 949
441 505

,
2.588 1.�89
3.173 3.50a

1.407 1.554

2.525 3.665

2.331 4.068

2.184 1.911

8.115 8.835

951 1.574

1.528 1.910

1.289 2.483
1.817 91']

'\,.864 �091
'5.166 6.140

1.447 1.035

1.515 1.943

908 53�
2.404 3.252

2.675 4.899

4.2�9 6.671

2.923 3.697
7.971 4.782

1.846 2.240
801 1.183

1.436 2.78�

3,462 3.164

96� 1.160

756 597
, 1.600 2.781

3.438 5.3,20
1:010 2.371

1.295 2.193
1.7D6 2;126

2.094 2.866

2.032 1.672
744 1.585
906 1.610

2,69-8 2.800
1.735 2.180

. 4.595 6.149
2,.09'9 1.613
1.740 2.409
1.275 2.221
4.064 461S

ter uma outra reforma elei
tonal ,em breve _ .anuncia .. ho

je, o vespertino "A Noite",
que, em seguida, assim desen
volve sua informação:
"Os deputados que .consegui

narn reeleger-se, -DÚ
1 pelo me

nos apreciavel numero deles,
estão dispostos a propô-la,

••_-.-.-•••- -.-.- -_••-.-••.-.-.-..-_••••-.-•••••_.__•..-•••-_"!!••_-.-.-.-•••-.-.-•••-.-_-.-.-.-_-•••........,
• -,.-..-.· _-.-.-.-.·.•D·.,._.-.
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.../ .....

·llpressi". agradecimento da Bseola N.ICONFITEOR .••de Veterinária ao. Ooveroador do Estado o jornal "A' Evolução", dirigi-
III) Os' estudantes da' Escola Na· da pelos srs. drs. Te�� V. R!bei

cional de Veterinária, querendo -ro e Rafael Cru� LlDla, ultima
c�operal� com tão �lev3;das. r;:aliza· mente destituídos da direção do
çoes vem colocar a díspoaíção de , •

V. Excla. seus préstimos para o que P .. T. B., confessou, em seu ulti
se fizer necessário no qüe se rete- mo numero: "Por outro lado, a
re ás nossas possibilidades.

.

U D N P R P P D' CSendo o que nos ocorre no mo. • • • O • • ., O • • ,. e

meJlto, aproveitamos � ensejo pa- O P.- T. B. conquanto mantives
ra renovar a V. �xcia. os ll;0'sSOS sem inteira solidariedade à· ,candi.
protestos de '. estima e Co'flsldera' d d B· dei Ed dção. ....., atura o nga elfo uar o

Cordl;;tis Saudações" Gomes, não puderam_ evitar que
boa parte de seus eleitores sufra'
gassem o nome de Glltúlio Var
gas."

Todos já sabiam disso, isto 'é
JOÃO PESSO.A, 23 (V.A.) _ AI·

cançaram grande repercussão neste que o P. T. B. orientado pelo di-
Estado as experiências realizadas retório destituido votaria

�

no Bri
em Recife pelo técnico do Minlsté, gadeiro. Aqui na Capital, q'u�ndorio da Agrtcultura, ,José Augusto
de Farias, sôbre preparo da gluco- O Sr. Saulo Ramos recebia 100
se e de material explosivo do re- votos, 95 .estavam acompanhadossíduo do agave, As refériçlas ex·

r íêncías estão interessando viva' do Brigadeiro e apenas 5 de Ge-
mente a firmas norte·americanas. tálio.

'

Em alguns números da "Evo
lução", a frase acima citada apa
rece corrigida, com. íl" superposi
ção de outra legenda, que não a

-do P. T. B·

Subscrito pelo sr, José Carlos Le

mos, Presidente do Diretório Acadê
mico da' Escola Nacional de Vete
t'in'âria, recebeu o' sr, dr. Adef'l!'p-,ll
Ramos da Silva, digno Governador
do Estado, o seguinte oficio:
'Temos o prazer de vir a presen

ça de V. Excia., em nome dos estu.
&lntes desta Escola que desrrma
ram 'dos proveitosos ensinamentos
ministrados por ocasião da recen
te excursão realizada a êsse Esta·

do, sob os auspícíos do -Prof. Dr.
Paulo Daeorso Filho para, ínterpre- -

tando os nossos sentímentos, levar 17,·rma"S Dort'O-amOr.-_ao seu conhecimento que: [ V 1)
1) O corpo discente da Escola •

t d
'

Nacional de Veterinária, reconhe. canas ln eressa as
cido pelas gentilezas de acolhida e

mconteseãvel bôa vontade encqn
trada no sentido de aumentar os

llIOSSOS conhecimentos á profissão
futura, envia a y. Excia. os seus

mais efusivos e sinceros agradeci,
mentes:
lI) ftste Diretório Acadêrníco con

gratula-se com o Exmo. Sr. Gover
nador do Estado de Santa Catarí-

Brusque ;

Caçador : .

Camboriu ;."

,Campo Alegre ....

Campos Novos

Canoinhas .

Capinzal .

,/Concórdia .... .... . ...

I
'Cdcil,lma
Curitibanos

Florianópolis
Gaspar ....

Guaramir-im
.

.. . ...

Ibirama ....

Imarui

Indaial

Itajai
Itaiopolis ....

,

Ituporanga
Jaguaruna ••• "a

Jaraguá do Sul

Joaçaba
Joinville

Laguna
Lages
Mafra

'" '" '"

.....

na por essa -auscíctesa-, iniciativa,
reconhecendo os elevados ideais de
ver futuramente um Brasil forte
€ com sua agro1pecu(lria �esenvol·
.vída para gáudio das pretensões
patrióticas em pról de uni porvir

No cemiterio de
Pistoia peregrinos
brasileiros

Meo'ugem do· Il�r,.,
.

ROMA, 23 (V.A.) Quatrocen- A confissão vale!
O· 1.1l' tos peregrtnos

'

,I{:ra'S:�I�iro!s, acom O erro é tipicamente freudia-

deal Ruffioi 80 'pre- panhados pelo prefei�o �e Pi�t�ia, no. Ato falhado 'de quem escre-
. I

dir ign-am-se ao cemíterio militar veu e de quem revisou Is d
"

s,"dentll d·.a Repu"bllca onde. e�tão inhumados os soldados Sub-Consciente à
. so

de (jU )
brasileiros, mor Los durante a cam- ,

s vezes man ar
RIO, 23. (.V.A.) _. O

.

cardeal Le·
panha de 1943 44 Foi celebrada SO ou azar. E castigo, explicadogado Ruffllll, que transítou por es·

. .

.

pela ciê
.

_

ta capital para tomar part€ no Con- Missa por um ibISpO, em presença lenCla.

gresso Eucaristico de Buenos Nres de varia.s autoridades locais.
-

.',
env�ou ao. pr:esideD�e 'a �epu'bli'

-

,-
,

, Gr'eve er 1ca a segumte mensagem:
"-'> 9 a

Ao tocar o_ solo dest.a no�re e ge- Rômulo chegou C.
"

nero,sa Naçao, me e mUlto grato no hl1e'iUpresentar n:in�as .

homenagens a ontem \80 R-lOVossa Excelen�la" mwoc'andJ> sôbre
Si e sôbre o graupe povo bl'asilei,
1'0 abundantes bençãos do Céu (a)
Ruffni �ard€aI Legado".
Em agradecimento, o presidente

da Republica, enviou um telegrama
ao Cardeal Rüffini.

promissor; ..

Nova Trento

Orleães

Palhoça
Piratuba

•••• / • o ••

SANTIAGO, 23 (V.A.) - Operá·
rios de todos qs portos chilenos, 'ou
seja, cêrca de oito mil trabalhado·
res, decidiram entrar, em greve ge·
ral, por um' per iodo indeter�nado.

. "

'Pôrto Belo .... ..

Pôrto União
r Rio do Sul •••• o •••

RIO; 23 (V.A.) _ O ministro das
Relações Ext'eriores das Filipinas,
sr.

c�r
os p. Rômolo, chegou por

v�a. aé .ea a,
esta Capital, onde l)ar·

ÜCIP 'a das' comemorações que se·
rão l'ealizadas no "Dia d� O. N. U.".

Faleceu o sr. r

IHenry StimSOD'
WEST HILL, Nova York, 23 _ (V.

-

A) _ Vitima de um ataque cardía.
co, faleceu o ex.seCl·etário da Guer·
ra e de Estado dos Estados Unidos,
'81'. Henry L. Stinson, o qual con·
tava 83 anos de idade.,

Rodeio
, .

São Bento do. Sul .. .

<

•• ; •

Sã.o .�ral1Ç!isco ,do Sul .. . ...

São Joaquim .

São José

Tuió

Tangará .

Tijucas .

Timliló

Tubarão ......•...................
I Turvo ',. .... ..... . .

Urussarrga
'

.. '.. '.... . .

Videira .... . ,'•••••• o •••••

Chapecó ....
..

não terminada

,A prova �8 quitação com o dever eleitoral
não' pode ser exigida dos funcionarios por nenhuma

repartição pública,
-

RIO, 23 '(V.A.) � A Justiça Eleí', clúsiva atribuição do Ministério
torai declarou que nenhuma repar-I Pu'blico. A declaração veio' a IPro�
tição do govêrno tíim autoridade' _

.

para exigir de seus servidores pró· posito dos rumores de que aPre·
va de quitaçã_9 do dever eleitoral, feitura do Distrito Federal cogita·
pOis que se trata de matéria de eX· va 'de formular tais eXigencias.

Próximo a fronteira'manchú dOs
. soldados norte-americanos·

117.668 143.305
PRE�IDENCIA DA REPUBLICA

Getulio Vargas, ..........
,

o 0 . 108'.049

97.157

.56.953
24

99.199

111.177
21.180

10

2.839
l
I'

109.50.9

141.969

Eduardo Go-mes
"

.

Cristiano 'Machado ........ 00
..

João Mangabe'ira .............•........

.A VIGE-PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Alh o Arantes ....•. '. • .....•.........

