
f

o
-

xér[i o a� �n �rme ·IT��'_
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A apuração olicial � a posição dos 158 rapazes par.8 a

srs, Calé Filho' e Odilon Braga
- Bscola d� Ap�eDdlzes

RIO, 25 V.A. - 1'em causador a esse contraste, conheceu .a repor- . MarInheiros
�xtranhesa o fato do resultado orí- tagem que o fato prende-se ao atra- RIO, '25 (V. A.) -i-r- O "Duque de
teial das eleições de 3' de outubro so na re�,ssa dos resultados das Caxias" partiu para Florianopolis,
divulgado pelo Tribunal Superior apurações .realizadas em São Paulo transportando 100 rapazes que se

Eleitoral .atríbuir ao sr. Café Fi. e no proprío Distrito Federal, dois destínam à Escola de Aprendizes
Marinheiros da capital de Santa Calho votação inerior a do sr, Odí- dos maiores centros eleitorais do
tarina.

10n Braga, quando os totais apre- sr. Café Filho. Enquanto isso, Mi· O navio-auxiliar de nossa Marinha
;sentados por todos os 'jornais o nas Gerais, o mais forte reduto do de Guerra escalará em Angra dos
-eelocam acima do candidato ude- sr. Odilon Braga, remete religiosa- Reis e Paranaguá, onde embarcarão

S E t outras turmas de caJ1'ft'tdatos..nísta. por maís de 300 mil votos. mente ao T os compu os apu-

lliocur>à�o 'um �XlPlicação pada 4
rados.

Querem 8 padrio
EI

· -

d G ;'
.

de: '(O» °8 referênciaalça0
..

e overna cres da���p;:lic�V'el�'i�u�OODr;:d;:;!
AMAZONAS I RIO DE JANEIRO elaborar parecer, o memorial dos

Alvaro Botelho Mala P. Ernarh do Amaral Peixoto medicos e engenheiros, veterinarios,
S. D. 34.566 PSD, .........•..• , • • 245.520' agronomos e odontologos do Serviço

'1 UDN 111.724 Publico, aolícítando a elevação geralPrado Ke ly,
�

., .. ,...

dos vencimentos e salarios para o13.193 SÃO PAULO
padrão O e referencia.31.

32 Lucas Noguiera Garcez,
PSD, ,.... 779.126

Hugo Borghí, PTN -,» 447.115

Prestes Maia (Coligação) 3.85.961

,PARANÁ

Raul Barbosa, PSD 234.253

'Edg'al'd Arruda, UDN 194.137

RIO GRA,NDE DO NORTE

5-4.535 Pedro Ludovico, PSD ....
Altamíro Moura Pacheco,,

J

145.067. USDN, "d"
40.943 Altera�õ8S na lei do Em BUIDOS JUres o

108.157' « emana a imposto de renda. arcebispo Viceote
IE A. RIO, 25 ·(V.A.) - O presidentecda'� Sebar"r

.

COnOmlan República enviou mensagem à (1 11.Agamemnon Magalhães,'
mara dos Deputados acompanhadoPISD 219.309 RIO, 25 (V. A.) - A Caixa EcO' do ante-projeto de lei propondo alte-

nomica Federal do Rio de Janeiro, .rações nos dispositivos da Iegtslaçâo
.Toão Cleofas (Coligação) .. 209.235 como vem acontecendov ha vários do Imposto de Revda.

anos vai realizar a "Semana da Eco' 7
ALAGOAS

nomia" que se prolongará de hoje a
. Arnon Afonso de Farias \

31 do. corrente. Durante os dias da
Melo (Coligação) 54:505,. semana da EconomiÍt'" serão tealiza·

Luiz Campos Teixeira, das varias comemorações visando

PST . . . . . . . . . . . . . . . . 36.044 incentivar os habitos da poupança
qUe evidentemen.te leva a melhores
dias.

.

baixador paraguaio no Brasil, sr.

F�bio Sijva, entr,egará suas ,c.e
dênciais ao 'Presidente da Republi
ca amanhã. A soIenida<le "se

reali'j
BELO HORIZONTE, 25 (V.A.) - Como vem acontecendct

zará-fiO. Palacio do Catele ás 16 em todo o país, também em Minas foi completa a derrota el�i..
horas. toraI do i;Qtegralísmo no pleito de 3 de outubro. No plano feJ4.

.,....
'

deral lançaram os perfepistas a candiqatura ao Senado do sr..

M '1'
.'. Amaro Lanari e foram derrotados pelo sr. Bernardes Filho�a leia carioca No plano estadual emprestaram apoio à candidàtura do sr..'

••• Gabriel Passos a governador e foram derrotados pelo sr. JUS04RIO, 25 (V.A') - O carioca celinO·�.ibitscheck. No plano municipal bateram-se pelo can"malicioso diante da grande didato Heráclito Mourão de Miranda e foram duplamente der.votação obtida por Silvi1io Ne- rotados pelos srs. Américo Giannetti e Amintas de Barros. Pa�to para vereador, ja anda di- ra que se conclua enfim que o integralismo como expressão'zendo que a principal preocu· politica é corsa morta em Minas, basta acrescentar que nãQ'pação daquele humorista do conseguiu aqui o PRP eleger nenJ;lUm deputado federal, ne..rádio na Camará Municipal é nhum deputado estadual e nem mesmo sequer um vereador
fazer pipi .. ' nela. à Câmara de Belo Horizonte.

-

.J

Manoel Severiano Nunes,
UDN .

José Mendes Oavaleiro
\ PARÁ

Alexandre Zacarias de

Assunção (Coligação
,Joaquim de Magalhães
Barata, PSD

MAllANH.W·
Eugenio Barros; P'&1'·., ..
Saturni.oo Belo (-Coliga'
gação) .

PIAUí

:Enripedes Clementina de

Aguiar, UDN .

.Pedro Almendra Freit'as

PSD .

Agenor Barbosa de Almei-

da '.'

CEARÁ

Jer{,nimo Dix Sept Rosado
Maia, PS]) ;.

1\1anoel Varela de Albu

querque Filho (Coliga'
ção) •..•...•.•.....•

'PARAIBA

,José Américo de Almeida

(Coligação) .

Argemiro Figueiredo (Ali-
ança) .

PENAMBUGO

SERGIPE
Arnaldo Rolei·!;)e.�g (_iarcez,
PSD , .

Lea�dro Maynard Maciel,
UDN ; .

Francisao' de Araujo M,ace'

do, PTB .

BAHIA
Luiz. Regis Pacheco)) PSD

.

Juracy Magalhães, UDN .

MINAS GERAIS
Juscelino Kubitschek de

Oliveira, PSD .

Gabriel Rezende Passos,
UDN, .

ESPIlUTO SANTO
, B::wtos Neve5, PSD .,'.

�fonso Sch\,"vab, UDN

o cruzeiro 8 a
80lsa de ,Londres
RIO, 25 V. A. - Nolw.ia;s p.roçe

dentes cip Londres infoTn):am qu.�
o "ÚI�s';,nentido nos fumore�, relatí
vos á -proxima desvalor-ísação do
cruzeiro brasileiro foi acolhido fa·

voravelmente, hoje, na. Bolsa de

t�i�;e�;:l���o�,:�v���ucB�mriat�s'dl�I:.��:� Justa reiv.iDdica�ão Morreu AI Jolsooque tem interesses no R
IJ dos capixabas SAN FRANCISC.O, 25 (V.A.)]Segue para a nDropa - Morreu subitamente o can..

VITORIA 25 (V. A.) - O Espírito tor de jazz e ex-artista cine..

O Brlgt:ldel·ro· IJlal-O'ss Santo reivi�dica a honra de ter eleí-
1 tp. [ U to o primeiro prefeito nas eleições do matograüco AI Jo son. Con a...

RIO, 25 V.A. - A fim de assu- dia três úutímo. 'fuata·se do sr. Euri· va ele sessenta e quatro anos
co Bonacossa, candidato do PSD pe- de idade. O veterano e alegre
lo municipio de Alfredo Chaves, on- astro do :Qalco e da tela esta
de o resultado .do pleito foi conhecido

va jogando cartas com um:
no dia 5, ou sejam, 2 dias após, sem

de vamí h telque houvesse impugnações ou qual. grupo I e amIgos, num o )

que!' duvida quando a lisura do su- de, San Francisco, quando
fragio. queixou-se de estar se sentin

do mal. Foi chamado imedia
tamente um médico. Mas Jol
son 'morreu em seguida. En
contrava-Se AI Jolson no auge
de sua carreira artística' revi
vida depois de um eclipse par..
cial que se seguiu aos seus prí
meiros exitos. Há duas sema..

nas havia retornado da Co
réia, onde fui o primeiro astro
a divertir ali a.s tropas da li..
nha de frente. Sua presenç�
aqui,era devida a um progra...

ma radiofonico de Bing eras..
by' no qual d'everia aparecer.

