
o Congresso vai entrar no' \perio�o �e 'sessão "Htraor�inária
I

Vão eneenírar-se Getúlio.
e 'Ca'fé ,;Fillta .

·

, .

.x

. ��•

.:.,.
-'

RIO, 26 (V. A.) - O sr. Café Filho opórtunídade avistar-se com o sr,
atendendo a convite dos jornalistas Getúlio'. "Il'argas tendo também rece

gauchos seguirá para o Rio Grande bído' ,�eib.'\rlte:·' nesse sentido. Ante�
do Sul logo que for concluída a apu- disse '�';;'Sl�:'D�nton Coelho deveri
ração do pleito, devendo na mesma antrevíatar-se com o sr. Café Filho.

o MAIS .uITlGO DURIO DE SANTA CATARINA.
IINJl'IeÜrlc • D. O.H.te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.BBUDA :&A.O!

Deputados Estadu·ais, mais votados
A ;preferência do eleitorado catarinense para. 05 deputados esta

duais, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, até ontem, era
a seguinte :

Ano XXXV I I florlan6polls- � Sexta· feira, 27 de Outubro de 1950 I M. 10.9 �o

Fechados 55 escritórios de propaganda vermelha
na capital paulista,

NIP,da mais eram do quo ,imples células comonistas
SÃO PAULO, 26 V.A. - Em de- mités" do PST. Entretanto os ta- FECHADOS 53 ESCRITORIOS DE

cisão final resolveu o Tribunal is eser-ltór-íos de propaganda nada .PROPAGANDA VERMELHA

Regiona] Eleitoral não tomar co- mais eram do que simples células No balanço final das diligencias
nhecimento do recurso apresenta- vermelhas, onde os inimigos da efetuados untem tivemos o Iechã
do' pelo Partido Social Trabalhis- pátria .agíndo Ia soldo da União mente de 53 escrítõrtos de propa
ta;' no qual tentavam elementos Soviética, procuram incutir idéias ganda dos vermelãõs .encontrando
desse partido possibilitar a candí- Incompatíveis com. o nosso regi- a Policia resisteneía em alguns de"
datura de figuras integrantes do me democrático. . Ies,
extinto Partido Comunista Brasí-

.........._.._.._._._._._ _._._._.•..._ _._ -
_
.._-_ _- _ _._ _

.._._._ _•.._
1eiro e que visavam ínftltrar-se na

situação politíca nacional. Em con

sequencia disso o delegado Elpidío
Reale diretor do Departamento de
Ordem Politica e Social, de acor

do com Instruções do cel, Flodoar
do Maia, secretario da Segurança
Publica, mobilizou na tarde de ano

te ontem, toda a Policia Politica,
que foi ainda auxilíada por ínves
tigadores do Departamento 'de In
vestígações, levando' a efeito dílí
gencias sensacionais durante as

. quais foram fechados todos os es

critorios de candidatos comunistas
e que 'estavam rotulados de, ",co-

----::::::-.

Recurso' contra a candidatura ,do
sr. Getulio Vargas

o Tribunal' Superior Federal negou pro
vimento ao recurso do' advogado

RIO, 26 (V. A.) - O advogado A.

S. Valle recorreu ao Superior Tribu ..

nal Eleítoral, em longo arrazoado,
contra o registro da candidatura do

SI:. Getulio Vàtgas à presidência da

República.

somente .concedída a outro candida
to ou a qualquer partido legalmen
te autorizado a funcionar no país.
Incontormado, o advogado soltei

tou o recurso extraordinár-io, o que
foi índetertdo pelo presidente daque
le T'rib.unar. Daí, então, agravar da
decísão para o Supremo 'I'ríbuual
Fed'�ta,l, o qU(LI, ontenr ria sua sessão

-

plena, sendo relator o ministro José
Linhares, lhe negou provimento, por
unanimidade de votos.

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

O Tribunal Eleitol�al,' porém não
conhéeeu�dó recurao, 1,01' -unammtêa
de de votos, sub o fundamento de

não ter o recorrente qualidade para

contestar o registro, prerrogativa

Enfermeiras DO,posto
de 2- tEnente
RIO, 26 (V. A.) - O Presidente

da República sancionou decreto do

.Congresso Nacional, incluindo na

ResEll'v-a do Exercito, no posto de 0-1"0 0"'"0 na redg Penoletros parasegundo-tenente, as enfermarias que I II e ui . e;-
- participaram das operações de guer- -

d
·

I B-'Ta, dent�·o d� ,setor de sua es�ec�a�i-' �ao e um )Orn8 o taSI
dade Junto a Força Expecíonái-ía \I -

TOQUIO ·26 (U. P.) De acordoBrasileira, excluídas' as que embora comoDista com o "N{pon Times". orgão japones

::::�r:n:i��on�� �����·fo�l;�daSn���o�a��� RIO, 26 V.A. _ A ·policia reai�zou publicado em < ínglee, o comandante
,

. Ayres B, Andrade, da Marinha. do
Terão direito. à percepção dos

venci-,
ontem uma diligencia na l:�dação ?O Brasil, chegou a essa capital, a fim

mentos dos postos em que foram ar- jornal "Imprensa popular, orgao
de ínspencíonar a construção de 9

voradas, desde a data da mobilização comunista que se edita á rU1} Lavra'
até a sua desmobilização as enfer-I dio. Os investigadores da Policia Pq- petroleíros encomendados pelo go·

marias que seguiram com a F. E. B. litica 'apreenderam na aludida redação
vemo brasileiro a estaleigo japo-

As despesas correrão pelo Fundo de. grande quantidade de panfletos com ne�. comandante Andrade chegou
indenização de G:uerra, sendo exten.j o manifesto do SI' Luiz C.arlos Pr�s- aqui. a bordo de um cliper da "Pan
aívos as enfermeiras da F. E. B. no tes que se encontra foragido em vir-:

'que lhes for apltcavel os dispositi- tude de haver sido decretada a sua
American".

vos das leis de amparo e assistencia' prisão preventiva.' Não houve na di- -E-m---S-.'-P-a-u
....

l-o--o--c-b-a-o.;_-aos ex-combatentes. [ Itgencia .nenhuma prisão.
\

_._.._,...-_-_-.-_-_-_-_-.-_-_--•.-_-..-_-_---_-_---_'_-_-.---_-_-.-.-.-.-_-.-......,._...-_-_!'._-.._-_-_-.-.

Eleição
.

de Governadores de Estado C�I��UL���I�SA�O��!�
PSD 12�UDN 3-PTB l-PSP I�PST l-PR I ���.�: �o:�o�a���al Fi)�Pin�l�anc���

• pronunciará um discurso em São

os se
Paulo,\ .

Pelos resultados de ontem, o P.S.D. está elegendo
guíntes Governadores de Estado:

(' 1) Do Amazonas: Alvaro Máia.
:.:..... 2) Do Piauí: Pedr.o Almendra Freitas.
", 3) Do Ceará: Raul Barbosa.
4) Do Rio Grande do Norte: Dix Sept Rosado.
5) Da Paraíba: José Américo.
6) De Pernambuco: Agamemnon Magalhães. RIO, 26 (V.A.) - Seg'undo
7) De Sergipe: Arnaldo Rolemberg Garcês. ouvimos, ontem no Palácio Ti�

. < 8) Dfl Bahia: Regis Pacheco. radentes, é pensamento dos
9) De Minas Gerais: Juscelino Kubitschek. deputados, em sua maioria,
10) Do Espirito Santo: Santos Neves. pedir a convocação extraordi·
11) Do Rio de Janeiro: Ernani do Amaral Peixoto. .

nária do Congresso. ,

12) De Goiás: Pedro Ludovico. ..1 ° periodo de sessão extraor�
A UDN elege três governadores: de Alagôas, Amon de dinária iria de 15 de dezem

Melo (em aliança com o PSD); de Santa Catarina Irin�u ibro até a posse do novo pre�
Bornhausen (coligação) e de Mato Grosso; Fernand� Correia sidente. Uma corrente no en

da Costa. ' 'tanto' se inclinaria por outra
O PR elege o governador do Paraná, sr. Munhoz Rocha. solução que consistiria em fa

O PTB elege o do Rio GI'ande do Sul, ,senador Ernesto DomeI- zer"',se à .convocação a. partir
les o PSP, o d! São Paulo, sr. Lucas Nogueira Garcez; e o PST � de IOde janeiro' prolongando
o do Mal'anhao, sr. Eugênio de Barros. Permanece indeciso o

I s:e o :periodo lextraordinário
:!Caso do Pará. l até o inicio do normal.

. \

COllVOCdCão extraor·
dinaria do Conoresso

P.S.u.

José Bahia Spinola Bittencourt .

EJpidio Barhosa ..............•..............
I
.•...

Anes ·GllJa,lbe;rtn . . . . . . .. . .• � , .

Lecian 'Slowinski

João Ribas Ramos

Ivo Silveira � .. '0 ;. ,. ..

Antônio Gomes de Almeida .

Oscar Rodrigues da Nova .............. .-- .

•

-1.221;
4.10�
3.834

3.69$
3.26�
2.913

2.7SJj
2,77�
2.74&

2.701),
12:583

2.57S,
2.37!i.
2.37�
2.331j
2.29:lj
2.28!';

2.2·4.�
2.28·5-

2.14.5;
2.13Qi
2.12�
2.072t
2.00:lj
�.921

7.69fJ
4.69�
3.69S'

3.37�
3.36�
3.00&
2.891�
2.761,

2.6701
2.63Q
2.512

2.50�

2.48�

2.45,3
2.313

2.193

2.161

1.912

1.90:lj
1.89�

4.05&
2.57i:

2.34*.
1.87�
1.671j

1.50�
1.49�
1.441i
1.44(1
1.i'lt·

'/
..

2.20'
1.68'·

1.682. to!

, 97�·
87fJ

1
1.66�;
i.56!}

!.38�

Protogeues Vieira

João Estívalet Pires

Fernando Osvaldo de Oliveira _ .

Olívio NObrega ..........•................ , )

José G·alloti Peixoto
;..J

••••••••
0

..

Ylmar de Almeida Corrêíe ..:: . .

Walter Tenório Cavalcante
Manoel Siqueira Belo .:........ . .. _ .•

Wldemar Grubba...... .... . .. _.. . _ ....