Odilon, Braga • . . . . . .• .
.

Café 1l:i1ho ....................•.•......
Alipio Corrêa

.

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

Tóquio, 23 (V· A.) - Os norte-ámericanos encontram-se
caminho para a fronteira, achando-se agora 80 quilômetros'
Mandchuria.

\

Nesse espetacular avanço as tropas sob o comando de
4\rthur fizeram 26.000 prisioneiros comunistas.

SENADO DA REPÚBLICA
Nerêu Ramos (PSD) .......• . ....••....•

<Carlos Gomes (Coligação� , ••.. , 0.0 ........ 0

C-!iMARA FERERAL
LEGENDAS

P.<S.D. , U .D.N.
11,2.655 106.756

P.T.B.

35.490

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (LEGENDAS) "
P.S.D. U.D.N. P.T.,B: P.R.P. P.S.P .

111.686 _ 87.737 - 35.'641 15.195 7.936
CAMARAS MUNICIPAIS

!. '

LEGENDAS

P.S.D. U.D.N. - P.T.E. P.R.P. P.D.C. P.S.P.
98.201 87.040 34.322 6.3,94 f:-187 5.328

j
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por travar-se.
As Nações Unidas precisam ago

ra estabelecer um regime' demo
crático para todo o território co

reano'.

Para tanto, torna-se necessário
realizar ali eleições livres" f'iscar

C ASA AI se Iízadas pelas autoridades interna-
,�

-

-� uga -

clonais. Porisso existem
RECÉm-CONSTRUIDA, A RUA Mas mesmo depois de resolvida tares dos Estados

JOSÉ BOITEUX N° 9_
a situacão na COTéa, as nações li- dos os países da

TRATAR COM O SR. MILTON "

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO_ vres precisam cun(tinu1alr trabalhan- tlanti ca,
�

• • • • • • • • • .• •••••••• " _ •.• _ do. Eslas missões estão encarrega-

Dean Aoheson - secretário de das de treinar os exércitos dos de

Via)-C"'" te estado norte-americano - resume mais países no uso das modernas"
...� a tarefa. do mundo livre dizendo: armas norte-americanas.

Precisa-se de um que conheça to- . . .

dades das"Precisamos assegurar a Paz Além disso, varras umna "'-
do o Estado. _

Tratar com o Snr , Waldyr, no Ban- não só na Goréa mas em todo o fôrças armadas das demais nações-
co do Distrito Federal S. A. mundo". da comunidade Atlautica estão"
••••••••••••• '.. •••••••••••••• Si as nacões livres derem por sendo treinladas nas Estado's Uni--

.concluída 'a tarefa com a vitória dos.
na Coréa., a ·ameaca .á paz mundial, Em realidade, o- número destas,;

aumentará cem por cento. unidades chega a cêroa de 1.50IY

Neste s,enLido ,o general .omar N. homens.

BradJ.ey - chefe do estadq maior Nas instalacões' militares dos'

norte-americano - 'diz bem, clana', Estados Unidos na Europa estãlY"

mente: sendo trein'adas outros 1.·600 .sol�
.

"O maior perigo é que, depois da:dos ·e oficiais das dl8ID1atis' na�"

da vitória na Coréa, nós deixemos ções da comunidade, AtJ.antica.

-, 'VE'NOE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

I

�om (',a·n"r.jilailp. nar,'" 1ôO lit.ro," OP. sorvete, pqniD"iI" com com-

pressor "COPELAND" 'original, motor de 3 H. P. e batedeir-a com mo

tor -de 1 H. B. em perfeito éstado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPÓRIO ROSAn.

Já é facil
,

a

,
.

i
!

�:._:Ao .... 2 vezes por semana e 8 linhas internas para Francfort.
.

�niqu., Numberg, Dusseldorf, Berlim e Ha,mburgo.,
·FIUZA LIMA & IRMÃOS· Rua Cmelheiro Mafra, 35

, flO'RIANOPOLlS·

pelos CONSTELLATION da
I

AIR FRANCE

! '.

Cúria ,Metr.opolilana
Assunção" de Nossa Senhera
Por ocasião da definição .do Dogma de Nossa Senhora, a

10 de novembro próximo, queiram os RR. Srs. Parocos e Rei
tores 'de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex
celsa Mãe de Deus e Mãe nossa, promover em suas Igrejas
ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais
aconselhaveis, como solenes comunhões, etc., pelo menos os

seguintes: '

.

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

.

.

2. Possivelmente Novena, ou, pelo menos Tríduo,
em homenagem a Nossa Senhora.
3. 'Bênção solene, com alocução sôbre o mistério do
dia.

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

.

P. Quinto Daví Baldessar

14·· B. o.

,

a

Aviso
- o Comando do 14° Batalhão de

Caçadores avisa aos candidatos à
Escola de Sargentos das Armas que
deverão comparecer no dia 24 do
corrente' àquela Unidade afim de se'
rem ínspecionados de saúde.

.. .. ",,,' �

de negócio
venda

'

. Viagem com seguranCR e rapidez
SÉ) NOS 'CONFORTAVEIS l\'lICRO-ONIBUS DO

Florian6pólís '..:_' ihtJiü' _:__. Joinville - Curitiba
... " ..... ,_ .... ,. " iii

•

Temos o prazer de comunIcar aos nossos prezados clientes que
a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO StJL, Ltda; !tc'a,ba de inaugurar

a nova linha.
FLORIANóPOLIS, sio FRANCISCO, JÜ'INVILE, MAFRA

UNIÃO DA VIT8RIA, LAJES.
ás SEGUNDAS, QUARTAS e 'SEXTAS

.

Os aviões farão as viagens d'e r!3gI"esso pelas mesmas escalas, nOI
mesmos dia.s, pernoitando ·em Florianópolis. .o pouso em

'. São Fran'
,/ cisco está dependendo da .homologaéão, pelo DAC, do campo local.

,Congratulamo-nos com os nossos prezados clientes pelQ 'aus'
picioso fáto. que rev,ela o interêsse. da grande emprêsa brasileira
em hem servir ao Estado e' corresponder à animadora .preferência com

que a tem distinguido o comércio, a industria.e o público catarin;ense.
. Florianópt>lis, ·26 de setembro de 1950.

".",___ j"" MACHADO & CIA. SA,. ,Comércio e Agênciars

._. . . .. . . . " .. .. . . . . . . . ,

.aI f.Ue. ,. .

te filiai I
lia.. d. .,.ec.. .... • ••Ui.

,UH.te ,ara e ... -PJIIPOLIIO'
, ••• eader••ta •• CUDIft
Ii�O PB_DULo

......

Casas
Dispomos de duas, para alugar,

no Estreito. Banco Agricola - Rua

Trajano, 16.

1 Nos bastidores do mundo

O PRIMEIRO PASSO
Por AI ,Neto

Criar fama e deitar-se na cama de permanecer em posição de aler-:
é a pior coisa que pode acontecer,
neste momento, ás nações livres.
Fazem quasi quatro meses que

o comunismo agrediu o mundo
livre á mão armada.
A agressão - que poderia se

ter dado em qualquer parte
teve lugar na Coréia.

Os comunistas estavam com tu
de. Tinham maior numero de sol

dados, melhor equipamento, ,e ha
viam apanhada os' defensõres des
prevenidos.
Houve um momento em que tu

do parecla perdido para as Na

Cões Unidas.
Mas o mundo livre não esfregou

os pontos. Continuou lutando. E
neste instante a vitória .das Nações
Unidas na Coréa é já uma realida-
de. j

Os invasores comunistas estão
fugindo em tôdas as direções,
com o rabo entre as pernas.
Em Lake Success,' a arrogaucía,

com que 'se portaram os represen
tantes soviéticos quando os comu

nistas estavam ganhando, desapa
receu.

Os camaradas Vishinsky e Malik
central !."estão agora, falando macíoztnho,

O Tratado do
corri uma amabilidade enternecedo-

ta ".
suas defesas.
Isto quer que as nações livres.

ta". "-

Si duspuzerem de um exército>

poderoso para enfrentar qualquer
agressor, as Nações unidas quasf
que certamente tr íunfarão 'na ta-:

reí'a de manter a paz mundial.
"O melhor preventivo para a guer

ra - af'irma o chanceler francês

Robert Sclmman - é uma defesa-

mexpuguável., \

"A fraqueza provoca a agres ... -

são" .

A mobilização das nacões .ivres

não deve ser dada como eouelulda

quando fprnílnar !l ;;uprT'.\ na Co.-

réa. "

O triunfo das Nações Unidas na',

península coreana. deve ser al',·-

nas o ,polimeiro pas ,.) para o esta

beL;:,.;:' : uto dt: urrr, \-i!l'tÍádeira';·
I �z muudíal.
"É uma organização forbe, pa�

ra a qual todos os membros do

tratado estão fazendo contrihui-:
cões, e que será dírigída, estabí-:

Iizada e ma�ejada por um poder'

Atlantíco Norte'

representa uma aliança
.

militar

cujo poder defensivo representa/As nações livres venceram e

criaram fama. Mas coitada-s si se uma garantia sólida para a paz.
As nações da comunidade Atlen-

tíca estão se tornando tão fortes

milífarmente que- in!enihltrm agres-

sor ousará atacá-las.
E si '0 fizer, levará rua; cabeça.

vras:
f

"Não se trata de um páreo que Enquanâo escrevo le�Las rases, ,

doi I' cinquenta grandes navios' trans-:
se possa vencer e·m ms_pu os. .., .

I '

"E t'
'\.

d ito portes norae-amencanos ac ram-se-
s a e uma carrerra e mUI, s

d E. a caminho a uropa.quilômetros" .

Êsses nayios levam armas mo-:
Harrimann quer dizer que a vi-

dernissimas para o que será, no
tóría na Coréia é, até êste momen-

fim, o exército da Europa livr-e:to, apenas uma vitória militar.
Mais de 250 mil toneladas de

A batalha politica ainda. está
equipamento militar já foram en--

tregues pelos Estados Unidos às-

20 nações da comunidade Atlantí-:

ca .