90.720

estão lutando

90.212 Bento Munhoz da Rocha

Porque
Por que estão lutonfO

.:; \

13$.282Neto, 'PR, " .'. .... :-. :-: ..
53.553 Angelo Ferraria Lopes,

PSD .

45.801 Carlos . Amoretty
.

Ozorlo,
PSB ., .

<SANTA' CATA.RINA
36.677 Irineu -: Bornhausen, (Cili·

'gação) . . .. .... . .. , 145.617
39.697 Udo Deeke, PSD ..' .. " 118.900

,

�IO GRANDE DO SUL
6.381 -Ernesto Dornelles, PTB 3,57.516

Cilon Rosa, PSD 336.952

Edgord Schneider, PL .. 86.494

Bruno Lima, PSB ..... :- 1.224
MATO GROSSO

76,002

1.137

mir as funções de adido aeronau

ILÍC-o junto as �em1\aix'adta;s hrasi
leíras em Londres e Paris ,o Bri

gadeiro Henrique Fleiuss, embar-:
cará hoje a bor-do do navio inglês
'.'Andes" com destino a Europa.
SeataaG,2n .. r

ElIlrGi4� Go tMt «NVSi�$t dlÓciG de Oenver,. <:011110110, E,U.A.
- .

Charge publicada eecentemente
por "The Denver Post", gr-ande
jornal dlauio de IDenver, Estado
de Colorado, nos Estados Unidos.
Ameaçado pela ponta da baioneta,

o exercito norte-coreano, repre
sentado pela figura á direita, �
forçado a ojbedecer a ordem ge�
ral dos comunistas: Lutar até •
morte. (FOTO USIS)

Feí'nando Correia da Cos-
ta, UDN .

Filinto Muller, PSD . � ..

GOlAS

41.342
37.939

A 'qualO.uer momentô :;a reuuião do
Conselho Nacional do 'p .S.O.

RIO, 25 (V. A.r - Segundo colhe- das, o Conselho do PSp pode.reunír
mos; ontemrem.fonte bem informada, se a qualquer momento estando adi
prosseguem os lídçres ,pessedi.stas em Itlltadas -as aruículações nesse sentido.
suas conversações relativas

.

ao mo- A presunção- geral é' de que, tão lo-
mento politico go se encerre a apuração do pleito, sEI
Ao que se diz, em rodas autoriza' .rá levada a efeito a referida reunião.

101.832

70.781

:J2.8H

Novo 8mb. paraguaio
DO Brasil

RIO, 25 (V.A.) - O novo em-

BUENOS AIRES, 25 (V. 4.) -

Chegou 'a esta capital o arcebispo me

tropolitailO de Porto Alegre e chefe
da igreja ri06rraIidense, monsenJilor
Vicente Scherer, afim. de assistir. ao
5° Co,rrgresso' Eucaristico Nacional,
qUE: .I'e, r}l�!i2iarâ. na cidade. de Rosa·

I ' .• �.' :,!
.

rio,

Declínio integralisla
32.806

Odilon Braga' prevê
a vitória de Valê
Filbo
RIO, 25" (V. A.) - o sr. Odilon

Braga, ém declarações á imprensa,
declal'ou que õ sr. Café Filho vence'
rá as eleições para vice-Presidente
com cêrca de 60 mil votos. Acrescen·
tou que os resul�ados oficiais do
pleito não ü:àüsmitem a verdade,

22.042

218,535
178.374

583.338

446.265 por quanto não foi apurado, ainda,
o resulÜl.do de São Paulo visto não
haverem chegado até o STE, sen'Clo

71.86� I ali a diferença do sr. Café Filho
53.0/13 muito maior.

,
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2 o ESTAD'1-Quinta.;.feira 25 de Outubro oe hll'k)

Cúria ,Metropolitana
Assuncãe de .Nessa Senhora

, ,

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

eelsa 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 á Nossa Senhora.

.

3. Bênção solene, com alocução sôbre '0 mistério do
dia. I

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

P. Quinto DaVÍ Baldessar

ServiC05 Aerecs
«Cruze,iro ,do Sul» Ltda.

Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Bapidês

.

'NOVOS HORARJOS
SEGUNDAS-FEIRAS --: FPolis. - Joinvile - Mafra·

U. da Vitória _ Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS _ Fpolís. _ Curitiba _ S. Paulo •

c/baldeação _ Rio. 'Saida agência 5,30 heras. ,

Idem _ Fpolis. _ Curitiba _ R Paulo e Rio. Saida agên-
cia 11,15 horas.

.

.

'\ '

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

. QUARTA,S-FEIRAS - Fpôlis. _ Curitiba _ São Paulo
_: Rio. Saida agência 9,30 horas.'

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

Lajes. (Ida e' volta) _ Saiq.a agência"? horas.
.

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

Idem _ Fpolís, _ P. Alegre _ Saida agência 2.30 horas.
SEXTAS-FEIRAS _ Fpolis. - Curitiba -,- São Paulo

c/baldeação Rio _ Saida agência 5,30 horas.
Idem _ Fpolis. _ S. Paulo _ Rio _ Vitória _ Salvador

'- Saida agência 6,30 horas.
'

Idem _ Fpolis. - Joinvile _ Mafra'_ U. da Vitória -,...

Lajes (Ida e volta) I:- Saida agência 7 horas.
SÁBADOS _ Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baídeação

Rio - Saida agência 5,30 horas. >

Idem - Fpolis. - Mafra _ Curitiba 1- Itararé - �.
Paulo _ Saida agência 7 horas.

DOMINGOS _ Fpolis. _ P. Alegre - Saida agência
9,30 horas.

.

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

FLORIANóPOLIS '_ Rua João Pinto, 12 _ TeleC1.500..
BLUMENAU _: Rua 15 de Novembro 1.326 _ Telef. 18.

'

ITAJAt - Alvaro Luz -,... Rua Dr. Lauro Müller, 26 -

Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna, - Tubarão -, Criciuma _

Brusque.

Viagem'com seguran��e rapi�ez
so NOS CONFORTAVEIS ,l\lICRO-ONIBUS DO

84?IDO «SUL-BRASILEI'RO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

'\

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveirà

J

CURITIBA

FONES;. J.25Z· f21â (:.b. POalGI. 545 i\.

TELECRAJlÁ: PROSEBRAS ,IPARANA �

I

.1

Aceit a-se representanta no intel'Íor do Estado.
Caixa �osj:al 139 - Florian6polis

Cartas para

/'

/

A t I â nt i d a
I

c
..

u RT AS
R ád ío sI,

Ittlintida - O sucesso �da técnica' electrónica - Atllntida - Super construção para durar mais � Atlântida - Som natura} - Alta sensibilidade

Grande alcance - Otíma seletividade' VENDAS A VISTA E A LONG€) PRAZO

Rádios

At'ântida
Electro,a� -

Rádio
Transmissores - Amplifícadores

Catarinense Limitada:·' 'I

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

,

LONGAS' E

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 149,9t..
, I
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3O""ESTADO--Quarta-feira, 25 de Outubro de 1950

Resultados totais das eleições
em Tubarão

LEGENDAS ESTADUAIS

(P.S.D.)
Anes Gualberto

.João Boriassis

Addo Faraco

.Adblfo Martins

Lauro Locks

.Dih Mussi

Vir Mond

-Othon da Gama D'Eça
"I'orquato Tasso

-Olivio Nóbrega
{Pedro Bitencourt

:Elpidi'o _ Barbosa

Arno Meyer
Alcides de Abreu

Arno Teixeira

.Armando Calil
Ylmar Corrêa

:Roberlo Lacerda
-José Galotti

Madeira Neves

'Dias

" ,i 'I'
!,.;

\
LEGENDAS ESTADUAIS

(U. D. N.)
Frederico Kurten
-De Palta

Oswaldo Rodrigues Cabral
Padre Rebelo

Paulo Fontes

.Manoel Oibão M. de Queiroz
Achiles Balsini

Enedino Ribeiro
Alvaro Catão Filho

Caruso Mac Donald
Custódio Campos
Martinho Calado Junior

Newton Macuco

N,ey de Aragão Paes

.

j'

I.: -3-' • �": " ..

;'1 ....."'I'f'"
-_

õ-: 1
.

, ), i;� : .;J.. 1 ...�, '_.., " ,I""
.

"

Konder Reis

, -João José de Souza Cabral

Mascarenhas

Américo da S.' d;Avila_
Rosa', Brasil
Donato da. Luz Cósta

LEGENDAS ESTADUAIS

(P. T. B.)