Wenceslau Borini

Waldemar Grubha ............ z-; .. .. .. .. • ..

Augusto Bresola .•............. . .

Pedr� Bittepcourt'. . .. . .... :........... . ........•

Addo Caldas Faraco . . . . . . .. . .

Adoto José Miartíns -

, -Ó, •• • •••••••.••••

Leandro Longo .'.... . '. . . . .. •........ _ .

'I'orquato Tasso. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .. , ....•••

U. D. N.
João Herbert Gollin

António' Carlos Konder Reis •••.••.. _ " ...

Ce�so Ramos Branco .....••. •.•... ..•. . .

Paulo Tarso da Luz Fontes ••••.•...•••
"

••.•........

Antônio Barros Lemos.
João José Cabral

............ 0'0 "'. 0 ..

Clodomiro Moreira ..•....••......... _ ..•..........

Osvaldo Rodrigues Cabral .

Renau Cud::ías
Osvaldo Bulcão Vianna

Julio Arq. Coelho e Souza

Luiz de Souza .....••...•••...••....•..•........

Nelson �osa íB!rasil � ..•.......
_ .

Frederico Kuerten

Francisco Mascarenhas

Enedino Batista Ribeiro

João Caruso Mac Donald
••••• ,. ',0 .,0 '0" 0_"' .

Mário Orestes Brusa ............................ '." .

Horacío �ebel-o _ ...•

Geraldino Marfano Güther _ ........•

P.T.,B.

Braz Joaquim Alves

Francisco de Souza Neves

Votnei Colaço de Oliv,eira ........... o ••••• , ..

JoãiO Golo.del ..
,

.. 0t_ 01 : .

Manoel Bel'tonaui • 94 ,

Telmo' Viei'ra RibeiIlo ..

Pedro Rocha ••...••.••••••••..•••.••••.•....•.•

Augustinho Minogni
Atauagildo Schmidt

.

Milton Fett

P.R.P.

José M.aria Cardoso da Veiga ........ � .. �
-

..

Cassio Medeiros

Roberto Bes.sa

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

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

Carlos Goes Bes.sa

Waldcmar Past

............ "" \............... .. .. � ..

.................................. -e
..

P.S.P.

Erany Teixeira Pinto
.

Olint.ho Calupos ...................•.............

Carlos Büchle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Pr,ograma comemorativo do
«Dia .de Funcionário»

Ás 8,30 da manhã

Torneio de futebol entre as equipeis
da Delegacia Fiscal, Tesouro do Estado. Imprensa Ofiiial

e Postal Telegráfico.
"-

Será oferecido uma linda taça ao ven-

eedor,

ENTRADA FRANCA.

AS 14 horas. CINE RTTZ,

Sessão cínematográfioa e dístríbuíção
de bombons aos filhos dos, funcionários, sob a assistên

cia de senhoras e membros do Departamento de Cultura e

do Interior do Clube,

ENTRADA FRANCA,

Ás 21 horas, Lira Tenis Clube, Inicio da soírée,

Show. Resumo das atividades do Clube
I

e lançamento das bases do concurso para, a rainha do

íuncíonário.

,

Cú','ia" -M-e'tropôlitana
. � -. .'

Missa cantada em honra da A ssunção de Nossa Senhora
I

De ordem' de' Sua Excia Bevma o Sr. Arcebispo Metropolitano.
comunico aos Bevmos Srs. párocos,' Capelães e Reitores de igrejas que

'O. Santo Padre "autorizou' '(irie nó dia primeiro de novembro próximo,
por ocasião da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhóra,
em todas '318 Igrejas, Oràtér'Ios Publiéo,s e 'Semípúblicos, seja celebrado
o- atol-com' MililSa cantadã de Assumptine com a oração do dia sob úni

ca conclusão,'
,

.

F,}ar i.aiJ.óPOlíS, 25' dê' óútubro de 1950.
\

-

P.' Qu;'n,'Do Davi Boldessar
Auxiliar de Cúria

\ V A ,L·,V,U'L A'S

.bilip.,
.. ' MAIOR,. 'ESTOQUE

AtlânUda:' RaUió Cat. Lda.
Ru·it, l..."j,-"uo, 31

.... ,. .

t. QBAL011'BRISIGHELLI
Míssa .de ,:3:- "aniversário

VEN
I
t

.

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

.-om .-ao!!.-irlarlp narn 11\0 lit.ro_� OP sorvete. p(fnin:lil!! .-om com

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

tor de 1 _H. B. em, perfeito' estado de funcionamento e conservacã().'
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Já é facil viajar à

...

pelos CONSTELLATION da

AIR FRANCE

Federação
Santa

do Comércio
\

de
Catarina

do ....ri 2 veu. -por
-

semona e 8 linhas internas para frcuácfórt,
-r-

�nique, Numberg, OUlseldorf, Berlim e Hamburg�
FIUZA LIMA & IRMlós � Rua Conselheiro Malra, 35

FLORIÀNOPOUS

40s sr5. empregadores' ,

A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE SANTA CATARIN�,
atendendo ao apêlo que lhe dirigiu o SINDICATO DOS EM
PREGADOS NO COMERCIO, .,solicita aos senhores comerci
antes o encerramento de seus estabelecimentos voluntaria
mente, no dia 30 de outubro, data consagrada aos festejos da

laboríosa classe comerciár:ia,' IEsta 'provídêncía contribuirá para' maior brilhantismo
das festas programadas, ,

. CHARLES,EDGAR MORITZ - Presidente
/

Maria das Dores 'Lisboa 'Bflsfghelli e suas filhas Romilda
e Solifà 'Beatriz; 'convidam' seus párentes e pessoas desuas re-

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

Iações para' assistirem- à missa do 30 aniversário de falecimen-
to do·, seu -saudoso-esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, no
altar, do ,Sagr:ádo, CQl'àçãn .de Jesus, na Catedral,Metropolita-
na, no.. <li.a., �,8. _(s,q,QIit�Q,). às , ,7 .�o.r:�s. ','.

Desde [á, manifestam seus agradecímnetos a todos que
comparecerema este' atode fé. , e-

./

."

...

,. ',,!.J
T .

.v,

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

(Casa, de negócio
à venda

Crédito Mutúo Predial

Por motivo de fviagem vende-se,
no Estreito, uma casa de negõcíe
com 'muito boa casa de moradía.;
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agêncía deste jor

nal.

Para colocar SOLA
em ,seu SapatoPRbCURE '

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

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

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar palrada a Loteria Federal,' nossos sorteios, que sãs basea
dos nos resultados' da extraçllo da referida lotería não estão
sendo realízados,

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

I
quem em dia. .

I. MOREIRA � OlA.
CONeESSIONARIOS

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

... J...... • •• ,.

Terrenos
Vendem-se, em lótes. à vista e

com facilidade ,de pagamento -
no Estreito. Tratar no BANCO'

'

AGRlCOLA - Rua Trajano, 16'�
Florianópolis'.

-

I • • • •• •••••••• •••••• • •••• �

PELES' DE CISNE OU
84NSO� (Arminhos)
Compramos péles pjreparadas.

(só plumagem, sem penas) para.
industrialização,

.

Caixa Postal - �4244 - Rio,
" ,

• • • • • •• •••••••• • 4

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COITOMAR

- Atlântldã -- Super construção 'para durar mais - Atlânlida - .Som natural - Alta sensibilidade

Otima seletívldade VENDÀS Á _ VIST'A E A LONGO PRAZO

Electro,a� -- Tran'smlssor,es - Amplifícadores

Rã'd'io Catarinense' Liínitada

.. •. I. � ••••

o N DA,S
Atlântida '- O sucesso da técnica- electrônica

Grande alcance

Rádios r

Attântida
,

r

, , I

Diretor tecnico WALT�R LANGE Jr.

ân t i d B-

Rua Trajano, ri. 31 Telefone' n. .1459 ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Bacial
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1 n e -

o ESPORTE NA TE'LA
- Nacional

Preço: Cr$ 10,00 (Unico).
"Imp. 14 anos".
•... -ROXY- ,'.

- O filme mais espetacu- Ãs 7-45 horas:
lar apresentado nas télas." - Ultimas Exibições
porque possue o realismo pró- 10) - Cinelandía Jornal
prio da Legião Estrangeira em Nac. -

.ação!
.

20) - Um drama eletrizari-
- Hollywood vai á Africa a te repleto de sensações e sur

fim de filmar uma batalha au- prezas!
.tentíca em O ARDIL DO MÉDICO

. POSTO.AVANÇA,DO EM
_ _

com
'. ,

MORiioco� Warner BAXTER, Micheline
com CHEIREL

'Georg Raf't- Akim Tamiroff" FORTE .. ,

Mary Windson, John LiteL IMPRESSIONANTE!
_ Um ibeijo dos lábios da- Uma deliciosa comédia ro-

.quela mulher sedutora' plan- mantica!
tau a morte na Legião Estran- Dorothy Lamour- George
.geíra l

.. I Montgomery
e Ernest Trux.

_ Pelicula filmada nas im- A GAROTA DE NOVA YORK

penetraveis comarcas de Mar-I Hollywood tem a fama e No-

TOCOS com todo o seu estranho va York as "bôas" garotas!
:realismo! Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
No Programa: "Imp. 14 ano.s" .

1O) _ O Esporte em Mar- IMPERIAL
.cha ._ Nacional. Por estes dias!

20) _ Fox A'irplan News FESTIVA REABERTURA .

.Jornal.
.

IMPERIO (Estreito) .

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. ÁS 7,30 horas.

"Imp. 10 (DEZ) anos",. CAVA"EIROS DA PATRIA
TEÁTRO A. CARVALHO •

e
.

Ás 7,30 horas. I CONTRA A 5a. COLUNA
'-Grandioso ,espetaculo de Téla continuação

e Palco! Sábado - RITZ _

,

Na Téla: Ray Milland e Paulette God-
Um novo e arrojado. dard
O ENIGMA DO MEDICO BOLA DE CRISTAL

com Domingo .,.- RITZ -

Tom CONVAY Cary Gmnt, Loretta Young e

No Palco: David Niven em

-UNICA APRESENTAÇÃO de UM ANJO CAIU DO CÉU
um dos maiores cartazes do . Domingo - ODEON -

"'broadcasting" Nacional! Dana ANDREWS em

PEDRO RAYMUNDO O PINTOR DE ALMAS
- O Rei da Sanfona. Q h

.