O equipamento que estas na-:

ções estão recebendo é' igual ao'

.equipamento do exército norte-a-i

ra. Até sorriem.

deitarem na cama!
Averell Harrimann - conselheí-

1'·0 do presidente Trumann - foca
liza a situação nas seguintes pala-

merieano.

missões milt-:
Unidos em to-

comunidade A-,

organismo

Sífilis i

DA

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor .

I ,
I

CASÁ MISCELANEA: dlltr;
buidora dOI Rádiol'''' Rj�C, A

ictori 'Válvulal erDilco••
Rua Coolclbeiro, MatrQ I

1l8CIUTóBIO IMOBILUBlO Ao ...
ALVJIl8

Encarrega-se, medJante oom'_'o,
compra e Tenda de lmóTeS.,

'. '

,Rua Deodoro' 81. ..-'.;-'"
' . -
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Bocial
.

Cine-Diário �,panelas de Pressão ARNO
- RTTZ ODEON -, a Cr$ 510 00

)

Sirnullunecnnenie ,

;Diário da Mefropole ÁS 5 e/7,45 horas - ás 7,45 hs . Grelhadores Elétricos
•.: Sessões elas Moças ,

Uma odoreuel historia de amÔ1' a Cr$ 300 00(ALVARUSDE OLIVEIRA) desenrolada num ambiente sedu.
. ,

Sinfonia da Metrópole"
tor �:Z���tdRDMANCE... na Eletrolalidía

. t
o maestro elevo a batuta ..•

(PRIMEIRO MOVIMENTO) D�;!N!!I:�R;NA I IDi:I;_;;i;;i;, -D:aCV;t;dr:;'I;i;�;;HiIlDa,
Vai começar a sinfonia... Lynne ROBERTS Warren DOU, á·' t,·vo ·doÉ quando tudo se cala ... Silêncio quasi profundo. As respirações GLAS, Doris M�RRTCK, Veda Ann Boveo rio comemora'

-estão suspensas... BORG
. «Dog.ma' 'da' 4ssouça-o'» "

De repente, emerge do silêncio o cantico do galo, Iongtquo, trís- Direção de JAMES ,SULLIVAN
'lonho, prolongado ... E o dia parece despontar ... Devem os primeiros No Programa: No dia 1.° de Novembro realizar-se-á, às 20 horas, uma

craios do sol estar surgindo, do alto do mar ... As lâmpadas da rua fo- Noticias da Semana - Nac. 'sessão mariana no Teatro Alvaro de Carvalho .

iram apagadas... O
-

galo continua cantando... H'a o primeiro sinal Preços : A Congregação
. Mariana Nossa sar - A Mãe do Corpo Místico

"da vida metropolitana: -'um bonde que passa, pesadão,

estremecendol
Sras, e sr itas : Cr$ 1,20. Senhora do Desterro, em colabo- 31 de outubro P. Bertoldo Braun

;a terra ... Devem estar indo êsses veículos cheios... São 'os operários Estudantes: 2,00 ração com as,demais Congregações - A Medianeira das Graç�s
-que traba1ham longe, que acordam cedo. e viajam já, com sua marmita Cavalheiros: 3,20. de Florianópolis comemorando a 10 de Novemb-r-o S. EXCla. Rev-

"embaixo do braço, agazalhados péla gola do paletó velho, virada, pu- "LIVRE" _ Crianças maiores de próxima defirrição do Dogma dia dma. D. Joaquim Domingues 'de
;ea não sentir no rosto o frio que a madrugada vomita, como baforada 5 anos poderão entrar .na sessão Assunção, promoverá um novená- Oliveira Assunção de Nossa

"fie 'gelo ...E são sempre frias as madrugadas cariocas... dê 5 horas. rio, a ter início hoje, na Catedral Senhora.'
E já .não é só um galo que canta, os outros vão respondendo, pa- Domingo. _ RrrZ _ UM ANJO Metropolitana, ·estando escalados os No dia 10 de novembro, ,às 9

.recendo que o éco vai correndo, voí recochetaando aqui, alt, acolá... CAIU DO CÉU.
• seguintes pregadores com os se- horas na Catedral Metropolitasa

A sinfonia continúa . .. Domingo -..,.. ODEON _ PINTOR guintes temas: será celebrada Missa Solene com

E o maestro faz sinal a outro instrumento para entrar na harrno- DE ALMAS . \' 24 de outubro P. João Rohr S. assistência pontifical e à noite.
J. =r: A Imaculada Conceição às 20 horas, no Teatro Alvaro de

25 de outubro P. Jorge Lutter- Carvalho, haverá solene sessão ma-

beck - A 'Anunciação dana, sob a 'Presidência da auto'

26 de outubro P. Henrique Thom ridade eclesiastica oe na qual se

realída- - A Mãe de Deus ouvirão vários oradores.

27 de .outubro P. Jorge Lutter-j Uma eomissão de oongregados
Espetaculo sensacional! berck-> O Caminho para -Jesus visitou S. Excia. Revdma. D. Joa-

Gloriosa epopeia de. amôr ,e 28 de l-outubro P. José Milanez quim Domingues de Oliveira ob-

_ A Corredentora, tendo a necessária autorízação e

29 de outubro P. 'Santos Sprigio aprovação deste programa bem

_ A Rainha dos Apostoles como ,as bençãos para este empre-

30 deoutubro P. Quinto'Bald·es- endimento.

Vida

.nía , . .
_�_ ...

Apitam as fábricas... E umas parecem responder ao toque das
"outras ...

O chamado monótono se reprodua ... Está na hora de tratar-se do

pão do estômago. Já a cidade reclama o esforço dos seus filhos ... A
-cídade que' luxa, que se embeleza dia a dia, que vive, que palpita,
.enfírn, precisa do trabalho e do. dinamismo. dos seus habitantes ...

E quando as fábricas param ele apitar, surge aos nossos ouvidos
.a policrôma cavatína dos pássaros ... Pássaros qqe cantam, no seu gor
.,geio formoso, pássaros que voam e revoam as árvores da cidade ...

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

ANIVERSÁRIOS À.s múltiplas manifestaçõns de
Sra. Martinho Callad» Jú.nior estima e apreço ql:\e lhe tributa',
Natalícia-se, hoje, a exma, sra, rão pelo transcurso de sua ef'emé

-d. Marina Dutra." Oallado, digna ride natalícia, nós nos associamos
espósa do nosso distinto conter- com os melhores votos de relícída'
râneo e brilhante jornalista' sr . des .

Martinho Calhado Júnior, alto fun- Eugênio Vicchietti Filho
-cionário do Miníst-rio da Viação e FaZ anos. hoje, o jovem Eugênio
-díretor do Anuário Catarinense. Vicchíettí Filho, aplicado aluno do
A data nataliciante que, em nos- Grupo Escolar "Dias Velho", fi

.so meio social, por ,s'E'U coração: lho do sr. Eugênio Vicchietti, há
magnanimo e [por suas virtudes I bil desenhista da Dir-etor-ia de Es-
.er istãs, desfruta de selecionadas i, troda de Rodagem.

'

.amizades, será, 'P-or certo, alvo dé FAZEM ANOS HOJE:
-expressivas homenagens pelo fe-! O sr. Waldemar Fornerolli, al
.Iíz evento, às quais, por mereci- faia te e desportista;
-das, nos associamos, respeitosa- - o Jovem Franci.sco ;Rodri'
_'mente. gues;

D.•Maria do Rosário Ollv'eira - Jaão, filhinho do benquisto
Transcorre, hoje, o aniversário .casal Ilma e João Lea:p'Üldino de

,.natalido da exina. sra. d. Mari'a do Sousa;
Rosário Oliveira, espôsa do sr. - Sérgio Cláúdio, dileto filhi
Renato Pinto dê Oliveira, desLa, nho do distinto -casal Edson Ma'
cado funcionário da Companhia chado e Nedda N. d,e Freitas Li·
,Sousa Cruz. ma.

A'PRAÇA
�Usina Metalurgica Joinvillense Lida.

;recer a confiança d� seus amigos e fregueses.
Joinvile, 17;de OutLtbro de 1950.

USINA MET'ALURGICA JOINVILE LIMITADA
llI.4.RIO CATl'A-PREl'A

Superintendente

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira ,

ARNO
ELEÇTROLANDIA

l)dificío Ipase:-TerreoRua Arcipreste Paiva

ROXY
Ás 7,45 horas.
"<Ultima Exibição

Ação que se impõe ..•
Drama revestido de

de ...

odio!
RIO VERMELHO

com

John WAYNE, Waltoer BRENAN,
Joanne DRU, Montgomery Clift.
A luta mais real [amais trazido

á tela!
:O espetáculo máximo -da tempo-

rada!
No programa:
Cinelandía Jornal Nac
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Impróprio até 1-4 anos".

- I'J\fP:E!R�AL - �_

POI' estes, dias. .. >c'
SENSACIONAL REABERTURA!

IMPERIO (Estreito)
HOJE

Sessão das Moças
O AMóR QUE ME DESTE

5a. feira - RITZ

Joel Mc Crea
em

BUFFALO BILL
Technicolor

,Sábado - RIT'Z -

,
POSTO (AVANÇADO

MARRóGOS
DE

o «Dia do FuncionáriO Público» será
festivam�Dte comemorado nesta capital

Interessante 'programa para o próximo dia 28

Como nos anos anteriores será À tarde, no Cine Ritz, uma ses-

festivamente comemorado nesta são cinematográfica, dedicada aos

Capital o "Dia do Funcionário PÚ- funcionários púlicos. devendo ser

blico" cujo transcurso veriflcar-se- exibido um belíssimo filme.