- �,

Francisco Souza Neves

Telmo Ribeiro

Arnaldo Napolí
Volnei ,C. de Oliveira

Julio Paulino da Silva

Barbosa

Laércio

Manoel Bertoncini

Relmuth Fett

p,OOro Rocha

Legendas Estaduais

(P.R.P.) Legendas
Carlos Bessa

José Holthausen

Daniel Bruning
Alcebiades Pinheiro
Tomaz Chaves Cabral

Roberto Bessa

LEGENDAS ESTADUAIS:

(P.S.D.) Legendas
Francisco Câmara Nela
Luz Côsta

PARA PREFEITO MUNICIPAL:
Rui Feursch uette

Arnaldo Bítenoourt

,\

\

5.258

3,134

34

26

16

1.806

37

3

10

66

13

69

20

1

5

2

5

:1,
4

1

2

1

3.446

2.028

, 39

10

17

5

1.008

22

2

33

198

5

8

6

5

1

2

i

� "

49

1

2.258

2.104

3

21

107

55

i'

1

8

4

2

2

� Panelas de Pressão ARNO
�

a Cr$ 5tO,00
Grelhadores Elétricos

a Cr$ 300,00
na Elelrolandía

Edf. Ipase - Terreo

ANIVERSARIOS
'.:_ o -

D. Alicemar Dinqer
Natalicia-se, nesta data, a exma.

sra. d. Alicemar Dinger ,digna es·

pôsa do 'sr. Mário Dinger, pessoa

largamente relacionada nesta ca

pital.
As homenagens que lhe serão tr í

bufadas, nós nos associamos res

p-eitosa,mente.
-O

Hercilio Luz Collaço
Ocorre, hoje, o aniversário nata

lício do nosso [ovem conterraneo

Hercílto Luz CoUaço, desta-cado

desportista na Capital da Republi-

Paiva -Rua Arcipreste

à r iiDc
•

1 oen -

Um. drama intenso oibrauie to..

tografado em belíssimo tecnico-

lar.
Censura: Proibido até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,20 'e 3,20.

RITZ - ODEON
Ás 5 ,e 7,115:, horas. ás 8 horas.

Sessões Chies
Joel Mc Crea, Maureen O'Hara,

Thomas Mrtchell, Anthony Quinn.
BUFFALO BILL

Tecnicolor ijustiç� do Trab a lho
Ilma assombrosa epopeia cinema. MES DE OUTUBRO

tografica! Dia 23, ás 13,30 horas:
A tela eetremece com, a gran- Processo nO JCJ-143j50

diosidade de suas cenas, o brio
Reclamante: Walmor Dorval Goes

lhante espetecnlo de suas bata- Reclamada: Emprêsa Nacional de-
lhas e seus dramaticos momentos

Navegação Hoepcke
fle gro,ve conrWo e tumultuosa Objeto: Salário-Enfermidade,
ação! ... ' ---- Dia 24 às 13,30 horas:
Censura: IMPRóPRIO ATÉ tO Proees�o n" JCJ-144/50 .

Reclamante: Eginio Manoel da

Silva
Reclamado: Estanislau Bonsfied

Objeto: Salários.
Dia, 24, às 13,35 horas:

Processo nO JCJ·147/50
Reclamante: Estanislau Bonslfíed
Reclamado: João 'Kai- Fong
Dia 25 às 13,30 horas:
Proces'so n" JCJ.145/50
Reclamante: Justino Bertoldo. do

Nascimento
Reclamado: Guida Haas

Objeto: Aviso-Prévio e Salários.
Dia 26, às 13,30 horas:
Processo n? JCJ-146/50

Reclamante: Olindina Costa Ri·
beiro
Reclamado: Emilio Dinslaken

Objeto: Férias e- Salários.
Dia 27, às 13,30 horas:
Processo n" JCJ-148/50
'Reclamante: Almeríndo Fermíne

Cabral
Reclamado � Tom T. Wildi
Objeto: Indenização e aviso-Pré..

-

�

via.
'Dia 27 às 14 -horas:
Proces�o n. JCJ-14/45
Reclamante: Joio Pedro do Na..

cimento
Reclamado: 'Tom T. wnei
Objeto: Férias e salários.
Fpolis., 21 de outubro de 1950

ca,

-0-

Sr. Carlos, Gassenferth Neto

A data de ontem assinalou a pas

sagem do aniversário natalício ,da
sr. Carlos Hassenferth Neto, nosso

estimado conterraneo que exerce o

cargo de gerente da Reinisch S. -�
_ Comércio ,e Industria de Madeí-

raso ,

O distinto aniversariante que se

impôs ao conceito de vasto circulo
de amigos e adrniradnres, foi mui
to homenagenado pela feliz evento.

Embora tardiamente nós lhe en

viamos ef'usivos abraços.
-'0-

FA1';EM ANOS HOJE
O sr. João Moreira Filho, dedi

cado agente de Policia Civil;
- o sr. Elesbão Leandro da sn

va, comerciante;
- o sr. Hercílio Vaz Veigas, do

'nosso comercio atacadista;
- a �ta. Julia Medeiros, resi

dente em Blumenau;
- o -menino Renato-Luiz, filho

'do sr. Norberto Silva.

FALECIMENTOS
José Pereira Gomes

F,àlecEm, ontem, nesta capi
tal, o nosso prezado conterrâ
neo José Pereira Gomes, rlll,ci
on'ário público federal. i

O sepultamento do pi1l,ntea
'do extinto 'efetuar-se-a \ hoje,
I às 16 horas, saindo o féretro
de sua residência para o �emi
tério público:

CASAMENTOS
SANTOS - SILVA

anos.

No Programa:
Cínelandía Jornal - Naclonal.

Metro Jornal - atualidades;

Preços: Cr$ ,5,00 e 3,20.
- ROXY

ÁS 7,45 horas.

Esporte na Téla.

Uma historia eletrízãate cheia

de ação e imprevistos I ...

Uma sensação por minuto e uma

nova emoção em cada cena

, O ARDIL DO MEDICO.
com

Warner Baxter e Michele Chei
relI
3° - Um amôr violento vivido

por uma mulher de paixão arra

zadora numa terra onde os ho
mens valííam pelos S>eUS punhos
e as mulheres pela sua beleza ...

ASTUCIA DE UMA APAIXONADA
com - Ivone de CarIo,' Itod Ca

meron e Dan Dureya.
'Censura: Impróprio até 14 anos.

Preços: o-s 5,00 e 3,20.
Il\{P]'l;RIO (Estreito)
Ás 7,30 horas.

1°) - Noticias da semana - Na.

cional.
2c) - Ivone de Carla e Roa Ca-

504

161,

114

208

5

10

6

Realizou-se hOje no Estreito na

restdêncía do sr. Osní Silva li rua meron. Dan Duryea,
Santos Saraiva, nO 122, o enlace' ma- em

,

trimonial do sr, Fúlviq Santos com ASTUCIA DE UMA APAIXONADA
a gentil senhorita Dulcí Silva. ------�----------------------

O ato civil terá lugar às 17 horas, F de a- de' ..

dservindo de testemunhas, do noivo, e raç o 8 omerclo e
os SeUS irmãos Ubaldo Santos e

Maria Alice Santos e da Noiva o sr. Santa CatarinaAtanásio Bernardes e exma. senhora
d. Eraclides Gomes Bernãrdes.

A dO ato religioso efetuar-se-á na ma- OS srs_. emprega' ores
i triz de Nossa Senhora de Fátf rna, A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE ,SANTA CATARINA,onde serão testemunhas, do noivo,
os seus pais, senhor Antônio E. dos atendendo ao apêlo que lhe dirigiu o SINDICATO DOS EM
Santos e exma. Senhora d. Alice Rosa PREGADOS NO COMÉlRCIO, solicita aos senhores comerei"
dos Santos e da "noiva o seu irmão antes o encerramento de seus estabelecimentos voluntaría
sr. Osnd Silva e exma. senhora d. mente, no dia 30 de outubro, data consagrada aos festejos da
Irma B. Silva laboriosa classe comerciária.
Aos distintos nubentes os nossos

'

votos de um futuro repleto de feli- Esta providência contribuirá para maior brilhantismo
cidades. das festas programadas.'

CHARLES EDGAR MORITZ - Presidente

I·CLINICA
E CIRURGIA DOS O·

LHOS - OUVIDO - �ARrz E GAR
GANTA DO,

DR. J. J. DIRIETO
Formado pela Faculdade NacíonalÍ

de Medicina, da Universidade dlp
Brasil. Ex-assistente dos, Serviços
de Ottalnrolog!a, do Professor Caldas
Brito, da Políclíníca Geral do Rio
de' Janeiro, e de oto·rino-Iaringologia
do Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.'
Consultório: Rua Trajano, nO 31

lO àndar
Atenderá, diariamente, a partir do

dia 1° de Novembro no horário da
\4 ás 18 horas.

'

Dia 27 no palco auditório I
. da Rádio Guaruá

16

15

1

5.040

6.348

Continua na 6a. pagina

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste· Paiva
,

_'"
'

H.:dificío Ipase '-Terreo

P(ORO· RAYMUNUO

Vende-se uma, á rua São _Vicente
de Paula. Tratar no BANCO AGRI
COLA.

o gaucho alegre do ,Rádio, num
patrocínio exclusivo das

INDUSTRIAS MORITZ

I
.. Casa

')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festívidades . em louver 48
Assunção de Nossa Senhora

.