?
- Repeftorio variado e es· uem ac ou ,

colhido! PERDEU-SE um molho de chaves,
_ POVOS sucessos musicais!

I
gratifica-se a quem o entregar na

Abre o programa: redação dêste jornal.

- RITZ
Ãs 5 e 7-45 horas.

EXTRAORDINARIO
lançamento!

1
I
J

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLA�DIA

!tua Arcipreste Paiva l)dificío Ipase:-Terreo

o

.
\

Rádio Guarujã

Sementes pere Per,segol(1io à lorejã
O Brasil oa Polônia"
LULENEBURG - Alemanha, 26 FRANKFORT, 26 (U.P.) - O Es·

(u.p.)" - A Erma �fol'necedora de tado polonês pediu que o episcopado
sementes de batata "Ragis" anuncia

I católico na Polônia resolva 6""$roble.
ter vendido 150 toneladas de sémen- ma do clero permanente nos "terrttõ
tes de batata alemã para o Brasil Dia. rios recuperados" da Alemanha, sem

se um porta-voz que era êsse o pi-i- esperar que o Vaticano tome medidas
melro embarque alemâo de sementes sôbre o assunto. Ainformação foi di,
Acrescentou que vários outros países fundida pela -agência noticiosa pelo
sul'americanos negociam a aqutsíção nesa PAPo
desse produto .

i Panelas de Pressão ARNO
1 . a 1:r$ 5tO,00. .

Grelhadores Elétricos
a -Cr$ 300�00

na Eletrolandía
Paiva - Edf. Ipase - TerreoRua Arcipreste

Aviso da Sub-Comtssôo
Calarinense de Folclore

Por' motivos especiais, foi adiada para o próximo dia 14

de .novembrc a reunião que esta sociedade havia marcado

para a data de 28 do corrente.

,.. \" /

Programa para hoje
.

8 00 horas - BOM DIA PARAANIVERSÁRIOS des da Fonseca .competente e ope- VOCÊ
.

Da. CARMEM NAVARRO STE,TZ 'roso diretor da Secretar ia da As- 9,00 horas - VARIEDADES EM
I Em Blumenau onde reside, vê semhléia Legislativa do Estado e GRAVAÇõES

.

passar, ne�t� data, o seu aníver- da sr�. Jaci Costa Guedes da Fon'-' 11,30 horas - ,OFERECIMENTOS
.rsár'io natalício ,a exma, sra. d, Car- seca com o aniversário do jovem I MUSICAIS.
mern Navarro Stetz, viuva do sau- Gil, aplicado estudante e dileto fi- 13,30 horas - DIAR:IO DCA ME-

. _
. TROPOLE (Labçratorío S OTT &;

-doso cidadão Adolfo Stetz. IlhO do benquisto casal. .

ENO) \
A dama nataliciante que é mui- Festejando a auspiciosa, data de 13,35 horas - VARIEDADES EM

to esLimada naquela cidade, será hoje, o jovem aniversariante ofe- GRAVAÇõES
.alvo de .exlvressivas homenagens, recerá a seus amigos, colegas e f'a- 14.00 horas - ENCERRAMENTO

;;ás quais nos' associamos .respeito- miliares uma festinha na residên- 17,30 horas - CANTA BRASIL
.

\ I.
'
., -' 18 00 horas - O INSTANTE DA.samente.

.

ela de seus pais, a rua Bulcao VIa- PRECE •
.

.

- O - r· I na. r- 18,05 - UM PROGRAMA I.PARA
SRTA. ZILDA MARIA REIS Compar-tilhando do regozijo de VOClt (A ELECTROTECNICA)
Ocorre, hoje, o aniversár-io nata- todos os 4ue lá irão, desejamos-lhe ' '

18,30 horas - A TELA PELO RA
liüio da

..
distinta senhorinha 'tZilda

'

os melhores votos de relíctdade. nro
.Mat-ia Heis, funcionária da matriz extensivos a seus pais. \ I

18,45 horas - ESPAÇO MUSICAL
, .: .. 19,00 horas - MOMENTO ESPOR-.do Banco Inco e destacada figura . - O _:_

TIVO BRAHMA .

-da sociedade itajaiense, onde -eon- FAZEM ANOS HOJE t I 19,30 horas - NOTICIARIO DA
la vasto círculo de relações de A sra. <'Ondina Lehmkull, espô- .:AGENCIA NACIONAL

. "amizade, filha da exma .: viuva d. sa do sr. Osvaldo "Lehrnkull. co- I 2000 horas - PEDRO RAYMUN
::Maria Guedes Reis. ! mer-eiárlo

.

DO � IRMÃS CORDEIRO - DA

Felicitamo-lo efusivamente, pe.' _ a sra. Erna Sehmann Pereira"'-N:IEL PINHEIRO REGIONAL
..

'

. I, . " DE""N�BC>R (INDUSTRIAS MORITZ
JO f'eliz evento. augur��do-lhe os esposa do sr -Ó Ar.l Santos P,erelra;. 21,00�'�Qras _ HORA, DA MUSICA
melhores votos de felicidades. I - a srta, Mana de Lourdes' Oh.

- PROGEA'MA DA B.B.C. de LON-
SR. LUIZ-HENRIQUE DINIZ veíra, filha do sr. João Thomaz de DRES

Aniversaria, hoje, o nosso preza-
.

Oliveira, indusLriario; 21,30 horas - ALMA PORTENHA
.do conterraneo sr. Luiz-Henrique - o sr. 'Severino José Vieira, te- 22',00 horas - ENC,l!lRRAMENTO
.Diníz, residente em Jo invile. soureíro da Estiva Maritima;

.

. I
�--Enviamos-lhe nosso cordial abra- - a menina Jueilia Zanini. filha

,�o ,e votos de felicidades, do casal Antonío,e Hália Pach�co A fortuna de'-··, Ir'm.a'ndade do Senhor Jesus dos- o - dos Reis Zanini ;
GIL GUEDES DA FONSECA - o inteligente José Zeferino, AI Jolson 'Passos e Hospital de CartdadeRejubí la-se o lar do nosso pre- filhinho do casal Robélia e Age- R

.

NOVA YO K, 26 (INS - A re-: \

DO.zado coestaduano sr. Hermes Gue-] nor Póvoas Junior. vista "Variety" informa que AI Jol- "\ FINA Ssou deixou uma fortuna pessoal Ue
'"

4 milhões de dolares, legando tal írn- De o'l.'"dem do Snr. Irmão Provedor convido os Irmãos e
portancía a obras de caridade depo ls 'Innãs' para: revestidos de suas ínsígnías (balandraus e fi-de estabelecer generosos fundos para , ,

a sua víuva e dois filhos adotivos. tas) assístíremá, santa missa que será rezada -pelas almas
os 4 milhões serão divididos entre :-,. di 2 d b' 8 h
obras de caridade, protestantes, ca-

dos Irmãos ralecídps- no la e novem ro, as oras, na
tolicos e judias -depois do desconto Igreja do Menino �us.
de certas ímportanclas. Jolson nada Após à Missa, a \�andade fará a visitação ao oemít-:
deixou para a sua terceira espôsa,

� Ruby Keeler nem para Jolson Filho rio.
porque quando divorciou-se d-e Ruby Consístórío- 25.�,outubr� de 1950,
fez generosos acôrdos financeiros

Luiz S. Bez rra Trindade
com os dois.

Secretário '\
"\."

�����f;�'�-,-------,-----------------,;._ --------�,_.-

\ .

Para ENTIU::GA errlNOVEMBRO
..

- I

Tem�s o praser de comunicar aos senh�res
interessaâos qüe estamos recebendo ''l,s
cr;çàes p'ara e�trega dos [amosos"a�':lPI'Universal no mes de Novem'bro proxlmo
v i ndou ... o.

F IGUERAS&I·foMS tLTDA..

A .

PORTO .t..ECRE-R.G. SUL .

.

• •. I
".

.

'

_

�LORIANOPO.LIS (FILIAL) R.TIRADENTES, 5 '

AGENTES EM:·
Araranguá, Lages, Joaçaba,

Caça_dor, Cresciuma{
Tubarao e Videira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Q ESTADO-Sexta-feira, 27 de Outubro de 1950

I Dr. elARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. oi••!

. Oout Itul�ão ti. Soel.cia:l.
HATURALIZA{OE �
Tituloa Dealal'at6rloa

F...rlt6rlo • Resld.nola
Rua Tbad.nte. 47.

FONE_, •• 1468

!
1
l

IR. I� LOBATO FILHO'
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
-nal de Medicina. Tisiologista e

.

Tisiocirurflião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
t!Issistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,::S8
Consultas, 'diariamente,

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

Agora, 'Slm!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

,
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis -. S. Cat�rina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA 1IIUBSJ
e

DR. ANTóNIO nrs 1IIUSB!
,

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíalísado dae DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento. .

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME
.

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas ourtas-Bletroeoagulação-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua .Trajano, na i, '10 and,ar - Edifielo
do Montepio.'

.
'

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mu�.
Das 15 ás 18 horas - Dra. MUS8i.

Re_sidên('ja - Rua BantcsDumont, 8, Apto. s,

.. ��!aª:�'!7-��'77_'7_�éltRe�ti�êglj@Ê
, CÕlÜPÁNID'A" ;:mANç;(:"�l"""iim;ra"'''''� �

-Fundada em 1870 -/�de: lABIA
INC8NDIOS E l�ANSPOR'l'E8

. Cifra••o �Ja.c••• '1'.4
CAPITAL B RESERVAS "J�': ....... .... Crf
Responsabildadea •..••. f'. . . . . . . . . . . . . Cr'
Receita •••.•• •.•••• /_"oJ .

Cr," �

Ativo .••.•... . •.. /' . C •
.

. '...... ••.•...•. r
SInistros pagol ��8 óItimoa 10 aDOI •••• C"'"

.