á no dia.28 de Outubro próximo.' À <noite, num' dos nossos Clu·
-

bes, uma animada" "soiree" dan-

O Clube dos Funcionários PÚ- sante, em que tomarão parte to

blicos Civis de Santa Catarina, que dos os associados do Glube dos

tem à frente a figura esforçada de Funcionários.
seu dinâmico Presidente, sr. Fran- Isto· o que sabemos em Iinhas
cisco Gouvêa, já' está elaborando gerais, pois a diretoria daquela;
um ínteressan'[e programa e se- entidade de classe estava aindal

gundo sabemos - consta·rá dp cogitando de ,outros numeras do

mesmo, ü seg,uinte: pela' manhã programa, quando abordámos seu

uma competiç.ão ,es,portiw no Es' dirigenbe ma:Xlmo, o esforçado
fádio da F.CJD. Presidente sr. Francisco Gouvêa.,

"
Comunicam as ás Praras elo Estado que, por escrilura pública

})assada em Cartório do TabeHão do Sexto Oficio de Notas, da Cidade
,c'o Rio de Janeiro, Capital da Repuiblica, em 10 de Outubro de 1950"
.;ii Sociedade USINA lIfEl'ALURGICA JOINVILE' LTDA. comprou da Su
perin1endencia da.s Emprêsas Incorporadas a'o ;Patr'imonio Nacional
,os bens da EMPRESA METALURGICA NACIONAL, com séde nesta ci-

.

,.

,

.

"dade. 'PERDEU SENestas condjções, a padir de 11 do corrente a responsabilidade
. -

/.da industria fiéa la cargo d'esla sociedade qL1e espera
No dia 21 do corrente uma capa

cóntinqar a me ·"double·face". Pede·se a que a

th-er' encontrado informar ao sr.
Thomaz Gamilli, Ià rua Arcipl'es{te
Paiva ou ao Ba); Restaurante Rosa,
ou, ainda pelo telefone 11,. 1324, dês'
te jornal, que s,erâ gratificado.

Vida longa ou 'morte prematura por
doença do (oração? Depende de você
Doenças do coração têm ajudado I

muitas pessoas a viver mais tempo,
obrigando.-as a se cuidaremmelhor.
Há novos horizontes pala os que
'sofrem do coração. Consulte' seu
médico regularmente.,Se êle des
C'obrir alguma irregularidade, si'ga
lhe' os conselho.s. 1!:le pode ajudá-lo
a viver uma vida longa e ativa.

[I
SQUIOB

Produtos I8rm8Gtaticos desde 1858

Exposição· de flores e
,

em Joinville
JOTNVILE, ·23 (Do Correspon- Essa tradicional re�Iiz'ação adis-

dente) - -Começam, já, DS prepa' tica, que todo ano atni'; para Jom
. rativos de organização da Decina vile dezenas de pe,ssoas de outras
Terceira Exposição Anuiü de Flo- cidades do Estado e de Cmitiba.

pomanecerá aberta apenas pOi'
res e Arte Domiciliar, cuja Ínau- do',s dias.

gUra.ção
deverá verifi-car's,e em da·

I. TLl.dO
indica que o interessan.te

ta de 18, de novembro entrante, certame destp ano alcanr'>lr(\ v

na Harmoma·Lira. eü':,mo .h1'1;",(. ,'os an[erioT,E.
,

árte

A TOSSE NA IDADE DO CRESCI
MENTO

Cuidado! Combata a tosse e

fortifique os pulmões da criau\,'a
c�m "SATOSIN" - podero.so an

tissético e descongestionante, das
,vias respiratórias. Bastam alga
I
mas colheres de "SATOSIN" " ..ra

que a tosse logo se acalme, 'até ces·

sar de umg vez. É excelente rp.mé
dio para combateI' Gripes e Bes
friados. Peça ao seu farmacê'rtico
ou droguista "SATOSIN" - o 'io
mi�ador '�as Gripes, Tosses e Bron
quites. ,';. :��;ii)'l'S"�.!_1:.....'.,._!...-"��_.__�

I
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DRA. WL...\DYSLAWA WOLOWSKA MUBSJ,
e

DR. ANTONIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clfnica Geral-Partol

/

I Dr:, "(tARNO G•
GALLETTI

ADVOGADO
drlm•• oi••I

OoMtltulgão d. So....dadu
NATURALIZAC;OE3

-

TituleM DeallU'at61'1oe

,

I
.� \

.-

Serviço complteto e especíalísado das DOENÇAS DH
_ SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.

'

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - 1l'E
TABOLISMO BASAL

'Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeoagula9lo-1
Raios Ultra Violeta e Infra -Vermelho.

,

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificl0
do Montepio.

'

Horário: Das 9 ás 12 boras - Dr. Mu.-t.
'

Das 15 ás 18 horas ..-.. Dra. Musal.
Residênt'ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. !.

/

.-"

� r4T&cóMPANiiíA&�ÜAiíANÇI�"Õ"A.-�iiAliíA'9f-
aT_ a_

I. Jo:';'dada OI 1878 - Séd.: BAIti
INONDIOS E TRANSPOR'l'E8
Cifrai d. BaI..C••e '1'44

CAPITAL B RESERVAS •••.•••••••.•• er, 8O.lJOO.8Oe,s0
Respouaabildade.t •.•••• •• • • • • • • • • • • • Crf 1.978.401.756,17
Receita • •••�"'" Crf 87.053,245,30,
Ativo ; .. �'.... Crf 142.176.603.80
Sinistros. pagos nOI últimol 10 anoa •..• CcO, '8.887 818,110
Reàponsabilidade.t •••••• •• •• •••• • • • • • Crt· 71.7H.401:'OfI,Jo

Diretores:
f

Dr. PampbUo d'Utn Prolre de Carnllao, Dr. Pra..e" .e lU.
,...1110 M...rra. Dr. Joaquim &rreto de AraaJo • JoM "'ire••

ro.MPÃN�� [Q)rE�l!'-�� �O� CO�l�
b_ �CCIDENTE5 DO TRABALHO A

SEDE S'ÓCt.A ... �

POIR10 ALEGRE

RI/A VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA, N.O 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 - TEU;FqNE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTOR.-.

. Agencia Geral para 8t8, Catarina
Rua Felipe Schmidt, '22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel ·Plotectora n
- fLORIANOPOL.{S

RADIOTERAPIA·
RAIOS X

E88rlt6rio • R••ld.nola
Rua Tltad.nt.. 41,'

IFONE-·- 1458

•• ,CU_ =.1*111 •

, ,

�

DR. ANTôNIO MODESTO
Atude. màriamente, ao Hospital de CarYai.' ,

"'""§ -r....._ '?' .t<& _ -r.w -r _ __ -r - -.T""'..- ;;.._�--

Dr. Lins 'Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico e ,arteb.

.. Boapital de Caridade • I'to

rtanópolis. Auistente eh
Maternidade

DoenÇH dOI órgios interooa, _..

'clalm�nte do córaçio e vatIM,

Dceliçu eh tíroíde e demala Ika-
dulu interlla.

�ea e clrurgi"a de IeIlhON. -

Partos
I'ISIOTERAPIA - ELECTROCAB..
,DIOGRAFIA - METABOLISMO

BA.eAL
IOILffiIO DE CONSULTAS: -

'DIAriamente das 15 .. 19 bo-

DR. I. LOBITO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCl,JLOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso âe especiaiização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
6ssistente de Cirurgia do Prof,
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, a8
Consultas, 'díaríamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,

, 28 --- Chácara do Espanha

Agora, SIm!

Transportai regulares de carga .. de J éJ to de

slo FRANCISCO DO SUL para NOVA fORR
Infol'magõe. como. Agente.

1'Ioria?6P�li. '- ClIIIoa H,oepckeS!A - C [- Teletone 1.212 ( e: 11. t � lei:
São FiaoCllco do Sul- CarTos HJepcke S/A -cr - Telelo.ae 6 "

.

\f)) � �MAC K
"

\..
'

Dr. Mário Weridhsusen

)0,. Roldão Confom
,>

CIRURGIA GERAL - AI,TA a·
aORGA - MOL�STIAS D. ••

NHORAS - PARTOS
J'!I1'BI&do ,ela 1"acuIdade "- ......
... .. t7l1i'l'enlclade de 810 PuJ..
DDde foi .ssiatente por 'l'irioe __ dia
Ilerriço Cirúrgico dI! - Prof. AlltI.

, c.rrtIà ._
arurwtâ do eatômago e 'I'Iu .....,..
tu, IntestiDoa delgado • ...-. �
de, ri.... prÓIltat&, buip, at8re.

,riria. e trompa•. VaricoceJe, ...._
eele, ,nri_ e bemu.

Couulta.: �a. J " ! boru, • ....

'relipe Schmidt. 21 (a1toa da eu.
ParallO). Telef. 1.5"

Iláldbeia: Rua JSste'l'<!e ]1UIIK. 171:
TelJlf. M. 764

o Sahio
/

Mn*-r da Maternidade e métU.:•••
- BOlpital tle CaridAde

CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

)lapóatÍco, controle' 'e tratamento

�zado 4a gravidê&. Dlltar·

ti_ da adoleae!ncla � da menopall'

.. Pertub�çõee menstruals, 4"n,.,

aaçae. e tumoree do aparelho leni
u feminino.
)peraçõe8 do utero, OV�OII. trom·

... apendiee, h'rniO, variaea, .te

.arnrgta pliatiea do períneo (ru-

....) -

UlSISTENCIA AO PARTO B Ot":8·

RACOES OBST21TUCAS
.....ço glandD'larea, tIroide. G""

{oe, bipoplle, ete.)
llaturbiOll nenOloa - Eaterllidad.
. �gimes.'
:Ounltório R. Joio Pinto, J,- l'.L
,4t1
Rui4. R. 7 de Setembro - .dU.

nu e Souu - Tel. 848.

tu.
CONSULTóRIO:

Roa Vitor Meirele.t L li
Fone manual 1.7OJ

RESm&NC�l
A.wnlda Trompowsld •

Fone manual 7.,

ro" ,

'Pedidos com Representante
Pua Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

1-Caixa Postal 260
Florianópolis -,

S. Catarina

I,
'

Dr. Newton d'Avila
Clnqla ceral - DoeD4;u de s..Ia..

ra. ....; proctolocia
F/etricidade Médica

Ãn.ultório: Rua Vitor Meirelea n.