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE

'FINIÇÃO DO DOGMA DA ASSUNÇÃO 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 AR'ROVAÇÃO

,

- E BENÇÃO DA AUTORIDADE METROePOLITANA
I. ,NOVENAS COM PREGAÇõES

'Dia 24 de outubro, 1° dia: Tema - Imaculada Conceição
Dia 25 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
llia 29 de outubro, '6° dia: Terna: - 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 Pontifícal Ele '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 Autorí- \

dade Metropolitana. '\

Florianópolis, 12 de outubro de 1950.
P. Quinto Daví Baldessar

P.REGUIÇA E FRAQUEZA
VANiADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,'
•..Não é sua culpa:

.

É a: fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo 'e olhos sem' brilho.
A fraqueza atrasa -a .vída porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue eu

Iraquecído. É de gosto delíeíoso e pode ser usado em tO(1!l<J
as idades

"OR'ESGO"
"ÚRGANIZAÇÁO ESP-ECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."
Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis

AGENTES GERAIS DA
COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OHCIArS DO

Inst, de Prev. e Assist. dos Servo do Estado, (IPASE)
Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500:000,00.
ACEITAMOS SUB.AGENTES' NO INTERIOR DO ESTADO

QUER VESTlR.SE COM CONfORTe E ElEGAHCIA'
\ '

.

PROCURE A

alfaiataria 'Mello
Rue Felippe Scbmidt '-4�

I>

Club,' Doze de Agosto
. Conselho Deliberativo

A

De ordem do Sr. pre,Sidente convoco os membros do Conselho De

liberativo deste clube para uma reunião que se realizará. quinta-feira,
dia 26 do corrente, às 19 horas, a fim de se tratar sobre assunto ur

gente e de interesse do Clube.

Florianópolis, 21 de outubro de 1950

Manoel Gonçalves
Secretário

VA LVU.L A S

'��bil\ip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cat Lda.
J;!ua Trajano, 31

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO
RO QUEIMADO"

, "VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilidade, combinação'cíen
tifica de vitamina '''E'', hormônios
totais e sais fosforados. Regenera
dor racional doas glandulas em am

bos os sexos. Esgotamento nervoso.
falta de memória. Moderno revígo
radar do sistema nervoso e tôníco
geral. VIRILASE, um produto da
Laboratorío JESA é vendido em

todas as F'armácias e Drogarías,
Pedidos pelo Reembôlso - Caixa;
Postal, 3383 - RIO.
� ••..........•

-

.•.•.•......••.•
,

.

Maria das Dores Lisbôa Brisighelli e suas filhas Romilda
e Sonia Beatriz, convidam seus parentes 'e pessoas 'de suasre
Iações para assistirem à missa do 3° aníversárío de falecimen
to do seu saudoso esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, no
altar do Sagrado 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 ato de fé.

Crédito, Mutúo" Predial

lherro da i1wrtraot.o a-oima, cnw
lhe•• In IWlAvel pato, QJD CIIIJfGe do

excelente &p..ritívo KNO"l'. J....
.. V. Si&. de a.creacentar. ao .........
oe' .. gentil_:ESTEE1M.
Bfl'1 O !1EU APERITIVO

�< 1'l1ElJí!.ETlJ!

Avisamos aos nossos .prestamístas 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 realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos. cada semana um "sorteío até que os mesmos fi
quem em dia.

/1. MOREIRA & eis.
CONCESSIONARIOS

i�KI1()TU.III/)' coez. �U611RM
�IT�"Aí _

Para colocar SOLA
em seu Sapato·,'

PROCURE

Oswaldo.
tele íon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. andar
�----------------------------
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Casa de negóciolà venda-
P01' motivo de Iviagem vend-e-se,

"no Estr,eito, uma casa de negócio
;com muito boa casa de moradta.}
.Aproveí-te esta oportunidade.

Informações na agência deste jor
:::llal.

Terrenos
Vendem-se, em lótes, à vista e

<com facilidade de pagamento -

.no Estreito. Tratar nç BANCO
_AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

_F.Jorianópolis.
. . . .. -....... . .....

_
. . . ..

I
�PEL�S DE CISNE OU
GANSO (Arlninhos)

pél,es preparadas,
sem 'penas) para

Compramos
. .( só plumagem,
Jindustrialização.

Caixa Postal - 4244 - Rio.
.... • J ..

FIUZJ1 LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

. Florianópolis) 'n;�

Dispomos de duas, para alugar,
·no Estreito. Banco Agrícola - Rua

"Trajano, 16.

FRAQUEZAS EM GEIAL
VINHO . CREOSOTADO
nSILVEIRA"

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

Il8ClUT()BIO IMOBILUJUO A. It.
ALVJil8

Encarrega·se, med1ante oom''''o, ..

-<compra e "enda de Imó.,.els.
Rua Deodoro lia.

r-S� Ç':JJnríi-!
.I --·T--,.�

I.

I'';'I;;-':S�\
l(r�

�.

'1
.

.

�\t?j.form.s IfEeÊ
'

- � Além do seu preço accessivel,
;e do seu cuidadoso

'scebementc, os uniformes

ÉFEC� oferecem, com exclu-
sividade, estas vantagens: seu

tecido é garantido e de côr
absolutamente firme I

A venda em ilVIUVA TUFFY 'AMIN & FILHOu

No dia 21 do corrente uma capa
.... double·face. Pode-se a quem a

,;tiver, encontrado, informar ao sr .

. Thomaz Camilli, à rua Arcípreste
.:Paiva ou ao BaJ; Restaurante Rosa,
.ou, ainda pelo telefone n, 1324, dês
.:te jornal, que será gratificado,

DATILOGRAFIA
,

CU-' VOt..UNTARIOS OA ·PÁTRlA N.- 68 • c....�
CMltAI'OIiTM..OO·'IW:PC»IEe6ta·.'�4iUIIMo�

(orrespon:tencl,
Comercia'

(onfere
Dlplom.AgenCia Geral para S. Catarina

Rua Felipe Schmidt. 22••Sob.
C. Postal, 69 - TeJ. «Protetora>:

Fl,.oRIANOPOLIS DIREÇlol ,

Amélia M Pigozzi

Ru II General Blttencourt, 48
(Esquina Albersue Notur�o)

METaDOI
Moderno e Eficiente

Viajante
Precisa-se de um que conheça to

·�o o Estado.
-

Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban·
·<:0 do Distrito Federal S. A..
.... oO" oOoO

.

t:ASA-Aluga ..se
RECÉm-CONSTRUIDA, A .

RUA
:.JOSÉ BOITEUX N<> 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

,.çU�mA, NO TESOURO DO ESTADO.

o Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Clrcunscríção
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M.' Juiz de Direito da 18
Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 35,
para a rua ArçipreS'te Paiva nO 17A, onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Juníor
Tab�lião e Oficial do Registro

.oO .. oOoO .... oOoO.oO .. oOoOoOoO •• oOoOoOoOoOoO .. oOoO .oO

CASA MISCELANEA dl"r.
buidor. dOI Rádio,''; R.:C.,I,

ictor.r.Vélvulal eí'Dilco••
Rua Cnn.elheiro· M&tr»

No interesse da sua própria saúde,
e.xija o remédio consagrado:

REGULADOR XAVIER /1
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU �SCASSEgIII REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da, mulher

� -

. �.

I'

,

A· p raç a
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inallgurar
a nova linha.

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

ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS

OS aviões farão a.s viagens de regresso pelas mes�as esc�las. nos
mesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em Sao Fran

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

Congratulamo-nos com os nossos prezados chen�es pelo. a�
_.

o fáto que revela o interêsse da grande empresa brasileíra
plCIOS ,

.

f
-. .

b
.

Estado e corresponder à animadora pre erencia comem em servir ao
.,..

que a tem distinguido o comércio, a índustría .e o público catarínense,

Fdorianépolis. 26 de setembro de 1950.
.

.

MACHADO & CIA. SA. Ccmércio e ,AgênCIaS

DR.

Ae DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAI8

P1'a,. 16 de Novembro. '22 - ze ....