Responsabilldai
'

• .,

,;te. .••.•. •••. ••.•.•.•• Crt·
� .' Diretores:

"

Dr. Pamp��o d·Utra Freire ie Ca".�'., Dr. F�.c_. i. lU,

r _��f!i:_ �ill!ll!lOrra, Dr•. Joaquim Barreto de Ar.Ajo • J••' Abre••
_.

;;,;. ,...,. ,...,...,...,. ,...,. ,. ,...,.&"<io...
-,
." & __ _ •__"a w ....

.. '0'
,,"-

80.900.808,50
1.978.4-01.755,t7

'7.053,245,30
1.2.176.603,80
IU87.81f1,!0

7'.731.4-01.101,.20

/

s s c e 50CIAf..:

POr;lTO ALEGRE'

RUA VOLON CÂRIOS Dt PÂTRIA N.O ·68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TEI.�FONE 6640 • T�GRAMAS: .PROTECTORA>

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

caixa Postal, 69 • TeJ "Plotectora" FLORIANOPOLIS

Tranlporte. regulares de carga t óCJéJto de

•
1

'. .
.

. RADIOTERAP A .

r'/)' RAiOS'X'(
�.

DR. ANTôNIO MODESTO r
.

Ate.de. diàriaDlente. DO,Hospital de Carlda••

.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
tlreMI' ela Maternidade e mélUe. II. ll6dlco • ,.rteln

Ho.pital de Caridade
.

t. BOIpital de Caridade eM I'lao-

CLINICA DE SENHORAS - CI- rianópolis. Assiátente da

RURGIA PARTOS Maternidade

)tapódico, controle. 'e tratamento JoenÇH do!' órgãos internal, fIII ...

�..do da gravidb. Dictur· clalmente .do coração e vuoa

401 da adolesc�ucla 'é da meuopau- Joençu da tiroide e demala ....... ,

... PertubaçÕes menstruaIa, 1'1"'" dulaa inter.ti..
'

oaçôea e tumores do aparelho lent- ;Untea. cirurgia de !IeIlhOnl. -

... fem.lnino. Partos

)peraç6e.!J do ntero, ovários, trom- nsIOTERAPIA - ELECTROCAiloo

.... apelidiee, h'rniaa, urbes, Cite. . DIOGRAFIA - METABOLIS.O

'.:trqrgia plástica do �rineo ,(ro, BAeAL
.

'IU"U) IORARIO DE CONSULTAS: -

lSSISTENClA AO PARTO B OPE- DiÀriamente das 15 .. 19 ho-

RAÇÕES OBSTE�CAS
'...DÇ;U glanclularea, tíroíde, od·

lc., b!popi.e, ete.)
'bturbioa nervoaoa - Eaterlll<1oad.
- Regimes.
oo.cult6rio R. Joio Pinto, , - 1d.

"1
I

Retid. R. 7 de Setembro. - EdU.

mil e Souu - Tel. 84fl.

Dr. Lins Neves

·'·me

ru,
CONSULTORIO:

Rua Vitor Meirele. L li
Fone manual 1.'701

. RESID&NCIA:
l.."nlda Trompowlld n

Fone. manual 711

:Or. ,Roldão Co�,oni
';'CIRURGIA GERAL - ALTA ao

�URGA - MOL:&STIAS D....
NHORAS - PAllTOI

I'_do pela J'� ã ......
lIfIIIi .. UBiftl'8fdade de SIo Paak. .

ande foi ••• istente por ftrioa -- ..

&enioo Cir6rgico do Prof. �
CefttI& ....

Clrarcl. do estômago • '.tu eIftIdIIo

IV, Illteltinos delgado • l1'08M. -

de, riG" prÓltata, besip,.....
.

.....rioa e trompu. Varicocele, �
ceie, Tuisel e hera&&4 ,

c.m.ultal: C.. , .1 , Iloru, i .....

"dipe Schmldt, 21 (_Itoo u Oua
P.raI..,). Telef. 1.'"

a..ttUnda: Ra.a J!;oteft8 J--. 17"
TeIaf. M. 764

Dr. A.. Santaela
(.pormado pela Paculdade lf�
aal de lIIediclna da Uni 'fen.!ldftd•

do Bras1l1
IUd1co �r concurso da .uldatlDo
cta _ P&lCopatas do D1Btrtto .

PedllI'al
h.lnterno de llospltal PlII1qua.
_
trlço e Han1cOmio Jud1c1A:r1o

da Oapltal Federal
h·interno da santa Oasa de m·
l6r1córdia do Rio de Janetro
OLlNIOA 1dD1OA - DODQ.....

NDV08A!I
Oonsulmrto: autlc10 &m6lta
••to - Bala ••

!te.slc1ênc1a : �

Avenida Rio Branc'à, 144
Das 15 .. li hor..

. Telefone:
Oonsultório - 1.1CI...
a.tdancla - l.HI.

. . . . . . . .. .. . .. � .. _ ..
CASAS iii TJIlBBIIl!fo.

PosllUe V. a. cuu ou. wrr.o. ....
'fender? r

Nilo �ncoDtr. comprador'
Entregue ao EIlcrit6r1o. llmoldUtltll

A. L. Alvel.
'

Rua Deodont II.

�,-----------------------

Dr. Newton d'Avila
Ctnrcta geral - Doenças de s•••• '

ra. - proctologia
Fletrieidacle Médic.

;onault6rio: Rua Vitor Meirelet n.

II - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e ti tar

I. das 15 horas em diante
.

Residência: Rua Vidal Ramo. •

,. - Telefone 1.422.

� � • ' o _

'.

•

slo FRANCISCO· DO ,SUL para NOVI YBIIl
Infol'magõe. �omo. Agente.

I."lorianõpoli. .:=;. Carlol HoepckeS/A - OL-;:- Teletone 1.212 ( &11. [eles:
São II'rancilco do 8ul- CarIo. HJepcke 8�A -�[ - Teleloàe 6 \f ,)) � S:MAC g

Dr. Mário Wendh,usen
..41&ia at6Uca 4� adultos • m__
aoDUlt6r1o - Rua Jol,o. Pinto. l'

Te1ef. li. 769
<.::a1lll1l1ta du • .1 6 .,_

'II�"'".cri.. : �eli,. �. ... ta.
Te1Gf. 'taI

! D,� Paulo Fontes

II Clhúco • operador
;.;...."Itório: R.... Vitor 1hl...... Iii.

Telefon.: 1.405

I
l-:...aultal da tI) li 12 • dae 14 Ia

.

,. Ion. lluld�lIell" lIaa '81_ \U. - TeIefou: 1.m

I
-----�

110r. Milton Simone Pele,ira
I Clinica Cirurgiea ,

.

' Molestiu 4e Senhor••

I CIRURGIA G:ERAL
'OI Serviços dos PFafessore� Bene-
Ueto Montenegro e Piragibe No-

. gueirQ (São Paulo)
Oouultas: Das U lia 17 horu
R.. Fernando Machado. 10

.;ulll.,. exch..IY8Jllr.nte doo �
Raa Saldaulla M�"" I'

TelefOM •• " ••

o 8ahio

Dr. M. S. Cavalcanti

,
"

"VIRGEM
.

ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL :IN I) J� r EtE A.L·J or� v [L"�

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

j' ,
.

., , ('1 UH r ;., �
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5
_____

Ccmpeõo Se.rvicos Aereos
Por AI Neto .

....
.

Assunção. de Nossa Senhora .'

d/��'a���\Sp:I��áp���z,e?�U�md�::p�� (Cruzei ro do Sul» Ltda•
. -

.

. . -'
. I Tesouro dos Estado Un idos. ' r

o
Por ocasiao da, d.eflmçao .do Dogma de Nossa Senhora,.a Foi para pagar' essa dívida que o

I
Fundada em 1927

:1 de novembro prmnmo, queIram os RR..Srs. Parocos e ReI- r antigo Demolidor de Detroit voltou Conforto � Segurança - Rapidês
-tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a ex-! ao tablado no passado dia 27 de se- NOVOS BORARIOS' I

,

-eelsa Mãe de D�us e Mãe nossa, pro�over em suas Igrej�s I tembro. " .
.
.. SEGUNDAS-FEIRAS _ Fpolis. -. Joinvile �- .

Mafra
-ou Capelas, alem dos atos de 'culto mterno que forem -mais I

'

Em, p�gJlIsmo exíste um �loverblO U da Vitóría _ Lajes (Ida e volta). Salda da agencia 7 horas
,

Ih' 1 h- tIl que dIZ: "Eles nuncavoltam.· . ítíb S Pauloaco�e aveis, como so enes comun oes, e c., pe o menos os
De facto . todos os campeões que TERCAS-FEIRAS _ Fpolis. - Curí I a -,' .

.seguíntes:
.. "

tentaram 'voltar ao tablado foram der- c/baldeação _ Rio. Saida agência 5;30 heras.
. .

�

�

1. Toqu� festivo dos smos, ao meio dia, durante al- rotados.
.

Idem _ Fpolis. _.:. Curitiba - S. Paulo e RIO. Salda agen-
guns mmutos.

"

Isto deu-se: com Jack Dempsey, cia 1115 horás. _

2. PossivelmeI?-te Novena, ou, pelo menos Tríduo, Jim Jeffries, Bob Fitzsimmons e Jim Idem _:_ Fpolis. _ Mafra ---:: Cu.ritíba - Itararé - Sao
h N S h Corbett. ..

7 hem. omenagem a assa en ora.
,

A história repetiu-se com Joe Louis. Paulo. (Ida e volta) - Saida agencia oras.
3
.. Bênção solene.' com alocução sôbre o mistério do

Com 36 anos de idade, gordo, qua- QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
dia. • si balofo, Joe Louis ofereceu aos es- - Rio. Saida agência 9,30 horas.

Florianópolis, 11 de ?utubro de 1�50. pectadores que se comprimiam no Idem _ Fpolis. _ Joinvile -:::- �afra - U. da Vitória -
Em nome e por ordem do G�verno M�tropolltano. Fankee Stadium um espétáculo de Lajes. (Ida e volta) - Saida agencia 7 horas.

. .

P. Qumto DaVI Baldessar ' pungente melancolia. .

QUINTAS-FEIRAS _ 'Fpolis. _ Mafra - CUritiba
o qUe se viu um grande lutador Said

�.