• - Telefone 1.307

Consultas: As 11,30 horas 'e � lar

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramo. 11

• - Telefone 1.422.

Dr. A. Santae.la
(Pormado pela Pacu1dade l'IlICtO
u.l de Medlclrul da Uni'l'eralda<t.

do BrasU)
lIIIr&d1co por concurso d.s Uatstta
c1a a ps·!copatas do m.trtto

pedoral
h·lnterno dr Hospital Pslqu1Ao
trico e Manicômio JudiclArio

da Oapital Federal
h·lnterno da Santa Oas8 de M!
BeI1córc;l1a do Rio de Janeiro
OLnUOA lODIOA - DODO"

NERV08A8
Oonsulttlr1o: J:d1f1clo'�

Ireto - 8ala I.
'&f!sldllncta:

Avenida Rio Branco, 144

O MI 5 P
Das15 .. 1111oru

Ir.
i ton imone, eleira Telefone:

OOnRultorlo - 1.1Ibv.

Cliniea Cirurgica, ae.ldllncla - 1.I0Il.

1I0lelltiu ele Senhora.' Ó VALE n8 ITA';...

CIRURGIA GERAL Proeuoa .. A.�.e"
,.. �erviços·dos Professores Bene- Pro�..,

,

liet� Monten�Kro e Piragibe No- LIVRARIA. 41, L.lV'BAJIDI

1 .. : �_ .
eMAS IW TlilBUlfOll

Pos� . v. a. cuu ou terreJIOII ....
vender? _

NAo encontra comprador'
Entregue ao Eacrlt6r1o I:m'*'lilltrl

... L. Alves.
'

.'

Rua Deodoro U.

.;IW... rI'o!dica de adulto. • ma.....
�ltórlo - Rua Joio PInto. l'

, Telef. lL 76'
Oo...ulta dai , •• 6 _

,a:_4Iaeta: J'eU,. flell.aúlt .. ...
TeleI_ III

Dr. Paulo Fontes
, ClÍnico e operador
C-""ltório' RlUI Vitor HeUeIet, ...

Telefo... : 1.405
'

CdaaJtu d.. 10 i. 12 • ... U ..
tJ !ln. lI.esidbei.. , llua BI_

ll. - Telafou: l.6ft

gueira (São Paulo)
lJou.ultIl.8: Das U ia i7 bOra.
8u Fernando Machado', 10

Dr. M. S. Cevalc�nti
walca, ncltlllluMellt8 "- erlaatU

Rua �."'.""" ""ui"." 'li
TeIef_ II. ,,,'_

"VIRGEM ESPECIALIDADE", da
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I�I �cara· do diab·o
o diabo não c tão feio como se

']pinta.
.

Há quem ande por ai com as

mãos na cabeça, pensando que tu-:

.:do vai mal pelo mundr afora.
Mas a verdad e'. é que, neste 11l0-

r:<:nto, exir tern \:11':';" clerucntus

ê\!!.�piciosos 'NOS 1.: \_ ;'[ÍLlC 11,1::-; 1)0

-::MDNDO.
Entr·c estes elementos auspicio

.sos.figura a recuperação econôrni

-ca da Europa,
Graças ao auxilio 1:\0 Plano Mar-

:.shall, -os europeus recobraram o

-equilíhcío 'econômico, que é a ba

.se do progresso e da estahilidade
jpolítica.
Outro elemento auspicioso é a

ntificação do Tratado
_

do Rio de

_.Janeiro por quasí tôdas as nações
.oêste hemisféri-o.

Estia é mais uma prova' de que
as nações americanas estão uni

.das na def'êsa da paz. .

De grande importância é a vi

-tLóri,a das Nações Unidas na Coréa.
O conflito coreano rapresenta

'ruma lição que os comunisttas de

verão recordar por muito tempo.
Mas talvez o elemento mais aus

'llicio-so de todos é o progresso que
vem sendo feito pelas nações da

-cornunidade Atlantíca, em direção
·

..ao ideal de unidade e colaboracão',
-econômica e militar.

Faz pouco mais de um ano que
.() Conselho o Atlantíco Norte se

-reuníu pela primeira vez.'

Para ser exato, posso dizer que
-o Conselho reuniu-se' pela prírueí
Ta vez no dia 17 de setembro de

1949.
O que se fez nêsse período é re

"Sumido por um dos ,Principais
-mernbros do Tratado do Atlantico
Norte - o secretár io de estado

-nor-te-americanc Dean Acheson -

-lI.1as seguintes palavras -: -

",Com; uma rapidez quasi incri
-vel, des'.cnv-olv.cu-se o conceito da

-defêsa da área do Atlantíco Nor-

-te Domo uma organização integra-
.

da • Il.milfida:da:;
. cenhal'izad:a. :.

'_ ,
•
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FERIDAS. ,REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS.

Elixir de Npaoeira
�.dlOGçad Gu:dUIU DO botornfll1t

da atflJi•
.........

.

R6pido alívio

para dores nas cos

tas,dores reumáticas,
contusões, lumbago,
torc:eduras,' etc..

.Emplastro Poroso
,

uSAISIAII
��"(')11.<O)-�

x

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

:1 Oswaldo
.

telefon es 1536 e 1324

r P. 15 de Nov. n. �2- 2'. andar

---------

.,

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOfllAR

As condições do motor 'Ião muito diferentes quando o mesmo funciona
em marcha lenta ou em alta rotação, Há para cada uma dessas situa-
ções uma causa especial de desgaste. Shell X-i00 é um óleo lubrifi-
cante especialmente preparado para manter e aumentar li resistência
ao desgaste sob qualquer condição de funcionamento do motor. Na
marcha lenta o desgaste é ocasionado, principalmente, pela conden
sação do vapor d'água e ácidos provenientes da gasolina queimada
num motor muito frio. Se as peças do motor não estiverem protegidas
por urna película de óleo, na primeira combustão, essas substâncias se
condensam sôbre elas, atacando o metal e produzindo a corrosão.
Shell X-too flui fàcilmente a baixas velocidades, formando uma nelí
cula que adere às superfícies metaíícas onde permanece durante o tem
po em que o motor estiver parado, pronto para protegê-las nos primeiros
momentos da partida. Nas altas rotações a elevação da temperatura
tende a oxidar o óleo, produzindo resíduos, capas amareladas e outros,
precipitados que causam o desgate. Shell X-1oo contém um "aditivo"
antí-oxídante que o torna altamente resistente à oxidação e à forma
ção de precipitados, sem sofrer alteração, por mais rude que seja o

trabalho do motor.

SHELL X-IOO pode ser misturado com -qualquer óleo

que o carter contenha, _
mas para se obter resultados

�....... ....... _"4'''' ��� ," .

mais rápidos e mais seguros:
DRENE, LA VE E REENCH.rf_ COM SHELL X-IOO

•

MOTOR OIL-

)

Protege' o motor

''7,
--'

"., .... ::::..
<,

"<,
i

'... • • • • • • • •

t----�--------------------------------�---
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URAlDO RRISIGHELLI
·Missa de 3"

. , , ..

anrversarre
Maria das Dores Lísbôa Brisighelli e suas filhas Romilda

e Sonia Beatriz, convidam seus parentes e pessoas de suas re

lações para assistirem à missa dá 3° aniversário de' falecimen
to do seu saudoso esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, no ..

altar do.Bagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropolita-
-na, no dia 28 (sábado,) às 7 horas,

Desde já, manifestam seus agradecimnetos a todos que
comparecerem a este atõ de fé. I

DA TI LOGRAFIA
.

(om!spon�ell(l ,
Comerciai

Confere
Diploma

DIRECAol
Amélia M Pigozzl

METODO.

Mode,roo a Eficiente

Ru. General Blttencourt. 48
(Esquina Albergue 'Noturno)

QUER VESTla·SE COM CONfORTe E ELECiANCIA I
PROCURE A

Alfaiataria . MelloI
'

Ruu l"'eHppe Scbmi.rlt 4�

�:
CURITIBA fELEC/MUA: PROSE;.BRA$

��. ._ .•�_'• ..:i;:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direçãó de PEDRO PAULO MACHADO

Firme o Avoí na vice
liderança

Mesmo sem convencer a equipe azzura
venceu . o Paula',Ramos por 310

Escreveu HamIlton Alves -

Partida fraquissima:, medíbcre e

monotoua realizaram Avai e Paula

Ramos, No primeiro pertodo nada

;vimos. que pudesse salvar o pre!iO
Foi chutes-daqui pra li, contusões,

e violencias. Foi um jogo ruim em

toda a linha, sendo que teve a ar

'ruina-I!o Fllnda mais o desc(jntI'ole
<completo de Saulzinho qUe deprecio
QU, fortemente, as jogadas dos seus

�ompa�eiros. Um quadrol como o

dI) Avai, vice-lider do certame, devia

<lemonstrar mais qualidades, mais

autortdado e mais traquejo diante

de um rival que decepcíonou total.
.mente e que atravessa uma de suas

fases mais critic'as. No Paula Ra

!IDOS salvaram-se duas figuras: Ary
I e Fornerolli este' mesmo sem con

tal' com o a:uixilio dos seus com

.panheiros de ofensiva, trabalhou
afanosamente para armar a :'_equi·
�:pe, o que, infelizmente, não poude
conseguír. Mas (Íomo uma .andqr i
·nha só não faz verão... o'. quadro
llaularramense teve que se .render
à evidência, caindo diante do me

mos ruim: o Avai.

O primeiro tempo pertenceu' ínteí
il:amente ao Avai, que merc-ê de U·

'ma retaguarda solida, firme e reso

luta, pôde suster de pé uma oten

-síva completamente nula, ínopero
'i3U e ineficiente. A vllnguarda alví

�eleste se viu bem provida, porem, J
não soube tirar partido da colabo·)
tação valiosa dos homens da dete.