(Ecliffeio Pérola)

"<ODe.: 1.324 e. 1.1811

".oriaDópoH. - aaata Catari...
,

••••••••••••••e•••••c••••••••••••a••••••••a. ..
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ii
, ,

,("
II
,I Vitoriosos peruanos e egipcianos Pôslo de

I
BUENOS AIRES, outubro

(u.P.)!
A prtmeíra, parte do Campeonato, cbservceões.._. Dez países concorreram ao 10 'isto é a de seleção, será .dísputada ]. y

,j t;ampeonato Mun�ial de B�SqUete, no Luna Park, q�e é um estádio re-,
f}ujo início se reg istrou no dia 22 € chado com capacidade para 25 mil

eerminará no dia 2 de novembro, pessoas. A quadra tem as medidas
Este certame será disputado em regulamentares, sôbre um piso de Numa de suas edições o "Diario de

f31 partidas. As delegações partící- madeira. , Notícias" publicou a seguíute nota:
.,antes e as suas mais recentes cre- Os jogos finais - isto é a decisãc "Já estão inscritas para o Campeo-
Denciais são as seguintes: das colocações do 1° ao 6" posto -

nato Brasileiro de Ciclismo as Fede.
Estados Unidos - Campeão Olilrll' também terão lugar no Luna 'Park rações' do Paraná, Rio Grande do

,ico - Londres 1948; Os jogos restantes, para' cIassifi Sul; Santa Catarina, Rio de Janeiro
França - Vice'campeão Olíinpico cal' do 7° ao100, serão disputados nas

e Dstrito Federal" .. Como se pode
{e vencedor do Egito, campeão euro, cidades de La Plata e Rosario. Os verificar Santa Catarina participa.
f;leu;

..

jogos terão início às 21 horas e serão rá do certame ciclistico de Dezembro
Yugoslávia - Vencedor do torneío filmados. , próximo. Aconselhamos aos 'Ciclistas

üe seleção para este campeonato. O EGI'ljO VENCEU de todo o Estado a treinarem com
tlisputado em Nice; BUENOS AI�ES, 23 (.U. P.? -

afinqó .

e "onta�e pára representar.
Espanha - Segundo colocado no No segundo Jogo da noitada mau- Santa Catarina condignamente no

torneio de Nice, ,e vencedor de Fran gural do 1° Campeonato Mundial de
magno certame cciclistico que se aproo

ta;
..

Basquetebol, ontem à noite, o Egito xima.
Egito - Campeão europeu. Parttci- venceu o Equador por 43 a 37.

.

Já que o futebol nenhuma gloria
,tlou. no torneio de Nice, apesar de VITORIA DO PERU nos trouxe até agora, resta-nos espe-
ser p'aíS exti;acontihental, por per, BUENOS AIRES, 23 (U. P.) 1'ar pelos outros esportes para que os
'(tencer a Federaçãó Européia; Vencendo ontem merecídamente a barr-iga-verdes se coloquem em desta-

Brasil - Terceiro colocado nos equipe da Iugoslavía, pela contagem qUe por ínterfaedío do esporte dos
logos olímpicos de Londres, em 1948; de 33 a 27, os peruanos classifíca fortes. O futeJ:íol nenhuma gloria.

Chile - Vice-campeão sul-amerí- ram-se para. jogar contra os brasí- poderá trazer para o 'nosso' Estado,
·tlano; leiros, numa partida em que o ven- ainda mais agora, quando atravessa
Peru - Vencedor do excelente time- ceder passará diretamente lã final, uma fase de declinio. O ciclismo, o

� Coréia;
. enquanto o perdedor terá ainda ou

remo, Q volley-ball são os esportes
Argentina - País organizador do tra oportunidade para se classificar qúe índícarâos para representar brí-

-eampeonato ; e também finalista..
..

lhantemj-nte o Estado Barriga-Verde
Equador - Substituiu o Uruguai, Apesar de derrotados, os íugosla- em qualquer' ponto do Brasil. Apesar

'Campeão suí-amerícano. vos' não fjcaram eliminados do cam- dos pesares o nosso futebol não pode,
As dez equipes disputarão um pri peonato, pois ainda terão que enfren- ainda, dar a 'Santa Catarina aquilo

'1!11ei1'o turno de seleção. Mesmo so- tar a equipe perdedora do jgg'o 'de qUe tanto almejamos e esperamos
frendo uma derrota terão .nova opor- hoje, entre o Chile e os Estados Uni, conJiantes.
>tunidade de um outro Jogo com uma dos.Só se voltarem a perder nesse x x :ii:
outra equipe derrotada. Assim ums j jogo, é que os balcanicos ficarão de-

. Entretanto, em que pese o nosso
:Iloa equipe qUe tenha uma surpresa finitivamente elímínados. retrocesso em matei-ia de tootball,
fluma "noite má" poderá se reabili· -Por sua vez, os egípcios, que ontem já os nossos cracks espalhados por
tal' do fracasso anterior e ainda se venceram os' equatorianos por 43 a' todos os. cantos do Brasil dignificam
�lassificar para as finais. 37, jogarão agora contra os espanhóis e enaltecem' o esporte-rei catarinense.

OI'! finalistas serão seis,. enquanto e o vencedor se classificará finalis Dizem os boateiros que o Coritiba
ps outros quatro perdedores dispu' ta, ao passo que os equatorianos en- VE-m aí. Chegou a hora de mostrar
ltarão as poSições secundárias do 70' trentarão . o perdedor da partida alguma \ cousa. de positivo, de úti
(;1,0 10Q lugares, Argentina X França. e de pr oveitoso diante' dos megalo-

maniaCO!
atletas araucartanos. Per'

demos I dentro da casa deles por
uma contagem que não falou com fide
lidade sôbre o panorama da peleja.
Vamos encher-nos de br íos, 'de von

tade. e �de coragem para fazer uma

'figura bonita frente ao Coritiba, se

é verdadeque há algunla cousa de ve

ridico em toda essa história. Vamos
revidar com toda a força e com todo
o vígôr aquela vitória tão discutida
da seleção paranaense, aquí em nossa

cidade. O que deve permanecer no

espirito dos nossos jogadores "são as

palavras de Zindel' Lins: "Não so°
Hugo Bopprémos inferiores a ninguém, porém, \

devemos ter melhor organização .. Jacob Buss
porque uma partida de futebol não Adelson Longo.
se vence com palavras ."

xxx

O Cúi;itibanos F. C., dinamica agre· José O. May
miação, varzeana, vem cumprindo \ Neusa Nunes
brilhante . performance no campeo·
nato amador. Que contillue Sempre José Alves' Passos
e sempre, o Curitibanos a' agigan' J 'F ·t', ose ,re1 as
tar-se elevando em alto o nome go
futebol amador. Si.lvino Moreira Lima .sobrinho

J LEGENDkS MUNICIPAIS:
------------------------------ ,

(P. T. B.)

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Hamilton Alves

, '

Excursâe .llaíversítária 'à \ Joinvile
Os aoademicos seguirão amao'hã viQ aérea

Ação Social Catarinense
Sessão de Direforia

O Presidente da "Ação S. Cata�inense" ,convóca Os membros
.lima Diretoria para uma. sessão às 20 horas do dia- 31 de Outubro,
$egull,do ançlar do prédio n�lmero 22 da Praça., 15 dE( Novembro.

Florianópolis, 25j1Õ/50.
A Becretaria

"

'I
,
tf ..

,

Bernardette Fontes
(ass.) Hamilton �IVElS� -

/

Chega'rá 1I0je 080· Rio,' 8r-a:ude. "do Sul, a
embaixada do Palmeiras. de Blomenao .

'!PORTO '\ALiEGRE, 25 (V. pais' quando dos .festejos da.
A.) - Por iniciativa do Espor- i Centenário dei Blumenau, ven
te Clube Eloríano- de Novo ceu o- esquadrão do Florian<;l"
Hamburgo, e Esporte Clube' apresentando um _futebol con
Juventude, de Caxias � I Sul, I vincente. Por isso, a revanche
deverá chegar, amanhã, à "cí- está sendo esperada com gran
da'!_e índustríaê".

.

a ,epresen" II de entusiasmo e_stando o"qua"taçao do Palmeiras Futebol dro více-campeac do E:.:>tadCJ
Clube, da cidade de Blumenau- disposto a desfazer a ma ím
Santa Catarina. pressão deixada em Santa Ca-

O clube "barriga verde" rea- tarina.
.

lizará duas partidas no Rio Por outro lado, o [ôgo de

Grande do. Sul. Domingo, na domingo próximo, em Caxias

"Perola das Colonías". os vi- do Sul, vem sendo aguardada
sítantes enfrentarão o Juven- com entusiasmo- levando-se
tude- campeão local. jogando em conta. que o iIuven�ud�,.
dia 10 ou 2, em Novo -Hambur- campeão local é um dos maJ61.

go- contra o "campeonissimo". fortes' concorrentes ao titulo

O Palmeiras é um dos mais máximo do Estadual. de Ama-

fortes clubes de Blumenau- dores de 1950.