7 horas
levar uma surra dessas que jamais Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - aI a agencIa .

se esquecem. idem - Fpolis. - P. Alegre - Saída agência 2.30 hor�s.
Uma multidão de cerca de 30 mil

.

SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
pessoas aplaudiu Ezzard Charles, o, c/baideação Rio __:_ Saida agência 5,30 horas. .

novo campeão mundial de peso _pe' " Idem _ Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - 'Salvador
sado,

de.
- Saida agência 6,30 horas..

ve���. Louis apanhou e continua
,Idem _ Fpolis. 7" Joinvile - Mafra - U. da Vitória -

Não fora orgiÍlh'o nem desejo de Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
_

nevas glórias o que levara Joe de SÁBADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeaçao
volta ao tablado. Rio _ Saida agência 5,30 horas.
Fora simplismente, a -neeessídade Idem _ Fpolis. _ Mafra --:- Curitiba :__ Itararé - S.

de p<Ígar dividas. Paulo _ Saida agência 7 horas.
Estas dividas, antes da luta, mon-

DOMING.OS _ Fpolis. _ P. Alegre _ Saida. agênciatavam a quasi 200 mil dolares.
Para ve-Io derrotado, o mundo pa- 9,30 horas.

gou cerca de 100 mil dólares. MACHADO &' CIA S. A. - Comércio e Agências.
Joe recebeu o dinheiro da derrota FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 :-- Telef. 1.500.

et entregou-o ao Tesouro. BLUMENAU _:_ Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18 .

Mas ainda continua devendo ou- ITAJAl _ Alvaro Luz =-. Rua Dr. Lauro Müller, 26
tros 100 mil dólares.
Entre os que assistiram :i ultima Telef. 21l.

luta de Joe Louis estava um gigau- BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Criciuma
te sul-amaricano que foi um dia co- Brusque.

V' nhecído como El Toro de la Pam- M_-I URGIA DOS O." "CLINICA E C R

'I
pa '."

:ir: o"ar'geúthte Luis Angel Firpo. LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR

Firpo também foi'''fanl.oso. Por GANTA DO
.

pouco
_

não conquístou � titulo. de DR J J D4RRnTR -

campeao. I • I.· I) "'IA história de Firpo 'é-ã-h,istória' Formado peTa Faculdade Nacional

do lutador qUe, nunca aprelideu:' a re"Medicina, da Universidade d\J
-

IN" VOLUNT"AAIQS.:,(lA Ph.TRtAo.,._.. ,. • �....
brigar com manha. ;' _ Brasil, ]li"'-l!:�l:'t:..ent� dos" Serviços '�"I'o"",,,,,,,,,,,,,_,"""""'�,
·El Toro de la Pampa sempre lu' ãe Ottalmologfa, do""'Pl'e.!_essoI" Caldas •

.

-

"'.
•

tava quasí descoberto êontíando Brito, da Policlínica Geral ,[lo Rio AgenCIa Geral o,ara,S. CalarlDa
na força hérculea de �eus braços ,de Janeiro, e de oto·rino-lariniMD$i�"",Rua Felipe Schmídt, 22-Sob.

, que eram firmes e perigosos como do Professor Leão Velloso, Hospital \�,: Postal. 69 - TeJ. «Protetora.
I as patas do cavalo criolo do rio da Moncorvo.�ilho.. ·'t;L,Q.BJ.Al)/_(J�..�_........,�,.._..,

Prata. Consuttõrío r, Rua Trajano, nO 31 �
.

Numa nota que' -illê'Eiscre'Ve;-Fil'pory lo 'àndar '.' F'� ".'Q';���.�
..

E'-'M'
••

·c·E''m'
..

=-velho amigo meu - comenta: Atenderá, diariamente, a partir do JV\ U�.;1

"JOe Louis está terminado como dia 1° de Novembro, no horário da VINHO CltEOSOTADO
pugilista. \4 ás 18 horas. .. 5 I L V E I I A n

"E1'� impossivel reconhecer nele
o

-----------

o homem que colocou Max Schmel
'ling -Knocked out " em dois mínu
tos.
"Só, reCeio que as díf'iculdades fí

nanceíras o obriguem a fazer ainda,
outra e mais desastrada tentattva."
Joe Louis .contínua repetindo que

não tentará novamgnte.
"Nunca mais lutarei" diz ele.
"Positivamente, nunca mais luta'

rei."
É de esperar que esteja realmente

encerrada a gloriosa, carreira que
começou há mais de 15 anos.
Muita coisa aconteceu d�1!e o

dia 25 de junho de 1935, quando
Joe Louis prestou no trabalho o

I gigante Primo Carnera.
Sem dúvida, Joe pode orgulhar-se

de que defendeu o título maior nú
mero de vezes - 25 vezes, para ser

exacto - do que qualquer outro

campeão.
Joe também venceu por "Kl1ock

out" maior número de lutas 21 -

do que qualquer outro.
Manteve o titulo por maior n1Íme

de 1'0 de anos do que qualquer outro,

no Foi campeão durante :!.1 anos, oito
meses �. oito dias. '

Si bem derrotado, Joe Lotiis ainda
é U_ln grande campeão. ,

Cúria Metro,politana

1
,<

(o' REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e apva o

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

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua com

. . provada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA' encontra-se em
- ,

• i:oo:. �r,t� '.

"ORESGO"-
. "URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA _DE SEGUROS,

RESP. LTDA."
Sedê: Edificio IP��E, 40 andar -:-: Florianópolis

AGENTES GERAIS DA
.

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
,

"Incêndio, Transpa"rtes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OFICIAIS DO

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

Viagem com seguranc�e rapidez
só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

I,

8A�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis, - Itajaí ___: -Ioínville - Curitiba

Agência:
,

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

AçãoSocial Catarinense
.

Sessão de Diretoria
-O' Presidente da "Ação. S. Catarinense" ,convóca Os membros

-sua Diretoria para uma, sessão às 20 horas do dia 31 de Outubro
. ,

-segundo andar do prédio numero 22 da Praça 15 d'8 Novembro.
Florianópolis, 25/10/'50.

A S'ecretaria
Bernardette F»ntes ,.

De�eja ,um empregoP·e��..oas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado, d,e preferencia nas praça.s de Joaçab'a, Porto União
e Rio do Sul devem es'crever, telegraf.ar para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de
instrução e O'cupaçõ(:)s anteriores e s,e possível fotografia:

Elimine as'

ES'-INHAS
A causa Combatida no 1.0 Dia
Logo á primeira aplicação, Nixo-.

derm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse p d r mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

.

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e erupções. V. não po-,
derá líbertar-se destas a fe c ç õ e s
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça Nixoderm ao seu farma
cêutico,.�boje mesmo. A nossa ga-
�.'..iI J:lrantia é a

�IXOuerm I
sua m�ior

Para IS Ilecdes Culan'lIs proteçao.

Viajante
Precisa:se ·de um (Ue conheça to

do�'õ Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban

co do Distrito Federal S. A.

........................ o ..... o.

CASA-Aluga-se
RECÉm·CONSTRUIDA, A RUA

JOSÉ BoiTEUX N° 9.
TRATAR COM o SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

'C'ASA'
.

MisCELÁNEÃ:'�'�ii.t;·
buídor. dOI! R'dio..... R.:O. A

ictor••Vãlvula. erDilcolJ.
Rue Conselheiro' Mal,.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

....... ',.

FIUZJl LIMA, & JRMÃOS
Cons. Mafra, 37
,_Florianópolis

PERDEU-SE
No dia 21 do corrente uma capa

I "double·face. Pode:se a quem ..
I tiver encontrado informar ao sr,

Thomaz Camilli, à rua Arcípreate
Paiva ou ao BaI; Restaurante Rosa,
ou, ainda pelo telefone IlJ. 1324, dês'
te -jornal, que será gratificado.

I18CBITóRlO IJIOBILIAlUO .L ...
ALVDI

-Encarrega-se,' mediante eo�o,
compra e Tenela ele 1móT••
Rua Deodoro SI.

..

....... � .... .. .. �.. .. ... _ ..

...u.. r.Uel pel.........
.. ..... fiI..I r

,

lia.. ai. .. ç.. ,.. • ••1....
,......to· ••ra "'PIIIPOLB01
, ••• ea••ra.ta •• CUDI'I't
.tr.rUO PaDUL.
..;. �

o' • � .

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

SENHORITA!
A ultima creação! em retri�

�.erante é o Guaraná KNOT
EM GARki'iFAS GRANDBS

Preierindo-oQ está

ac?mpanhando� a moda

I
I

, ,

Fabl'lGant. e dlatl'lbuldol'el da. _tomada. Goa

flGgõl. -DISTINTA- I RIVET�. POI.UI um gl'an�
di IOl'tlmento d. Cla••mira.. ri_Gado.: bll.1
bon. • balato.� algodaslII. �mol'lDII I a9la :aento.
pai. .lfalatlll.· que � I'Ia.be dlr@ltam�n t. dai

\S�r.; Com.lPol.�tl' do lntellol no lIentldo d.�lh. fa.••nm. ;III!!UI
Fl!llr!an6poU8. =i 1FItalAIS ena 'al'uQanGu�1fj Lca1etl •

. ""\.w---:� ....

"-

.

•

_ -&iH .W*!,§&\��rg�t��;ur&:ili!tL�i!iTq!=;�J!j�.��

Idblica.: A Caaa • .1. CAPIT.lL� ahama 8 ·�at.Ava.í) dOIll
...:sita Ilnhs dI! of�t1JCJ!I'�m IJIVHUI aCM!!)I'Oillt M9i.1"RIZ film

--!IlIU-IIIIZ!lllliilIIIiiillHiiilllllII'hIfi..._Z_Dtil&IIIG!eii!l'2'i2!IKIlIIII!F!!!IIInrplIJ.IIiriWii'ii!Iiii' �52!!!f1!!1W1!!!l!I'IlI'_!!I&'íI",iIIIiJ_W*irlI"'JilIl1ll_liIiipellllmnlllliBlflRlB,r=me
/
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Q ESTADO-Sexta-feira. 27 cte Outubro de 1950

Direçio de PEDRO PAULO MACHA.DO
-----------------------------------------------' '--------------------._---------------

federação Aqnatica de S. Catarina Pôslo de
-

.