�a, que 'ém varias ocasiões desfrn·1
taram de sítuacões excepicionais

(larà marcar-: Deve-se- dizer que se

es
.

ataques do kvai levassem o sen

tido objetivo teriam os seus artt.

lheiros consignado um bom numero

de goals, e teriam, assim, consoltda
üu a vitória na primeira fase que

'.hes foi inteiramente favorável. OE

Iartilheiros azaurras pecaram pela
fa.lta de visão ao arco, e eis o moti

vo porque não conquistaram maior

numero de goals, Vimos, tambem,
uma linha em panico por CUlpa
uníca e exclusiva do extrema 'Saul
que em poucos minu'tos quebrou o

moral dos' ,elementos que compõem
com êle oquinteto alví.arril. O go·

al de misericordia veio aos' 44 ms.

Iluando Saulzinho bateu' Naldi na

-corrida e marcou o 1° ponto para o

·seu quadro. 1 x 0,- portanto, na pri.
mera-etapa.

x x x

Veio a segunda fuse. b Paula Ra

nlOS continuou sendo o rnesmo te

IUn, do 1° half-time: inoperoso, de,
"acel:tado e todo deturPll.do. No A
vai a espinha dorsal continuou es·

\Janjando jog<o� municiando conti
nuamente

-

o seu ataque que, aos 5
111·S. marcava o 20 ponto por inter.
medio daquele rapaz desajeitado que
'Qtende pela· alcunha de Bolão. Me
thorou um pouco, nesse periodo, (I

paIlorama tecnico da: peleja. mas

no tricolor tudo continuava, 'emba,
raçado, dificil e intransponivel. Não
tinham fibra, corajem e vontade.
para ganhar uma partida que, se
'rendessem o esperado, . poderia
transformar'se em vitória Thítida e

'{nsofismavel, já due. a àtacante do
·teri\'o- Qampeão '�.emonstrava falhas
.em todos os pontos. Jair e Boos
p.uas figuras maleaveis do conjun,

·ti) ,

avaiano
-

que impulsionaram otí

mamente a sua ofensiva. Com Q�

dois medios realizando jogo produ
tivo pôde andar mesmo qUebrada
a ofensiva alví-celeste, Precisamen-

-

te aos 24 ms. há um "melleé" na

area tricolor do que se aproveita
Bolão 'para arremessar ponte tiro,
mas o couro encontra as mãos de

Astrogüdo; Penalty indiscutível! Él

encarregado da cobrança o extrema
Saul que consigna o terceiro goal
da tarde. -Estava portanto decreta
da a debacle do conjunto praíano.
Vitória justa do Avai, pOI�ém, sem

S. Cristovão com 17 p.p.

x x x

DEFESA MAIS� VAZADA'
É a do S. Cristovão' com 39 goals.

DEFESA MENOS VAZADA

Bangú 'e Vasco com 11 goals, em PO"slo de2° vem a do BOTAFOGO F. C. com

13 pontos. '\

CAMPEONATO PAULISTA
Ramos foi batida'Domingo: Corintians 4 x Ipiran. Aqu

í

o Paula

ga 3 espetaculamante
.

pela contagem de

Porto Santista 3 x XV, de Nov. 1 de 3 tentos à O. Em São Paulo o

Palmeiras 3 x Juventus 1 Palmeiras derrotou o Juventus ,pOI'

Sábado: Port, Desportos 3 x San. 3 goals a 1. O Corintians sobrepu'

t 2 jou o Ipiranga por 4 pontos a 3.

o�este jôgo� Ivan: jogodor catarí A Portuguesa Santista abateu O

nense foi a
-

maior figura da cancha, I xv de Novembro pela c�ntagem de

segundo o comentarista bandeirante .Ó»
3xb Sabado o Santos fOI derrotada

pela Portuguesa de Desp�rtos por
. x x x

I f
. .

f· d
•

COLOCAÇAO 3x2. van 01 a maior _ igura o gre-

Palmeiras com 3 p.p,
mio praiano.

S. Paulo e P. Desportos com �

�IIGQrsão �OS
.

OniV8,fsiiários a Joiovile CICLISMOTendo consegUIdo trans.porte aereo com a conceituada ,emprêsa
-"Cr .

d S"
-

.

-

Realizar-se-á mos dias 4 e 5 'de
: 'llzelro o uI Ltda. e. estada com o ,Cenlro. Cultural "Cruz e Souza" novembro, p. vindouro, respectiva- A Federação Aquatica de ISanta O vencedor repr,cntará Santa Ca-
ido Colégio Bom Jesus de Joinvile, -a FEDERAÇAO ATLÉTICA CATAR1- i mente, o camrfeonatol catarinense Catadna fará realizar no dia 15 de tarina no magn,o :,uertame remisti
NEi\'SE DE ES'l'UDANTE'-: (F<\.CE)}'

,

f 'L .-! de ciclismo com a participação dos ."Novembro sensacional regata com co brasileiro, a realizar-se dia 10 de
• , < evara a e el o uma excursao des- ciclistas locais e do interior do Es' a partiCipação dos clubes do Estado. dezembro p. vindouro. Inforrriamol:f.-portivo-cultural naq_}l!8la importante cidade do norte'CJa1arincnse com I tado. -'

Os clubes América e Ypiranga de com absoluta precisão qUe os clubes:
.ç �lto 'intuito de ampliar o movim�nto universitário catarinense. I O 10 colocado n.êsse grandioso �er- Joinvile e Cachoeira de Blumenau i d�. cidade se encontram em intensas

Com )orã'Ü a D I CF ;- •
-

• •

tame representara Santa Catarma se manifestaram

fav.oravelmente.'1
preparativos para a magna compe-1 , e e",açclO da entIdade refenda, acadêmwos das Fa- no Campeonato Brasileiro de ciclis- Além destes o C. R. Aldo Luz; tição que se aproxima. O RemO',

1:luldades de: DireiLo, Ciênci1as, .Econômicas ,e Farmácia-Odomtologia mo a realizar-se em Porto Alegre Martinelli e Riachuelo abrilhanta- voltou a atrair as atenções do mun

levando equipes de: futebol, volei e basquete. 'em dezembro próximo. Portanto, rã0 a grandiosa festa remistica de
I
do esportivo florian.opolitano. Que

a postos ciclistas de Florianópolis. 15 de Novembro. continue assim, são os noss&s votoS',",

convencer .

OS DOIS QUADROS
Avai: Adolfinho; .Guido e Danda;

'l\linela, Boos e Jair; Felipinho, Ni

zeta, Bolão, Bentevi e SauJ
.

Paula Ramos: Ary I: Naldi e Di

narte; Astmgildo, Nenê e Jaime;
I!'lavio, Ary II, Manctico, Fornerolli
e Abraham.

x x x

ARBI'I1RAGEM
Foi regular o desempenho do Sr.

Otilio Alves.
S. S. teve o(dasiões bastante pro

pícias para expulsar' o extrema
Saul que vinha constantemente pre
judicalldo o sim desempenho. '

x x x

1° tempo - Saul aos 44 ms.

20 tempo 3 x O Avai - Bolão e

Saul (penalty)
x x x

Os melhores: No Avai destaca
mos o trabalho de Adolfinho,- Gui
do, Danda,' Minela, Boos, �air, e

x x x

No Paula Ramos soJ>ressairam-se
Ary I, Ary II e Fornerolli. \

«PLICARO))
Sabado:

RIO
Botatogo 4 x Madurei-

ra l.

Domingo: América 2 x S. Crist. 1.
Vasco ,7 x C. do Rio O.
Olaria 2 x Bousucesso l.
Fluminense 2 x Flamengo 1.

x x x

PRóXIMA RODADA
Se a F. M. F. não fazer a,Iteração

na tabela do returno domingo, pelo
certame carioca joga�ão:

Botafogo x América
Fluminense x Olaria
Flamengo x Madureira
C. do Rio x Bangú
S.Cristovão x B0ntsucessoi

x x x

COLOCAiçm
1 ° América com 3 P.P.
2° Bangú com 5 p.p.
3° Vasco com 6 P.p.
4° Fluminense com 8 p.p,
5° Botatogo com 9 p.p.
6° Madureira e Olaria com' 11 P.P.

Flamengo com 12 p.p.
C. do Rio e Bonsucesso com 14

7°
8°

p.p.
9°

10
2°

p.p,
3° Santos com 6 p.p,
4° Ipíranga e Corintians com

p.P.·
x x x

ARTILHEIRO
Odair (Santos), 8 tentos

x x x

DE;FE!sA MAIS VAZADA
Jabaquara com' 25 goals

x x x

MENOS VAZADA
Palmeiras 5 tentos

x x x

CAMPEONArrO ARGENTINO
S. Lorenzo 4' x Tigre 2
Chacarita 2 x River 1

Boca Jrs. 3 x Quimels Ó
Racing 4 x Atlanta O
Hurucan 2 x Platense 2

,x x x

CAMPEONATO GAUCHO
GrênÚo 1 x S. José O

x x X /'

CAMPEONATO CITADINO

Domingo: Avai 3 x P. Ramos O

x x x

1 ° Figueirense com 0- P.P.
2° Avai com 2 p.p ..

3° Guãrany e Atlético com

tos p.P.
4° Paula Ramos com 7 p.p.
5° Bocaiuva com 9 P.p.

x x x

ARTILHEIROS
1° Saul (Avai) 7 goals
20 Amorim (AtI.) 5 goals
3° Felipe (Avai) 4 goals
4° Didi (GUtar.) e Chocolate

(Atlé.) com 3 goals
-,x x x

ARQUEIRO MENOS VAZADO
Dolly (Fig.) 1 goals

6 pon.