Resultados totais das elelçõss em Tubarão
ÇONCLlJSÃO

LEGENDAS MUNICIPAIS:

(P,.S.D.) Legendas
Firmino Cordeiro

Antônio F'ilet

Manoel Feijó
Francisco Knahben
Bícken

Germano Bez. Fontana
Idalino Fretta

.sch1ickmann

Manoel Brigido :06stà
Jacob Martins

Francisco Salga,do /

TendO a nossa reportagem con- cumprindo as equipes de nossas

imItado, um 'dos próeeres do des- Faculdades, no certame citadino,
Jlorto universitário, 'acadêmico Hé- onde uma assídua assistênoia digo

,

'io Milton .Pereira, que, atualmen- pende os maiores aplausos pela
jle, desempenha, as funçõe� de 2° conduta satisfatória que demons

. Nice-presidente da Confederação tram os acadêmicos nas diversas
.Brasileira de Desportos Universi- modalidades de esporte . .o público
itários, podemos noticia� com se- Joinvilense será abrilhant-ado pela
gur'artça a ·excursão que a F.A.C. atuação de r·enomado,s !a2les do
jE, levará a efeito no'. próximb dia desporto universitário, como se,

?-7, rumo .à progressista cidade de jam: Gil, 'Saulzinho, Guaporé, Car
Joinvile, onde s'e Jará ,exibir na neiro, Magrãõ, Olivio, Aldo, Dui
ilisputa' de emocionantes partidas lia, Nauro" Cláudio, Arno, Ernani,
)de futebó!, basquete e vaIei. Erwin, Almir, TareIli, Gelso e mui
Normalizadas, já, as condiçõe.s tos outros.

de estadia ·e locomoção, graças
I' S,abe-se, entretanto, ·que o espo.r

ação eficâz 'e Õlmpr.eendedora do te em Joinvile tem tido um elesen·
idealizador da excursão, acudêmico volvimento. notável, 'Prev·endo-s·e,
'lIélio Milton, - a embaixada segui- pois, r.enhidos; e entusiásticos pré-
1I.'á via-aérea, p-ela Cruzeiro' do Sul; Uos. ParaSaullêr na camaihospedando-se, ·em Joi:nvile, no éo- ,Qs' corr.ponenites da embaixada .

- Saulzinho;" antes de tudól tenh{) atlégio Bom Jelsus. se acham bem 'preparados fisica·
dizer-lhe q,tle.�achei bonita a sua cro.

As competIções terão início, sá· menGe e com ótima, dispo.sição de nica. Você ·tein 'geito para a cousa.
bado, prolongando-s·e até domingo, espirita, confiantes numa apr·esel'l- Quanto a ci-itíca qUe me fez', pôde
lã tal�de, ·efetuando�se ne:sse tempo tação digna de elogios e que cor- ficar tranquilo de .que não fiquei
sensacionais cotêjos esportivos eu- respcmda á espectativa do mundo aborrecido, :pelo contrari�, as crití

.

... t
- .

't" ....

d 'cas que me fazem me dao um tom",re a r·epreseu açao unlversl ana

I
esportIvo JOl1wüense, dan o mos.

. •.

S d D l' C' .
" .'

. .' de lmportancla. egun o ay 1 ar-e o eOle,gl� Bom Jesus, e ãemals tras de que ü desp?rto �Cade?l�CO, llegie' ninguém chuta um cachono Maurilio J. Teixeira
�lubes ÍOcals. 'I ap·esar de novo, tem tido raplda morto. Se eu fosse um cachorro mor- Frés'alino Santana

Ê grande o interêsse e ansieda- ascendênci'a, -o que muito o con- to você me chutaria. Percebo,' agora, Manoel Zanardo Cabrald·e do público joinvilense pela exi- oeitua uo seio do esporte estadual. que não sou um cachorro morto. Vo'

llição do ,selecionado un,iv,ersitá- Daquí dessa coluna vão, pois os
cê me,. deu algu�a importância..�Ui- , LEGENDkS MUNICIPAIS:

ll"io de basquete, futé�ól � volei nps1sos votos, de feliz viajem '! ��ll��ll!�d�'z!'�lt::d� �e�l����e:dl���� (P. R. P.) Legendas
�m suas canchas, haJa vls�a as pleno êxito aos fnteg,rantes da lu- vai aceitar as

-

critícas como tantos José HolUlausen
J>rilhant�s perfomanccs que vêem zida 'embaixada universitária. outros jogadores ou prefere COlltiílU' Adolfo Buss

ar piégas .? '.'
(. -. ,A tônio M. Lon oComo frlZOU na sua crOlllca eu sou

n g

uma criança. Está �uito certo. Mas,' Luiz de Magalhães M·edeiros
permita-me que lhe diga que sou uma Andrino Salles Borges
<Írança mais esperta do que as ou

tras. Pelo men.os soube respontfer a'
sua prezada cartinha datada. de 24·
lO-50. Você com a sua critica não 'Tez

de mais nada do que me analtecer._ O :pú-
no blico que sirva de arbitro da nossa

questão. Não se esqueça de que sere
mos os mesmos' bons amig0s de sem

pre. Bom dia pai-a você Saul Oliveira.
O meu, bom dia de "criança choro

na".

Walmor Otávio de Oliveira
. Zelindro Damiani

Waldemar Siebert.

Manoel Aguiar
Ataliba Rodrigues-
Francisco de Paula Andreia

,

LEGENDAS MUNICIPAIS:.
(U,D.N.) Legendas

Roberto Pedro Pruder,;,cio'
Severi'ano Sombrio

...__ ,

José Hesmeyer
\

Paulo Buss
.

'

Amaudio Corrêa

Aurélio Felipe ,

Luiz Sampaio ,

Abramo Silvestre
,''i:'"! I .• •

Luiz Pedro de Oliveira

(

\

otávio Be·z Fontana

Leonel da Luz Cesta

Gustavo 'Rocha

Olice Caldas

Antônio Cürrêa Larroed
-,

Luiz Bonelli ,

.11

..

5.22-7
'

463

460

-449

4H

438

351

33f

299

296

288.

261

260

256

188

185

145

113

/

3.907

-433

432

4'20

408

2&8
27'8

258
,

221

<>211
�16ô

156

144

.135

119

117

87

23

:1.545

31.6

291

281

232

169

91

50

" 47

68

579

197
..

?

105

76

\ 74

62

55

José Raulino Ba,rbosa 10

NÜ'I'A. Votaram 11.899 eleitor.es, em 63 s·ecçõe,s. Foram apura-das.
em .separado, cinüo urnas: duas na vila de Gravatal, uma 'em Varzeíl

,

das Canôas, u�na na vila dg Braço do Norte, 'uma em P·edrinhas 6

outra.. em Urussanga Bai:x:a.

A votação das cinco urnas, está 'incluida no total acima.

O PSD' fez s·eis ver.eadores, a UDN cinco e o' PTB dois. .

. r--' ,

__í......�,; •

,

'� j.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O ....RRTADO--Ouarta-feira, 25 de Outubro de 1950
"

7

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVO,GADO
Crime e oi".l

Oo_tltulgão rie Soeieda j..
NATURALIZA(OE 3,
Titulo.1 D.alaJlatbrl0.'

EIIorit6rio e Rit.id.nola
Rua Titad.nt.. 42.

FONE -- 1468

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêttu» 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
as.çistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,:58
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

Agora,

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

!
Edificio IPASE - 2. 'andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. ,Catarina

-c-;

r------------�---

DRA. 'WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTóNIO nra MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento.
'

COLPOSÓOPIA - HISTERO -, SALPINGOGRAFIA - ME-'
TABOLISMO' BASAL

Radioterapia, por ondas curtas-Eletrocoagulaolo-'
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO ,i. iO andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MU8�.
Das' 15 ás' 18 horas - Dra. Mussi.

Residênc.ia - Rua Santos'Dumont, 8, Apto. !.
\

.. � ...

CÓiPANliiÁ-�A1l1NÇA&-õA&liADiÃ91'&T��&")ftoI '

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC.NDIOS E TRANSPOR'l'ES
Cifrai •• BaIa.C••• '1'"

CAPITAL B RESERVAS er,
Responsabildadea ...... .. • • .. • .. .. • • Cr'
Receita •••••• •••••• • ••••• _ •••• ; ••• '. _ 'Cr,
Ativo •••••••• • • • • •• • .•• '. •• ••••••••• Crf
Siniatros pagol nOI óltimOI to ano. •••• Ct'f
Responsabilidadea ..... : .... ..;. • .. • • Grt'

10.100 fS08,1o
IJmi�40t:755,'7

'7.053,245,So
t42.t76.60J.�
'U87818,1o

7••711.40ÚOI,20
Diretorel:

Dr. 'PamphUo 'd'Utra Freire '41 CarTallae, Dr. "naclsc••• 86,
Aafaio MallllOrra, DI'. Joaquim Barreto de Aratjo e ,Ioú Abre••

_&T&T&T�&"&"&"&"�&"&'M--&..,&"''''W&-.-.''&''."""&"&".""""""",,,, '''''''.T __ =__

'SeDE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

�RUA VOLON (ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA P?STAL, 583 • TELliFONE 6641) • TaEGRAMAS: .PROTECTORA-

AgenCia /6eral para 8ta. Cátarin8.
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Ca.ixa Postal, 69 - Te) "Plotectora" _. PLORI.4\NOPOL1S

Tx'on ..part.. regul�re. de cargo t' o'(�btc d.

SÃO fB4NCISGO BD SUL para NOV4 IOBI
.