,

Nota Oficial n, 1/50 observações
i

' A Diretoria e o Conselho Superior da Federação Aquática
(le Santa, Catarina, ontem reunida, na séde do Clube de Re

gatas "Aldo Luz", resolveu o seguinte:
a) -- Eleger e dar posse a seguinte Diretoria desta Enti

idade:

Hamilton Alves
Domingo, pelo campeonato

joinvíllense de futebol, esta
rão em litígio as equipes do

Presidente -- Dr. Heitor Ferrari Caxias e América. O clássico

10 Vice -- Eduardo Vitor Cabral da cidade vem despertando
20 Vice -- Mario Rosa

" grande interesse por parte dos 11-11 - Elarnengo x Olaria - Estádio Municipal
Secreta'rio Geral ..,.- Eurico Hosterno aficcionados de Joinville. Alví- 12-11 - América x Madureira '

- Estádio Municípaf
10 Secretário _ Altamiro Arantes negros e rubros ocupam os pri
20 Secretário _ Izaias Ulisséa meiros postos na táboa de elas São Cristóvão x Bangu •...

'

c;- ,são Cristóvão

10 Tesoureiro _ Ari Millen da Silveira sificação, daí transformar-se Canto de Rio x Bonsucesso -
- Gaio Martins

.' "

20 Tesoureiro __ Eugênio VicchetÚ Muller �m duelo interessante o, con- 18-11 - Bangu x Madureira " ; - Estádio Municipal

Arquivista -- Sadi Berber
,

fronto dos mais velhos rivais i9-11 � Bonsucesso ,x Fluminense - Estádio Municipal
Comissa-o 'I'éeníea 'de Remo. ,do' "soccer" da vizinha cídade São C

.

t'
-

Aro'
. 's- C'· t' -

oi> a rIS ovao x enca. . . . . . ..
-

• ao !"IS ovao

Moacyr Iguatemy da Silveira -- Alberto Mbritz -- Ma. nordestina.· Vasco da Gama x Olaria - Vasco da Gama

noel Silveira. ' O América, segundo conse-
\ . lancará

, Botafogo x Ganto do Rio - Botatogo
b) -- receber as inscrições dos Clubes filiados para a re- guimos apurar, ançara em

gata de 15 de Novembro próximo, que constará de 9 (nove) campo a sua força máxima, 25-11 - Botafogo x Madureira _ •..... - Estádio Municipal:

páreos; d'uma vez que o compromisso ,26-11 ,\Flamengo x \Vasco da Gama - Estádio Municipal

c) _:_ considerar inscritos para a regata acima referida, é dos mais importantes. O Ca- Canto, do Rio x Fluminense' - Caio Martins

,(JS clubes; Aldo Luz, Ríaehuelo e Martinelli, desta capital; xias também vem se preparan Bonsucesso x Bangu - Bonsucesso

America e Ipiranga, de Blumenau; e Atlantico e Cachoeira, do com muito afinco afim-de ,Olaria x São ICristóvão ....••...... - Olaria
de .Joinville; se exibir convincentemente

.

d): -- felicitar a Diretoria do Clube de Regatas Aldo Luz, frente ao seumais sério adver

pelo brilhante feito da sua representação na regata interna' sário: o América. Embate dos

-eíonal realisada a 8 do corrente, em São Paulo, dando-se dís- mais sujestivos travarão dia-

.80, -cíêncía, por oficio, ao referido filiado; ,

' bos-rubros e alví-pretos.
e) - mandar cunhar com o emblema da FASC as meda-

* *

lhas para os vencedores da regata de 15 de Novembro; Pelo cam�eona�o citadino

f) -- agradecer, por oficio, ao sr. Ticho Brahe Fernandes, de futebol jogarao, sábado,
�-Presidente desta Entidade, pelos serviços prestados duran- Avaí x Atlético. N.� 'i]ôrri1ngo,

, -te a difícil fase de sua organisação e pelo muito que fez em Figueirense e !Paula Ramos es

prol do esporte náutico em nossa terra, lamentando ainda o tarão, frente � frente.
zseu afastamento da FASC;

,

Azurras �:tricolores suburba-
g) -- marcar nova reunião do Conselho Superior da !!'1;':� -l1ú'8'prómetem realizar uma

:::JC, no dia 31 do corrente ás 19 e 30 horas, noj:neÂ-IT!.ú,·-rlocal, das mais interessantes. Periga
para receber dos filiados as inscrições dás JIld'à'tnições aos pá- a vice-liderança. Tem o Avai
zeos da regata acima mencionada. J''';

o

um adversário rijo para en

,

' Sala das Sessões em F_'lori�o/bDI:S':' 25 de Outubro de 1950 fr�Íltar. Se jor-;ar como, n� ,�O'
"

' Eur�.dosterno -- Secretário Geral mmgo perdera. E se o Atlético
�__"',J',. .apresentar-se como se apresen

tou no encontro com o Guara

ny perderá também, pois sa

be-se que o Avai fez transfor
mações na, sua equipe, deven
do exibir-se bem melhor' do
que da vez passada. Partida
sombria que se apresenta co

mo uma incognita. Figueiren
s,e e Paula Ramos será o elas
sico da próxima rodada. Favo' 1951

rito o alvi-negro. Sem títu- 5-1 - Vasco da Gama x Fluminense ••..•... - Estádio Municipal
beios e sem hesitar afirma"

_ 7-1 - América x Bangu ,...
- Estádio Municipal

mos que, o "Furacao Negro"
apre enta-se como o predile-

13-1 - Fluminense x Flamengo - Estádio Municipal

to ho "derby" de domingo vín- 14-1 - Vasco da Gama x Botafogo - Estádio Municipal
douro. Entretanto, se o foot- 20-1 - 'Botaf'ógo x América - Estádio Municipal
ball continuar inconstante, �1 1 B � FI E t 'd' �I

"

I:.: -

-, angLl' amengo - s a 10 "', nnlCIpa
caprichoso e voluvel nada, en- .

tã
-, 17-1 - Bangu x Fluminense - Estádio Municipai

ao, poderemos prognosticar.
* * 28-1,- América x Vasco da Gama .... , .....

- Estádio Municipal

o gaucho alegre do Rádio, num
patrocínio exclusivo das

INDUSTRI}\S MO'RITZ
,/

,

,

,
,

11 imunização deve te,. início mesmo antes de seu filh.inh.o andaT

SEUS, FILHOS ESTÃO IMUNIZADOS
contra a coqueluche, varíola, difteria?

Proteja seus filhinhos contra

[I
SQUIBB

Antes de colocarmos um

ponto final neste comentário

:'egul·U' pa.,\a. Europatemos a dizer ao Omar Fonta- � ,L, a
na e aos atuais dirigentes da Depois de um dia de estada no viaja ássim organizada: chefe - Dr.,
FACE que se os "novos" ele- Rio, prosseguiu viagem na manhã Domingos Dangelo de Assunção nos

mentos a que se referiu o de ontem a comitiva do Atlético Mi· S') confrade; médico - Dr. Abdo

Omar, na súa cronica de ante-I neíro. A 'representação de Belo no- Aregens; Jornalista - Alvares da.

ontem são useiros e vezeiros! rizonte está a caminho da Alemanha. Silva e �anscisco'-Amér'ícó: 'técnicl»
nesses' truques o prêmio que

I onde Iniciará domingo s1,la temporada - Micardo Diez; jogadoi'es � Ka.

lhes cab
'. t" ,

1-
em gramados do Velho Mundo. A funga, Mão de Onça, Juca, Osvaldo;

e por JUs. Iça e, rea chegada do Atlético está prevista
mente, o ostracismo. Antes para amanhã estreando o campeão
perder uma batalha do que mineiro domingo na cidade de Muni

conservar na guerra soldados eh.,
que se habituaram a fugir aos

A DELEGAlÇÃO
seus deveres. A FACE precisa

A delegação do Atlético MineirJ

de gente' que batalhe pelos
seus interesses, e não de quem
os desvirtue. Para os "nove"
um exemplo marcante: Helio
Milton Pereiral Mirem-se nes
te fiel e leal defensor das cau
sas esportivas�universItáriats.
Amanhã, estaremos novamen-

'(
te, no nosso "Pôsto de Obser
vações"�

:i: #,'

I

'1 A rodada- do returno
O Conselho Arbitral. da Federação Metropotifana de Fu,tebol.

na sua reunião de 'ontem,' aprovou uma quarta tahel� para o returno;

contra os votos do. Olaria, São Cristóvão e Botafogo.
Compareceram lodos s representantes, com exceção do Bonsu-

cesso.

essas graves moléstias. A imu

nização é uma medida de s�

gurança fácil. e indolor, que

pode salvar a vida de seu filho.

Consulte seu, n:édico hoje ...
para um programa de ímuní-

zação de seus filhos. Produtos farmacêuticos desde 1858 •

\

A TABELA, DO RETURNO

A relação dos jogos do returno é a seguinte:
\

SABADO - Bonsucesso x Flamengo - Estádio Municipal.
,

'

DOl\HNGO - Olaria x Botafogo - EsLádio Municipal; Fluminen-

se x Madureira - em Alvaro Chaves; S. Cristóvão x Vasco - em Fi

gueira de Melo; Canto do Rio x Bangu - em Niterói.

4-11 - Fluminense x Olaria ,.
- Estádio Municipal:

5-11 - América, x Bonsucesso .. ,
- Estádio Munieípal'

Madureira x Vasco da Gama - Madureira

São Cristóvão x Botafogo :
- São Cristóvão

Flamengo x Canto do Rio .. ,.......
- Flamengo

Dia 27 no palco auditório
da Radio Guaruá

PEDRO RAYMUNDO

2-12 - América x ,Canto,' do Rio - Estádio Municipal
3-12 - Flamengo x Botafogo ......•....... - Estádio Municípaf

Olaria x Bonsucesso .....'......... - Olaria

M�dur!'li�l!_, x-" S'ãõl1tístOvã:l> •... _ . "
- Madureira

9-12 _, Bangu x Olaria _ ...........•.....
._' Estádio Municipaf,

,-j�li - Fluminense' x América - Estádio Municipal:
Vasco da Gama, x Bonsucesso - Vasco da Gama

Flamengo x' São Cristóvão, .. , . . . ..
- Botafogo

Canto do Rio x Madureira - Caio Martins

16-12 - Olar-ia x América ...•..•••••........ : .. - Estado Municipal.
17-12 - Botaf'ogo x Bangu ....•.... ','

- Estado Municipal
Canto da Rio x Vasco da Gama - Caio Martins

São Cristovão x Fluminense ••........
- São Cristovão

Madureira x Bonsucesso

23-12 � F'lamengu x Madureira

24-12 - Flumínense , x Bojaf'ogo
:

..........•

• . . . . . . . . . .•
- Madureira

. . . . . . . . ..
- E�tádio Municipal

Estádio Municipal
Olaria. x Canto do Rio - Olarra
São Cristovão x Bonsucesso - São Cristovão

30-12 --:- Flamengo x América . . . . . . . . . . ..
- Estádio Municipal

31-12 - Bangu x Vasco da Gama - Estádio Municipal
Botafogo x Bonsucesso '-,:- Botafogo
Madureira x Olaria ..... ,..........