I-V' f;a-mpeonato-·�'-do Brasil
Tiros aos Pratos

de

Festejalid;o a data'

comemorativa,
4° lugar: Santa Catarina,' com

ao 1° Centenário de Blumenau, rea- :320 pratos atíugídos em 384 lança-
Ilzou-se, c01'10rme havia sido pro- dos.'. .

gramado, nos dias 21 e 22 do cor- 5° lugar i- Distr-ito Federal, com

rente, naquela cidade, o VI campeo 295 pratos atíng ldos 'em 375 lança.
nato do Brasil de Tiros aos Pra- dos.

tos, comparecendo. representações
dos Estados de Minas Gerais, Pa

raná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, e do Distrito Federal.
Foi a seguinte a clasirícação -do�

atiradores em lance de 100 pratos
atirados de um só fosso com traje
tória variada e a distancia e altura

.

regulamentar.
1° lugai-: Tito Snizek, com 98

pratos atingidos
2° lugar Eidmar Eichenberg, com

95 pratos atingidos
3� lugar: Joaquim de Mattos, com

93 pratos atingidos
4° lut;ar: Max Schrappe Junior

com 92 pratos atingidos
5° lugar: Rube4s Muzztllo, com

89 pratos atingidas
5° lugar:

/

Guida
89 pratos atingidos
7° lugar: Erick

88 pratos atingidas
7° lugar: Francisco Hoette, com

88 pratos atingidos
9° lugar: Gorge Snizek, com 87

pratos atingidos
9° lugar: João Dadígon, com 81

pratos atingidos
Por equeipe foi a seguíutj, elas

sificação:
1° lugar: Rio Grande do Sul, com

396 pratos atingidos em 400 pra
tos ·lançados.
2° lugar: Paraná, com 351 pra

to>, atingidos em 400 lançados
3° lugar: Minas Gerais, com 33�

pratos atingidos em 396 lançados.

i
i

'1

I
"

I:
"

,

�
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. J_ C(},tJO •

. nr/J':J. r ".
p... • l/MÃO

• ABACAXI
• LARANJA·

• MORANIiO
• FRAMBOESA

{.rltiD (fim t2envelDpes
de 5Iru�DJ dllerenfesc!!l, IIJ..

Alberttní, com ,

e-daKarrnenn, com

r:lEEMBOLSO POSTAL
PA�A TODO PAIZ
Produtos Sl,IC -FRUTI

(AI)(A eosrs: 1008
CURITI8J - PARIlNIl'

Extrato de Frutas Vitamina
Hidratos de Carbono 'etc�

observcrções
Hamilton Alves

,
I

Em Porto Alegre o gremio venceu

o São José pela contagem mínima.
No Paraná o Ferroviário perdeu;

a liderança, pois fo). derrotado pelro
Esportiva de Jacarezinho por 2xL

.

1° Corítíba - 2° Ferroviário.
x x x

Aniversaria hoje o nosso partícu
[ar- amigo o sr, Joíi.o Cardoso. Ao;

sr. Cardoso' os nossos votos-de ínín

teruptas felilcidades.
x x x .

No Rio o Fluminense- sobrepujou Nede re'gressara'O! Flamengo abatendo-o pelo apar

-

7 tado "escore" de 2x1. Nas outras O exmuo atacante alvi-negro Ne-
partidas � Amér-ica passou na tan- de Vitório declarou- a nossa repor•.

gente com o São Cristovão - 2xl. tagem que terminado o seu contra
O Vasco voltou a golear. to com o Figueirense retornará a

A vítíma desta vez foi o C, da SIJa cidade natal, onde pretende de
RIO - 7xO. Contagem expressiva. fender as cores do Brasil, e aí ter-
Um bom cartão de visitas. No minar a sua carreira esportiva.

I classico leopoldinense, mais uma Será que o Figueirense ,vai deixai-

I
vez o Olaria foi o vencedor. Olaria fugir um avante tão -útil? Não cre-

2 x Bonsucesso 1. mos! .. ;

Dia 27 no palco auditório I
da' Rádio Guaruá

P[OHO RAYMUNDO
o gancho alegre d,o Rádio, num

,patrocínio 'exclusivo das

INDUSTRIAS MORITZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO--Ter:ça-feira 24 de Outubro de 1950 7

Festividades em louvor da
Assunção de Nossa Senhora

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE

FINIÇÃO DO DOGMA DA A&SUNÇÃO DE NOSSA SENHO
RA, NO DIA 1° DE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE
LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO;
COM A COLABORAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIA�
NAS ,DE FLORIANóPOLIS E COMPETENTE APlROV:AÇÃO

'E BENÇÃO DA AUTORIDADE METROPOLITANA
I. NOVENAS COM PREGAÇÕES

Dia 24 de outubro, 1° .día: Tema - Imaculada Conceição
Dia 2.5 de outubro, 2° dia: Tema' - A Anunciação
Dia 26 de outubro 3° dia: 'Tema -:- A Mãe de Deus
Dia 27 de outubro, 4° dia: Tema - O Caminho para Jesús
Dia 28 de outubro, 5° dia: Tema - A Corredentora
DIa 29 de outubro, 6° dia: Tema: - A Rainha dos Apóstolos
Dia 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 ae 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

VALVULAS

I-bilip$
MAIOR ESTOQUE

Itlântida Radio Cat
\
Lda.

Rua Trajano, lt
'

/'

, I

,

•

SOLUÇÃO

PAUTAUBERGE
ue, O.N.S. N! S384 DE 1925

/T

,

•

o dia estava bonito a

paisagem convidativa .

mas infelizmente o carro

não correspondeu ... Não,
não foi o carro!' Foram
as molas que falharam!
Tenha sempre em mente
o papel importante que
as molas desempenham
na vida de qualquer tipo
de veiculo. Verifique pe
riódicamente o estado
das molas, e,ao substitui- .

las, exija os feixes de
molas GMB, de aço espe
cial, que trazem consí-

go a garantia do nome
General Motors, Os fei
xes de molas GlVIB pro
porcionam maior con

fôrto aos passageiros,
proteção adequada à vida
do veículo e à carga que
ele leva Carros de pas
seio ou pesados cami
nhões de transporte, ca

mionetes ou ônibus, qual
quer tipo de veículo
ganha em' segurança e

suavidade de marcha
quando equipado com os

feixes 'de molas' GlVIB.
Desfibrador de madeira

/

"aro ve"clas e se.viços procure o mai�

próximo+rr: ou .distribuidor dg '.

'GrNERAL MOTORS DO BRASIL S-.A. 6.051

Rãdios Ati
ONDAS

Atlântida

Diretor tecníco WALTER LANÇiE Jr.

LONGAS E

á

ntld a
C·U·R TA S'

/'

Rua Trajano. n. 31 Telefone n. 1459

o sucesso -.da técnica' electrônica - Atlântlda - Super construção para durar mais - AtI�Dtida - Som'natural - Alta sensibilidade

Grande. alcance f- Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGe PRAZ€>

Rádios Electro,a� - Transmissores Amplificadores

Atlântida Rádio Catarinense Limitada

Compramos um desfibrador hidráulico para polpa de ma-

deira, de bom fabricante e em perfeito estado, capacidade

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

Desfibrador - ex. Postal 248 - Bahia.

Desei·. um· ,emprego
• Pessoas ativas que morem ou desejem morar no il}terior

do Estado, de preferencia nas iprali8.S de Joaçaba, 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.
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Clube Doze de Agosto Peroit qne� alemães!
. .

_ para colonizar a
Conselho Deliberativo

De- .Argentina
.

De ordem do Sr. presidente convoco os )TIembros do Conselho. BONN,
\

Alemanha, 23 (U.P.)
liberativo deste clube para uma reunião que. se realizará quinta-feira,
dia 26 do corrente, às 19 horas, a fim. de se tratar sabere assunto ur

gente e de interesse do Clube.

r
1

Florianópolis, 21 de outubro de 1950

Manoel Gonçalves
Secretário

........_
'

.....

o presidente Juan ·D. Peron, da Ar

gentina, pretende eliviar à Alema

nha uma missão' especial que estu

dará as possibilidades de atrair

mais alemãs -para aquele pais sula

merícano.
Essa declaração foi feita pelo sr.

Kari Spieker, membro da "Bundes

rat" (Câmara Alta), que acaba de'

regressar de uma viagem .a América
do Sul.

O sr. Spjeker explicou qua o in

terêsse pela imigração alemã é tão

grande na América do Sul, que o

governo de -Bonn faria bem em

criar um I1ePiartamento j Especial
para facilitá-la e em estabelecer um,
programa de rádio, em ondas cur

tas, especialmente dirigido .à Amé
rica do Sul pais as informações
atuais qUe �hegam 'às colõnias ale

mãs nessa vasta região são. inade

quadas.
I Falando aos jorna"listas, S)pieker ..

ainda disse que se considerãum o

timista em relação às possibilidades
de comercio entre a Alemanha e a

Amérça 110 Sul.
Tendo sido recebido com grande

díssíncão pelo presidente Peron e

sua espõsa, os quais puseram à sua

disposição seu iate part.ícular, o �SI"

Spieker disse que teve ocasião de
verificar que o IIresidente Peron es

tá muito interessado em incremen

tar as importações da Alemanha pa
ra a. Argentina.