(nfol'mc:agõ•• Gomo. Agent.. '

,

Plorl.n6p�li. - Carlo,_ HoepckeS/A - CI- t'eletone 1.211 ( 8:"11. tele.:
São FranCllco do 8ul- Cario. Hoepcke SIA �C(- TeleloDe 6 ���R�MACLt
,--' ,

-------

o Saltio

. ,

, RADIOTERAPIA
RAIOS X'

,

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. diàriameDte. ao Hospita) de Carl••••

, Dr. Polydoro E. S. Thiago
tlnter da Maternidade e mélllie. '0 M6cUco • ..rteb. i

Hospital de Caridad. .. Boapital de Garidade da no-

':a.INIU DE SENHORAS - CI- riÀnópolil' AaIIistente da

Rl:JRGIA PARTeS Maternidade

Dr. Lins Neves

o TAD DO l'l'U.&J
Preftre. .. ....... I

ProINl'.' I,
LIVlU.RU. 41, LIVtiJmI i

�' l

liACDólÜCO, eontroleve tratamento

.pecl.Ulndo da gravidêa. Dhtur·
,

'o. da adolescência e da menol)&U-
L Pertubaçõea mensttuala. 11�"·

UçfJ�1 e tomorea «lo aparelho geni-
d feminino.

- '

'...ações do utero, ()VirlOI, trom
_. aperidice, hérnial, varies, etc.
;trergia plistica do perineo (ru

vu)
\SSISTENCIA AO PARTO E OPE-

'RACOES OBST8TRICAS
JoellÇU glàudotarea, tíroíde, o"i

tos. hipopise, etc.)
It.turbios iIlerv�oa - Esterilidade

, Regimes.
:Ouultório R. Joio Pinto, , - 11lL

A41

Reai.d. R. 7 de Setembro - lldif.

J:nu e Souia - TeL 841.

lloenç.aa do. órgãoa �D,terDOI, -""
,�eDte do 'éoraçio e vuoa !

!)oeuçu da tiroide e demala aka
'dolaa interno

CIllllea e clrurjpa de aenho.... -

Partos

tflSIOTERAP� - ELECTRO�
.

DIOGRAFIA - �TABOLISlllO
BA.!AL

aORARIO DE coNsuI:r.AS: -
D1àr1amente das 15 la 18 ho-

ru.
CONSULT.oruO:

I
I
,

t
1

I

1
--------------------------

Rna Vitor Meirelea a. li
Fone manual t.701

_ RESID:INCI:,&:
A.nnidll TrQmpowskl II

'Fóne mannàI 7f1

..:0,. Roldão Confoni
··CIRURGlA GERAL � AI.TÃ CI,
tURGA - MOUS,1)J;AS D. ••

NHORAS - PARTOI
J'ormado pela Jl'ceuldAdo di· .....
.. da UIII?enoldade de' 510 Palll...
oncto toi a..ístente por rirl08 __ da
8ar?iço Cirúrgico do Prof. �

, c.rrtIii .... '

Cirursia do estÔmago o 't'ju .unJa>
..... ink.tiDol delgailo o .,..1110; CIM·

de, riDO, próstata, bexiga, utere,
."'rio. e trompa.. Vnric:oce1e, lIIlIno '

ceie, ..&ria.. e herDaI.
Conaulta.: C.. J ia ! hora..

"

....

l'eUpe Schmidt, 21 (alto. da ea.
ParailO). Telef. 1.591

"'i�Deia: Rua ltate.,.,. '11l1ÚC1l'. 17';
Telef. )l. 164

Dr� Newton ,1*Avila
Clraqia geral - Doenças de s.....

r ns - ProctoloKia
FJ1!uicidacle Médica

'ÀDlnltório: Rua Vitor Meirelea D.

&I - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e � lar·

I. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramo. a.

,. - Telefone 1.422.

Dr. 'A. Santaela
(:.armado pela Faculdade Kaeto

, II&! de Medicina da Universidade
do B1'llli1l)

II6d1co por concurso da ÃIIs1st6D
ela a 1i&lcopatas do D1str1to

Federal
'

h·interno de Hospital PstqutA
trtco e KantcOmio Jud1�10 '

da Capital Federal,
h-interno da santa Oasa de MJ.
upcórdia do Rio de Janeiro
OLmIoÃ Ja:DIOA - DODQü

NERVOSAS
Oonsulttlr1o: Jld1flcio &m6u.
••to - 15aJ.. I.

&esld&nela :
Avenida Rio Branco, 144

Das UI U 1. !lona
Telefone:

OODllultórto - lJIINI.
ae.tdtnela - 1.101.

I

I,
Dr.' MárioWendhsusen
tüaI_ .6dIca "e adulto. o eri.....
OolUUlt6r1o - Rua Jo&.o Pinto. 1'"

Telef. li.. 76'
c:o..u1ta d.. 4 I. fi ......

lIIM!.diuia: ),ell" 8e!uIIl't IL ...
TeMI. 111

Dr. Paulo Font�s
CI1nIco e operador

OoIuou1tório: Rua Vitor M.,..., I"
Telefone: 1.4'1

'

ea.u1ta1 da. 10 ,. 11 • 4aa U II
II Ilra. Realdfnela: Rua _1_

.

II. - Telafoae: 1.IM

lO!.Milton Simone Pereira
\

Clinica Cirurgica
Molelltiu 'e Senhora.

I 'CIRURGIA GERAL
... Serviços doa Professort!,l!l Sene-
Ucto Montenegro e Piragibe No

lIU<lira (Slo Paulo) '"

ColllultaB: Das fi ia i7 hor.
a.. Fernando MaChado, tO
----------------\

Dr. M.' S. Clvllcànti
CIIalca exelaal_te de ......
•• � JIart.... II

'l'eIefae .. 'Il

.... . . .. .. .. .. .. . .. .. .
, C48A8 li TIIBUlIOII
POIWe T. .. CDU OU HrnrIAIII ....

'render'
'

Nlio eneontra eomprador' ,I
Entregue ao Dcr1t6rto 1!noMJ'....

... L• .&Iv... I

.ue DeodoIe ., �

.

'�IR(iEM ESPECIALlDÁDE" da
elA,wETZEL·�IND rr�rRr '-L·IOIN V [L G �: (M!lroll
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.Irão· pu"! a 'reserva �o Exército a� ea- Homenagem do Instituto de EducaçãO às Nações Uni«
����!r.l{:�saa��l:e��\;�����;��':eg����::men� c;��}�,�:�a!��,�?!� ��"u�nn!�:�!a��� .aD�����I� "!�i�C!����!�i
amar Importante decreto passando FEB, na Itaha. gado, realizou-se, com ínexced ível Iene sessao com que aquele. coneei- Presidente do Grenuo ,.

Antou'
_..,."..-.-.....-.-...-- .;..-.-.-..-..-...-.-.-•••-•••-.-.....-.-•••-----.......--.�.........•

-•••-_-"ç brilhantismo, no dia 24
..
do corrente, ,tuado estabalecímento cultuou de 'de Barros ".

às 20 horas, no Salão Nobre do .Ius- modo br ilhafite a passagem do UDia Constttulu, assim,
tituto de Educação de Florianópolis, das Naçl'ffl"s Unidas" foram vívamen- de remarcado relêvo na vida 50

promovida pelos grêmios. "Antonie- te

cump.
rimel{tados os srs. professor II de Florianópolis a bela sessão co

ta de Barros" e "Cruz e Souza", uma Salvio de Oliveira esforçado Diretor morativa com que aquele impor
sessão em homenagem ao'"Dia das do Instituto, Carlbs Adauto Vieira, educandúio homenageou as Na
Nações Unidas". .Presídente do Grêmio "Cruz e Sou- unidas.

Aquela hora, com a presença do
sr. representante do sr. Governador
do Estado, representantes dos srs.

Secretários do Interior e Justiça.
Educação e Saúde; da Fazenda, da

Viação, Obras Públicas e Agricultu
ra, da Segurança Pública, do sr.

Presidente da Assembléia Legislati·
va do sr, Presidente do Tribunal

R�giol1al Eleitoral e demais' autor-i
dades presentes que ocuparam a Me
sa, foi abertã a sessão que, até o fi
nal foi presidida pelo representallte
do sr. Governador, Major Duarte Pe
dra PireS.
Numerosa e selecta asslstêncía, e

alunos daquele educandário enchiam
literalmente todo o vasto salão.
Terminada a execução do Hino

Nacional, cantado pelos alunos, teve

início, o. bem elaborado pragrama
que constou do seguinte: A.locuçã�
sôbre a data, pela professora, "sra,
Déspina Spyrides Boabaid, qUe em

bela peça oratõrta descreveu, com

grande conhecimento de causa, a

vida da Organização das Nações
Unidas, recebendo ao terminar de·
morados aplasos.
Em seguida houve a apresentação

da Orquestra Colegial, que executou
-sob vibrantes aplausos vários núme
roo' do seu vasto repertório. Logo
após usou da palavra, preferindo
bela 'oração ,o representante do Grê·
mio -Crus e Souza", aluno João José
Schaefer, e em seguida a re1_lresen
tante do Grêmio "Antonieta de Bar
ros", aluna' Herondina Macedo, cuja
peça como aquela foram coroadas .. �
de vibrantes salva de palmas. Missa càntada em honra da- A_SS,unção
Verificou-se, a seguir a apresenta- ., .