- Madureira.
São Cristovão x Canto do Rio .... , ...

- São Cristovão

Vivente, Mareio, Moreno, Monte.
Afonso, Barbatana, 'Haroldo, Lucas.

Lauro, Vaguinho, Alvinho, Nivio, Ze

zinho, Vavá e Murilinho; intérprete
- Srta. Teodora Breitkof.

Barraquinhas· no Estrtito
Nos dias 28 29 e 30 de outubro se· que tanto o Bocaiuva como a B, C..

rão realizadas' no Estreito: barraqui· Xavantes possam, mais um-;;:""v�z: re
nhas, em beneficio do Bocaiuva E.C,
e S:C, Xavantes. Fazemos votos que jubilar'se dos abnegados 'do esporte:
as festas tenham bom exito para' catal'inense.

C��;;�;;· ··G,���;�;: Pil.m.� TI10ina hoje à tarde o Atlético
Meia, d••""melborel; pelol Pme, Treinará, hoje no Estádio

Dr'jl1lediO
a equil,'e tri�olor suburbana:

'lO reI. oreco. 16 nll CASAdUU Adolfo Konder � equipe do Atlético convoca todos os seus JOgadores, ti-

I
CELA�rE.� - Rl.!aC. Ml!lifr�, preparando-se para o enco-ntro de tulares e suplentas, para o ensaio de.

______� ••••••••••••••••••••••••••••••• , 'amanhã com, Avai. Por nosso inter' hoje á tarde. J
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Ao DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

' ......

\
_I

I
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Temos o prazer de comunícar aos nossos prezados clientes quê
a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL. Ltda; acaba da inau�r8llf

a nova linha.
FLORIANóPOLIS. SÃO FRANCISCO. JOINVILE. MAFRA

. UNIÃO DA VIT0RIA. LAJES.
ás SEGUNDAS. QUARTAS e SEXTAS -

Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas. noá

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

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

Congratulamo-nos tom os nossos prezados clientes pelo aus

picioso fáto. que revela 0- Interesse da grande emprêsa brasileira!
em bem servir ao Estado e corresponder à animador� preferência com!

que a tem' distinguido o comércio. a mdustría e o público catarínense..
Florianópolis. 26 de setembro de 1950. '

MACHADO & CIA. SA. Comércío e Agências
\

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DR.

..
•. 1)

AÇõES CIVElS B COMERCIAIS
,

(\ i' ..Pr.c. 16 41e Novembro. ZZ � ....

)
".aea: 1.124 • 1.181

J'lorlaa6polfa - Saa. eaaarl..

(..:...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�.......�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�..�..����+l��������� I..',.FM\�..
<..�MM......MM......NM�....MM......NM�

It.'
-�-���-�-�,,� � � � � � � � � � � � � �-�-�-�-�-���-�,-���.....�-.�--�....�--�.....�_�...:.�I

i ..

. t Festividades ein loüvor :. da
,.

��: T· A· C· :l: Assunção -de, Nossa $enh-6ra
;"�.' I' )

..�. PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA DE.

j: Transportes aéreos Cal,arlonens"-es S'.1. (�i· ���30DPA01oDgi��v�t:��U����5�Ep�g��I�::,�:
..�. -, II �t" LA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO.
, I �:." COM A COLABORAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIA..

�t" Aoo.ra, sob g orl·eDt'a�a-o té"DI·'''8 da Cruzel·,ro do Sul �t" NAS ,DE FLORIANóPOLIS E COM:P.ETENTE APl'ROVAÇÃ�
tt" �,,\J \J �t" E BENÇÃO DA AUTORIDADE METROPOLITANA

c-
\

�t" .

�... I. NO�NAS COM PREGAçõES. , �
�t" ESCALAS : .i. Dia 27 de outubro, 4° dia: Tep,la - O Camínhn-para' Jesus .

�t" �� Dia 28 de outubro, 5° dia: Tema - A Corredentora' '

...... As SEGUNDAS, QUARTAS F SeXTAS-FEIRAS: ..�. Dia 29 de outubro, 6° d�à: Tema: � A Rainha aos Apóstolos'

.:. Rio=-santos-Paranaguá-Curitiba-:-JDinvile--,ltajai ,..;. pia 30 de outubro.. 7° dia: Tema - A Mãe do
. <;orpo Místic•

...�. Lajes e Porto Alegre.
'

,

" : Dia 31 de outubro, 8° aia:"Tema - "Medianéira-:;ttas Graças
'...�. �t" Dia 1° de novembro 9° dia: Tema - A Assunção de N. 'Senho-

. 'I As TERÇAS, QUINTAS E SABADeS: �t" - ra-

�t" Porto Alegre-Lajes-Fh)rianópolis- Itajaí-Joinvile �t" II. DIA 1° DE NOVEMBRO 1

�t" Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. ' �t" 9 hs. - Sblene Missa, com Assistência Pontifical 6I.e S�

�t" �...
-

Exci!t �evma.. . _

-

,

(t" Md'
.'

D" .:. 19 hs. - Bençao solene. Alocuçao do Senhor Arcebispo.

� O ernos· e possantes aViões; ouglas �
Nota. - M���o'ITt!,� supra. se realizarão na Catedral

'...�. '

..:. ( 20 hs. - Sessão solene no Teatro Alvaro 'de' Carvalho,
..�. Torífas d

t
d :. soti'a presidência do representante da Autori·

'...�. re' uzi as �t" dade Metropolitana.
.

': �t"
.

Florianópolis, 12 de outubro de 1950.

�i: TRAFEGO MUTUO COM: ::: P. Quinto Daví Baldessar

t Cruzeiro do Sul-Rio ;:
�t, Savag-Porto Alegre ..�.
Y P M

L
�i luna- ontévidéo ..�•.
� ,-

( �
�t� PASSAGENS E CARGA · : ..�.

�
· L

; 'Iorianópolis : Fiuza Lima & Irmãos i
�t� Rua' Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

. ..�.
y L

i Agência CRUZEIRO DO SUL � i .

(olllSlJOlldend•
�:." Rua João Pinto 12 - Telefone' 1 -,500 ..�. _

C�IIÍ.rdil
V L

-

+'!. E It· I' L· N· : , DIREOlol,
..�. m. aJa: UlZ ocett �t" Amélia M 'luozzl

�i. Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330
, :�:

:!: Em BI'omen8u: Agência Cruzeiro do 'Sul 1�:

i Em IOhlfileR;a ;o�.N�::�;ja�el�:·�illas» Ltda. t �r" ·1$ O'
.:. Rua do Príncipe, 482- Teltlf. 455 ..�. '

.:. Q
f ..�. . O Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Circuil,§ericãel

+:.: cm outras cidades do Estado com os sub-aeentes .;. avisa. que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da 1"

.:. da Cruzeiro do Sul ..�.
,Vara desta Comarca. transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 3�

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

1

l" �t" FlJorianópolis. 23 de setembro de 1950.
.... . �... . João Machado Pacheco Junio,!'

� ��_ Tilicli�eOOci��R��ro

Ru. Pelippe Schmidt 4R

QUER VESTlR·SE COM' CONFORTe E ELEG"AMCIA 1
PROCURE A

alfaiataria .

Mello

DATI L'OGRA'FIA
(onferi
Dlplóm.

METODOI
Moêlarno I Eftciaate,

, ,

RIi. Ganera' Bltl.neoar', 48
(Esquina Albergue Noturno)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o P.S.D. está elegendo 12 Governadores de Estado; a D.O.N., apenas
Excursão das Bandeirantes à enseada do B� Abrig
Obedecendo aos programas, de an

temão. fixados, e. constantes. de
.

vá
r ías e proveitosas atividades, realí-.

zaram as nossas simpaticas Bandei

rantes pertecente às Companhias
"Santa Joana d'Arc

'

·e "Anita Gari

baldi" mais uma otima excursão à
ensfilada do Bom Abrigo.
Sob um céu maravílhosamente

�:��� d�a��:���' :���ta���'o S:e�:���: Visitará os EEDU., sr.Juscélioo Kubitscbe
bivacando por patrulhas, e entregan-
do-se aos seus trabalhos e sadíos BELO HORIZONTE 26 (V.A.) - sóbre propaganda do nosso café.

divertimentos. O sr. Jucel.jno Kubitschek, governa- O sr, Juscelino Kubitschek, no,,"

'Provas de orientação, semoforas, dor eleito <te Menis Gerais, está seu- Estados Unidos, tratará de um em.

nós, fogo, socorros de urgência, na· do esperado nesta capital, ainda esta préstimo ao govêrno de Minas, part

tação e jogos varias, se sucederam, semana. Em Belo- Horizonte, o can- financiamento das obras de energia.

As jovens da' Cia "Sta, Joana .dídato vitorioso ao Palácio da Liber- elétrica e de transporte, Após entrar

d'Arc" fizeram o almoço no Campo, dade, se preparará para sua viagem

I
em contato com banqueiros visitarâ.

delicioso, muito saboreado, com o aos Estados Unidos, onde tomará par- as grandes centrais elétricas sítuau

seguinte cardapio: carne ensopada, te em uma conferência de técI,lÍcos nas Montanhas Rochosas,

�i�:;;;�" ;�::;�;i�ICriadaNa�io��TiSSãO
a apresentação dos
reservistas êste ano

hino nacional, regressaram, queima- São assim as Bandeirantes, ed
das do sol, animadas' pelas sad ías cam-se, aprendem uma infinidaq
atividades, recordando entre felizes de causas úteis, brincando e rin

risos, as ocorrências e as bôas pia- sob uma incomparável e sadia
-

di
das que com fartura ocorreram du-

j
ciplina. Felizes as jovens que tê

rante as curtas horas daquele dia a ventura de fazer parte de tão Bai
tão feliz. .