FLORIANOPOLlS - 24 de Outubro de 1950

Vida!. RQIDOS
Na ilustre. galeria dos grandes Contnatára, já 'então, o saudoso

homens de Santa Catarina, que professor paulista Orestes Guima

passaram 'pelo mais alto cargo do rães, 'cujas atividades, na reforma

govêrno do' E�tado, () venerando do ensino publico catar inense, 1'0-

coronel Vidal José de Oliveira-Ra- ram extraodinárlas.c>

mos tem o seu lugar bem assina', Mas o coronel Vidal Ramos, pa

lado pela imensa soma de servi- drão de honradez e de lealdade

cos prestados á coletívidads bar- republicana, não teve a sua vida

riga-verde. pública apenas laureada pela dig
nidade com que serviu a sua terra

-

como -governador : foi também se

nador da República e ígualmente
na mais alta Câmara Federal a

sua atuação .primou pela austerí- Proclamapa-o .10dade e pela quantidade e relevan- "U
cia dos serviços que prestou ao O,ogma' da assu'opa-opais e 'ao seu Estado natal. li"
Hoje, no' recolhimento do lar,

-CIDADE DO . VATICANO, 23

bendizendo uma descendencía ihis- (V. A.) - O Vaticano deu á pu'

tre em que figura um estadista de hlicidade o comunicado oficial,

porte moral 'e de discer-nímento sóbre,a cerimônia da proclamação
do dogma da, Assunção, no dia pri-

politico de Nerêu Ramos, Vice
meiro de novembro. O comunica

Presidente da República, entre ou-

tros nomes de projeção na vida do diz que o Papa Pio XII presí-

pública ,e na sociedade, o coronel dirá o "semí-públíco" >consistó�io

Vidal Ramos, catarínense dos que'
de cardeais e bispos, no dia 30 de

.
muito iamaram a amam n sua t�r'

outubro o qual terá inicio ás 13

1'a,' está recebendo ·os mais justos horas na Sala das Benções, A cet-i

testemunhos de' afeto, de admira- mônia da proclamação do dogma

ção e de simpatias, da parte de começará ás 9 horas, na Praça de

quantos lhe conhecem o passado de S. Pedro,. embora o cor-tejo ritual

afanosos préstimos, dedicado por seja formado uma hora antes para

inteiro às causas do Estado e do a tradicional visita .(t capela Sixti-

Por duas vezes foi eleito para na 'e para circudar pela Praça, an-
seu p-ovo.

a governança catarínense, tendo-se É que a data de hoje é a do tes de ser iniciada a cer imônia.

conduzindo no exercicio desses seu aníversárío e oferece ensê]o
mandatos com invulgar br ilhan-

a essas rnanif'estaçôes.a que, tam
tísmo e operosidade. Fiel aos pos-

fbém,
nós, neste registo ainda que.

tula,�os da democra:ia, teve corno
apressado, nos queremos associar,

precipua preocupaçao de seu g:o� de 'todo coraçãov;
verno dar combate ao analf'ahetis

.

mo, numa época em que, na ver'

dade. -os indíces da ausência- de fINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR.

Coronel

�!

As perdas aaenea
Das na Coréia
WASHINGTON, 23 (V.A.) - O

total das perdas dos Estados Uni
dos na Coréia se elevava a 26.085
homens, em 13 de outubro correu

te ...:_ anunciou o Departamento da
Defesa. Essas perdas estavam as

.sím d istrfbuãdas: - '1.036. mortos,
17.711:' feridos e 4.336 desapareci.
dos. Daquele total, as -, perdas do
Exércitos atingiram .22.838, as .dos

DR J J BARRETO
"Marines" a :.880, as da Marinha

• • lO II a 196 e das forças aéreas, 169.
�.. ,..,.. '......... J!i II

instrução. pública eram considerá-.
veis. Dentro, mesmo, das, escassas

possibilidades orçamentárias de

que lhe .seria licito lançar mão

em /}Yenefício do ensino públieo, o

eminente coronel Vidal Ramos ala'

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

.

cou enérgicamente o problema,
tendo proporcíonado ao nosso apa
relhamento téentco-padagúgteo ele'
mentes de eficiência de que até
então prescíndíramos com eviden-

deF::��i:a�elad:��!�:�!d��CiO: PELfiS DE VISNE OU
Brasil. Ex·assistente dos Servi os

1l4NSO' ("
lO

b )de Oftalmolog!:t,. �o Professor Cald _. u mrmlD OS
Brito, da Poltcllnica Geral do RIO .

ias desvantagens p'ara a instI'ucão. de Janeiro, e de oto.rino-Iaringologia
. '?.ompramos pe�es

.
preparadas,

Construiu, s.ob essa orientação, vá, do Professor Leão Venoso, Hospital �sod pl�m�ge�, sem penas) para
.

. I
.

M
-

Filh
lU ustl'lahzaçao. .

(1.'108 grupos e8C() ares, - os pn- °cllcorvloÓ' O.
•

1
Caixa Postal _ 4244 _ Rio.

me iras que, em território de San' on-su t rIO: Rua TraJano, nO 3

Ita 'Catarina, foram edificados, - LoAatnddar á 'd··· t t; d 10 PHECE1T·O· DO DI Â.

'. en er, Hirlamen e, a par Ir o II

nomeadam.errte os des'úa
.

capItal, I dia 10 de Novembro, no horário da PREDISPOSIÇÃO PARA VARIZES
um de LaJes ,e um de ItaJai. \4 ás 18 horas 'A' . .

____________----,

.

_. p�rmanenyla ·em .pé por mUI'

E
'

.

tas hO\1as, dificulta -a circulação

mprego 'para .pe.ssoas ativas que do sangue, na ,parte inferio\. do cor-

po. Essa, uma das causas de dila'

queiram' pirogredir :D8 vida tação das veias dias 'pernas e que
pode dar origem a varizes, f.eri-

Importante organização muito antiga e conceituada pre_ das e üloer3lS.
.
cisa de vários inspetores viajantes. - Despesas pagas para Se -tiver predisposiCão para va-

pequenas viagens. - Possibilidade para ganhar de inicio riz·es, procure ocupações que nií:>
Cr$ 1.500,00 à Cr$ 5.000,00. Informações à Rua Felipe obriguem a longa permanênCia de
Schmidt, 17 - Sobrado. pé. _ 8NS.

.

., COITRA casra. ,.

QUEDA lOS CI� !
BELOS f DEMAIS

'{
AFfCCÓES DO

,

COURO CABELUDO: j

TONiCO CAPILAR
POR EXCE��NCIA

'Resultado conhecido do pleito
em lodo o pais

De acôrdo com' as informações das agências telegra
ficas a posição dos candidatos é a seguinte:

Para Presidente
Getúlio Vargas
Brigadeiro Eduardo Gomes
Cristiano Machado -

João Mangabeira

3.588.000
2,190.000

. 1.56�\Of. O
17.ú1ti

Para -'Vice-Presidente
2.295.000
2.1U7.000
1.47t.000
431.311

.

Café Filho
Odelon Braga f
Altino Arantes
Vitorino Freire

;i

\

Dever ou revide? Será que a história da corrente de'

relógio do português, que às vezes era de ouro e às vezes-

ríão, vale por doutrina?
I

Estou em que, na decisão do distinto causídico, hou-
ve dever e não revide, pois que, como revide, a sua peça-
zinha não chega a pecinha.. , .

_

Dever, pois! E se dever, que de fato é dever de os de

legados de partido propugnarem à obediência à lei, por-.
que dever sómente para o insigne professor e hermenen
ta? Dever para êle, dever para todos os demais delegados.

A não ser assim, deverá ser deste modo diferente:
a) - reeurso-deverLc- todo aquele que haja sido ín-:

terposto pelo ilibado dr. Telmo V. Ribeiro;
b) - recurso-impertinência ou recurso-arma eleito

reira - todo aquele que não interposto pelq referido mes

tre!
Os rábulas eleitorais, da minha espécie, poderiam

ainda imaginar outra classe de recurso:

c) - recurso-barganha, para ser trocado por outro>
anterior, com a propdsta telefôpica da retirada de ambos�

Deste, todavia, �{> poderão usar:

10) - os partidos que houverem sido r01,lbados nos

�seus livros dé ata;
2°) ___.; os delegados que, pela palavra e 'pelo exemplo"

mais pelo exemplo que pela palavra,' demonstrarem que
o regime democrático repousa na segurança dos livros de'
atas e na pluralidade de partidos e, consequentemente, de
candidaturas, repugnando....lhtis frustar preierênclfls pp-

. pulares.
. I, '.

3°) - os delegados que, no registro de ,candidatos da
seu partido, tiverem 'a, certeza ' da, presença . de fraude,
mais-mais ou marmelada, e, por isso, temem o recurso'

adversário.
Se o ilustrado Professor .não gostar deste último gê

nero de rechrsos, pode, depois de recebê-los, negar-lhes .

provimento. Será, talvez, um' meio de simplificar a lei

eleitoral, deixando apenas o recurso-dever, irmão gêmeO"
do recurso-revide, na sua calenda digressão.

Quanto ao episódio da intervenção no diretório do
P.T.E. é assunto de economia doméstica, resolvido à lu�'
de conveniências de candidato desse partido. Não cabe
rá aà sr. Nerêu Ramos explicá-la. A explicação deve es

tar com os srs. Getulio Vargas e Danton. Coelho. Este, ao
que se sabe, está também muito interessado em conhecer'

porque, nas urnas, a votação 'do sr. Saulo Ram_ps e de ou

tros membros destituidos do diretório petebista, aparecia.
em mais de 90% acompanhada da cédula do Brigadeiro.·

i\ Guilherme Tal·
-'� -

Rostand, em versos magnífíços, observa que
I

as fo..,.

lhas dos ramos, quando caem, têm na própria queda.
uns ares de ascenção.

.

,_

Como o Cirano, eu me bato, eu me bato, eu mel bato!

Conversarei, por hoje, cordialissimamente, com o
meu ilustre mestre, o eminente dr. Telmo V. Ribeiro,.
muy justamente cognomínado de Pasqualíní barriga-v-
verde, por uma das alas do P.T.E.

.

. É que o iluminado ex-consultor jurídico da agremia-
ção trabalhista, pela Evolução de domingo último, veio,
deitar sabença sôbre recursos.. )

E diz, às tantas e às tontas, que o delegado pessedís
ta deveria' impugnar o registro da candidatura do sr..

.Carlos Gomes e não dele, registro, recorrer. O Código'
Éleitoral, contudo, prevê o recurso, quando de decisão,'

proferida com ofensa expressa à lei. Ao conspícuo eleito-·

ralista faltava, assim, razão para tachar de, ímpertínên- .

eía e arma eleítoreíra o remédio legal usado por um dele

gado do P.S.D. A sua brilhantíssíma lição, no tocante, pa- .

rece melhor .dirigida ao delegado da, U.D.N. que intem-'

pestivamente se opôs ao registro da candidatura Nerêu.
Anotei, também, que; o sr. dr. Telmo V. Ribeiro inter

puzera recurso do registro da candidatura Nerêu, porque �

êsse era o seu' dever! Mais adiante, entretanto, deíxei de

compreender o ilibado doutrinador, quando confessa..

que não teria apresentado o reCU1'SO a não ser como revi-

de.
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