ção do Corp 'O f
. .

'

d I t't t' De ordem de Sua Excía Bevma o Sr. Arcebispo-no r eomco o ns 1 U o., '

composto de alunos de ambos os se- c-omunico !a:os Bevmos Srs, Párocos, Capelães ,e Reitores de igrejas que!
XOB,

_

sob, a regência ao piano, do O Santo 'Padre autorizou que n,o dia primeiro de. novembro prõxíme;maestro prof.essôr Emanuel Peluso,
cujos componentes executaram em por ocasião da proclamação do dogma da. Assunção de Nossa Senhora,.

-
,

.

,.,/
varias vezes trechos de belas cano em todas as Igrejas, Oratórios Públicos e Semlpúblicos, seja celebrado
ções.

o atai com Missa cantada de Assumptine com a oração do dia sob üní-

_ Programa para hoje
8,00 horas - BOM DIA PARA

voe�
Continua na 3a. pagina \ 9,00 horas - VARIEDADES- EM

-------- ---- -------- --...........

GRAVAÇõES
E'nironiz8l"ão de, Cristo ná 11,30 horas - OFERECIMENTOS
L I. Y MUSICAIS

Faculd'ade de Direito G���A����
- VARIEDADES EM

14,00 horas - ENCERRAMENTO
17,30 horas - RITMOS DOS ES-

'l'ADOS UNIDOS
'

18,00 horas - O INSTANTE DA
PRECE

18,05 horas - UM PROGRAMA
PARA VOCÊ (A Electl-o-Técnco)
18,30 horas - PENSAMENTO SO°
CIAL CATbLICO
18,45 horas - PAGINAS ROMAN·

TLCAS
.

'

19,00 horas - MOMENTO ESPOR
TIVO BRAHMA
19,30 horas - NOT�CIARro DA

AGENCIA NACIONAL:
20,00 horas - CALOUROS AO MI

CROFONE (INDUSTRIAS MORI·
TZ)

21,00 horas - ESPAÇO MUSICAL

I
21,15 - LENDAS DE TODO MU�

DO (RADIO·TEAT�O) LOJA' REN·
NER '�"

21 30' horas - ALMA PORTENHA
22:00 horas - ENCERRAMENTO.

/' FLORIAHOPOLlS - 26 de Outubro de 1950

Resultados totais das eleiçõ es
em Tubarão'

PARA PRESIDENTE

Getúlio Vargas
Cristiano Machado

Eduardo Gomes

PARá VICE-PRESIDENTE

3.254

4;512

3.852

,Odilon Braga
Café Filho

. 4.415

227

Vitorino Freire
Altino Arantes

PARA SENADOR'
4.113

Nerêu Ra-mos

Carlos Gomes de Oliveíca
5.258

6.147

LEGENDAS PARA DEPUTADOS FEDERAISs

(P. S. D.)

5.383

J-oaquim Ramos 4.378

Orlando Brasil

Leoberto Leal

731

Lopes Vieíra
Agripa: de Fari�

J _

Armando Simone Pereira

Rogério Víeíra

Cid Loures Ribas

114

Antônio Nunes Varela

LEGENDAS FEDERAIS

(U. D. N.)

18

3.797
'

: s- ..

-�.
Heriberto Hulse 2.1'96

\,Afonso Wanderley Junior

João Bayer Filho

183

4

1.207

116

6

" 3

1

2.B4q.

Manoel Pedro da Silveira

Adolfo Konder

Jorge Lacerda

Aristi1iano Ramos

'í: Max Amaral
,.(

Pláêido Olímpio de Oliveira
Waldemar R:upp

"1rjlGENDAS FEDERAIS

(P. T. B.)

; ;

. --:"""

·.lt .'

José Lensr Rodrigues
Saulo Ramos

PARA GOVERNADOR
Udo Deeke

2.198

46

4.941

Bornhausen 6.584Irineu

ri
I

Realizar-se-á no dia 29 do cor- excelentíssima senhora, que ofere

Tente, ás 20 .hor-as, no Salão Nobre ceu a imagem que vai ser entroní
da Faculdade de Direito de Santa zada. Assinala assim a Faculdade
Catarina a entronização de Cristo. de Direito o Ano 'Santo de 1950,
O ato do benzimento do Crucifixo pela 'iniciativa da quasi totalidade

.

será feito pelo Excelentíssímo sr. de seus alunos e com a unanime

Arcebispo Metropolitano, wter.á co- aprovação de sua Congregação. A

mo

paranin,fos.
o professor

�enri-I' importa?te
e altament� �igni�ic�ti

que Bupp Junior, que falara por va solenldade, se revestirá do maior

delegação da Congregação, e sua brilhantismo.
.

Emprego para pessoas ativas que
queiram -progredir, na vida
Importante organização muito antiga' e c'onceituada pre_

cisa de vários inspetores viajantes. ....., Despesas pagas para
pequenas viagens. - Possibilida4e para ganhar de· inicio
Cr$ 1.500,00 à Cr$ 5.000,00. liüormações à Rua Felipe
Schmidt, 17 - Sobrado.

903

Rádio· Gparujá-

39

73

10

15

64

14

,SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA\

) Previsão!do Tempo, até 14 horas
do dia 26 -

� Tempo :_ Instável, com Chuvas :
Tempestade - Estavel

,.

_V;entos - Do quadrante Sul, freso
cos

Temperaturas extremas de hoje :

Maxíma 23,3' Minima 18,2."

!

CO�IRA CUPA,
QUEDA lOS CI·

tELOS f DEMAIS
1

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONiCO CAPILAIt

'JiOR EXCfqN<IA

,
.

\

Programa cememeratív«
«Dia do Funcionário»

do

Á$ �,30J da manhã
• 1'orneio de futebol entre as equipes

da Delegacia Fiscal, 'I'esouro do Estado, Imprensa, OfiiiaI
e Postal Telegráfico.

Será oferecido uma linda taça ao ven-

cedor.

ENTRADA FR.Á.NCA.,
Ás 14 horas. CINE RITZ.

'Sessão cínematográríca e distribuição '

de bombons aos filhos dos funcion�rios, sob a assistên

cia de senhoras ·e membros do Departamento de Cultura e
J

'

do Ifiterlor do Clube.
-,

ENTRADA FRANCA.
, (Ás 21 paras. Lira Tenis Clube. Inícic da soirée ..

Shaw. Resumo' das- atividades do Clube
_'

e lançamento das bases do I concurso para a rainha do
,

I

., funcionário.

c:'
·

arla Metre»politana'

ca conclusão.

Florianópolis,-25 de outubro de 1950.
P. Quin.�Q Daui Balâesscu:

• Auxiliar de Cúria

Chega amanhã ao Rio uma

flutuante

'-

usma

RIO, 25 (V. À.) - EEltá sendo I pela LIGHT na América do Norte f!J

esperada depois de amanhã nesta I que solucionará o problema de luZ:;

,capital a usina flutuante adquirida e fôrça que preocupa os cariocas.

Wtj�-i.i,i..:...)tf; I!

FV0Gqanãe
Isso de se negar a Cesar o que é de César, neIll sern

pre dá certo.

Vejamos o caso das, eleições brasileiras. Em muitos:

Estad'<js correram elas como devem corr�r nas democr�:
cías; Iívres e perfe.it�s. Em outros, todavia, houve, o dia
bo: tiros nos comICIOS, mortes e mais mortes, espanca-
mentos, víolêncías de toda> a sorte, empastelamento de'

'jornaís, remoções, de funcionários em massa. Piaui,' Pa-
rá, Paraíba, Alagoas, Minas estavam diariamente nas-

- connras da imprensa, oferecendo esses casos dolorosos-

Santa Catarina, no tocante, primou: pela ausência.
A quem devemos êsse clima de integral segurança e

respeito?
Crenios que ao ;Govêrno do Elstado. O sr. IrineU.

Bornhausen, entretanto) credita-o ao sr. Presidente da;

República, cOmO se v� de entrevista recente ao jornal-
"A Nação", 'de Blumenau.

..
I '.

,
Mas se a perfeita ordem e a mteIra normalldad�

aqui observadas devam ser apenas consequência da atI

tude do Chefe da Nação, sem a menor influência do go....

.verno local, como explicará o sr. Iri_neu Bornhausen as:;

alterações sangrentas nas citadas unidades federativas:

Gelieràl Dutra ou governadores?
Se atribuir essaS desoIidens, essas

pereguições ao Presidente, terá que�

magistrado da sua intrevista.
Se os atribuir aos .govêrnos estaduais,

conhecer qu� não soube ser justo �om Ó da �ua terra.

Essa cbi�a chamada lógica ,leva a isso.
,

'

. GUILHERME" TAL c

mortes e essas,

riscar a palavra.-

",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