'lutar movimento.FLORIANOPOLlS - 27 de Outubro de 1950·

\ Assembléia Legislativa
SESSÃO DE

..
2'5-10-950 regimental, com a seguinte ordem

Sob H; preaidencia do deputado do dia: trabalhos legislativos.
Ruy Feuerschutte, foram' abertos Sessão de 26/10/50
os trabalhos da sessão da Camara Á hora regimental, tiveram
Estadual, tendo sido 'aprovada, de início os trabalhos da Camara
inicio, a ata da sessão anterior, Estadual, presidindo a sessão
sem retificações. '0 deputado José Boabaid,

Procedeu-se, a seguir, a leitura Lida a ata da reunião an-

do expediente. terior, foi aprovada sem restrí-
Concedida livre a palavra, solí- ções.

citou-a o dep. Oswaldo Cabral, ten- Após a leitura do expedien
do recorrtdo à direção da, Casa no te, foi declarada livre a pala
sentido de tomar providências pa- vra, solicitando-a O dep. Os
il'a a normalização do serviço de waldo Cabral, que, encamí
montepio do Estado,' visto que há nhou à Mesa um requerímen-
8 meses os seus contribuintes não toto no seguinte teor:
conseguem as transações que hão Sr. presidente. RIO, 26 V.A. - O ministro da Ae-

pleiteado. De acôrdo com o' artigo n? r�nauti�a aprovou a prO/Pos� da

Na ordem do dia foi aprovada 33 do Regimento Interno re-. DIrE�t�l'la do Pessoal, no sentido de

..

'
ser dispensada no ano em curso � a

uanimemente a votação d3J reda- quell'� seja coloc.ado em. pauta apresentação dos reservistas da For-

ção final dada ao projeto de lei O projeto de leí, que fixa os, ca Aerea Brasileira.
n. 75/'50, que visa dispensar Lajes subsidios e ajuda de custo dos o Dia do Reservista, que transcor

'110 pagamento da ímportancia de membros do Poder Executívo re a 16 de dezembro vindouro, será

Cr$ 1 ..478.290,70, que deve ao Es- e Legislativo para o quatríê- comemorado nos quarteis, sem a

tado. nio 1951-1955. obriga�oriedade de apresentação dos

A seguir, O sr, p;e�idente disse (Ass.) Oswaldo Cabral.
reservístas.

achar-se s�br,e a mesa um requeri- Submetido à apreciação do

meato subscrito pelas deputados: plenáriO, foi o requerimento Bosp·ll·al (·0180tl·l'Lopes Vie-irã;\ Alfredo Campos, aprovado. I
.

Biase Faraco, Ruy Peuerscbutte e Na Ordem do Dia não hou- ,

Bo'-
·

Antenal' Tavares, _ o qual, solicita- ve matéria a ser discutida pa ra a 1118
.

va, na forma regimental, regime de nem votada, encerrando-se a WASHINGTON, 26 (USIS) - Es

ur,g�ncia ao projeto de lei n. 64/50, sessão. '" tá sendo construido em La Paz, o

primeiro Hospital Infantil, da Bolt-
que dispõe sôbre vantagens de ofi- via. A construção do novo nosocomío,
dais � praças da Policia Militar' do de grande necessidade naquele país
Estado O t 't d

I

I
latino, foi ordenada pelo Governo bo-

Sub�etido a votação, foi apro- COO ra, O
'

a exp 0- liviano, que conta com auxilio do
d

Fundo Iuternacíonal Prõ-Intaucta,
va p�'osseguindo, usou da palavra � ra�ão da L. Federal das Nações Unidas e com a coopera'

\' ção do Bureau Sanitário \Pan. Ame,
deputado Nunes Varella, para re- ItIO, 26 (Y. A.) - O procurador rtcano, que é um orgão regional 110

querer á Mesa substituição. do Cunha Melo, em longo parecer sobre Hemisfério Ocidental, da Organízaeão
sr Wígand Pershun pelo sr. Biase O contarto firmado "entre a União e .Mundial de Saúde.

•

. _ . _ o sr. J. Campbell Pena, concessíonar ío

F�raco, na Comlssao de FIXaçao d,e da exploração da Loteria Federal,
Força. I concluiu pelo registro do contrato.

Tendo aoedido a essa solicitação, Ante-ontem, em sessão do Tribunal

o sr. presidente deêlal'ou livre a de Contas esse processo foi entregue

.palavra para exp�icação pessoal.. I ao ,mi!1is�ro Ernesto Claudin,? que

. Não havendo quem ,se manif.es-· pedIra ,v�sta do mesmo. Asslm que

. _" esse mInIstro devolver, o que se da-
tasse, fOI ·encerr:ada a s,e�sao,. mar- rá amanhã ou na proxIl1a terça-feira,
!Cando-se outra para hOJe, à hora .o caso será julgado definitivamente.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
E C Z E M' AS,
INFlAMAÇOES,
COCEI RAS,
FRI'EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Arrependeu-se o Doi·
vo que disse «Não» rI
ROMA 26 (V.A.) - Vitt

.

Jannitti 'Piromal:o, noivo qUI'
disse "não" no altar, reconci..
liou-se com sua noiva. As fa'

O presidente da Repuhlíca as- milias dos noívos disseram on...

s�n�ll decreto cr!audo, no, ,Mini'S-, tem á noite, que. Piromallo Ir
térío das Relações Exter-iores, a-.a moça Claudia Seaclo deixa,..
Comissão Nacional de Assistênoia ram Roma '.quase ao'mesm6
Técnica, oà qual incumbe: '" tempo- domingo. Depois foram
I - Estudar todos os proble- uietos conoersanâo, alegres Ir

mas relativos à participação do felizes' num restaurante de'
Brasil em programas intemacio-! An�io, belneario perto de Ra
nais de assistência técnica.: ma. Piromalío- advogado de .1f
II - fazer o levantamento das anos de idade, respondeu com.

necessidades brasileiras em maté- um decidido "não" quando o
ria de assistência técnica e pre- padre, no altar, no momento.
parar planos e programas para oh- cte seu casamento lhe penntnr
tenção de auxilio técnico "de 01" tou se aceitava Claudia por es-

ganizações internacionais ou de posa. A noiva já tinha respon
fontes governamentais estrangei- âido "sim". As declarações âas
ras: duas familias -em Roma indir
III '_ estudar as posslhilid.cdes cam que esperam que os noi*

de ccndribuição brasileira para I vos regressem a Roma ainda
programas cooperativos de assis- esta semana e anunciem novo;.

têncía técnica, examinando para €lata para o 'casamento. Or

êsse [fim ás ifaciVü�ade,s disponi- noivos descendem de abastar
veis em órgãos públioos federais, das tlf!,milias litalianas.
organizações estaduais, autarquias,

,

e sociedades privadas de ínterês- êuspenses as
se publico:

�

IV - estabelecer normas para restrições.con1tratos de pre�tação de servi·
WASHINGTON, 26 (USIS) - O'

ÇOs de assistência técnica, superiIi- Governo dos Es'tados Unidos suspen·
tender a .e·xectl'ção dos m,esmos e deu todas as restrições impostas áS"

estabelecer critérios para o inter- plantações e ao mercado de algodão,.

câmbio de bolsi>.ltas e técnic03 para 1951, numa medida para afàstal"

dentro dos' progr:a,mas internado- a carencia de algodão e para aumen-

tar a safra do próximo ano, a fiDJ!
nais de assistência téonica; e, de satisfazer ás necessidades inter�
V - disseminar documentação nas e de exportação.

informativ. :sôbre ,as facilidades de

a.ss-istência' técnica di.sponiv8is em

outros paises ou. em organlzaf;ões
internacionais 'e sÔDre contribui

ção brasileira para atividades de

assi,stBncia técnica. Compor-s,)-á, a

ComiiSsã-o de AssistênCia Técnica,
de onze 'membros .fJ:lomeado.i pejo
Pr,esidente da República mediante

indicação do Ministro das Relaç5es
Exte'riores que será, o seu presi
dente.

o deçreto assinado pelo
Presidente da República

nATAS PARA IMPRESSA"
{; O

0

.. TOM A R

Convênio comercial
com a Austrália
RIO, 26 V.A, - Realizou-se na tar

de ontem no Itamarati, com a pre
sença do encarregado dos negocios
da Australia e altos funcionarios do
Ministério do Exterior do Brasil, a

cerimonia de troca de notas relati
vas a um entendimfilnto comercial
entre os dois países. O referido ajus
te envolverá transações éomerciais,
que se realizarão no período de 24

I
de OUtUbI'O do corrente ano a 31 de

, dezembro de 1951.

Restabelecido o· sr.
João Neves

. .

.Emprego para pessoas ativas qtle
.

queiram progredir na vida
Importante organização muito antiga e conceituada pre.

cisa de x4rios inspetores viajantes. - Despesas 'pagas . para

pequenas viagens. -:: Possibilidad'e para ganhar de inicio

Cr$ 1.500,00 à Cr$ 5.006,00. _: InforínaçõM à Rua Felipe
. Schmidt, 17 - Sobrado.

RIO: 26 (V. A,) - Após um longO'
periodo de ausencia em suas ativi
dades de homem publico, l1l0tivadlr.
pela enfermidade' de

.

que foi acome

tido, João Neves fez a sua "reentrée"
como orador e diplomata, discursan
do na I Convenção das OrgánizaçôeSl'
não Governamentais, reunidos sob'
os auspicias da ONU.

.Nesta capital uma caravana de - estudantes do . Grupl
Escolar «Duque de Caxias), _

da cidade, de Mafra Visitarão centros, de edocaçã�
.

dos EEU�.

Em visita à Dussa reda�ão, ontem, ulna comissão de profes
soras, e alunos daquele estabeleciment,o de ensino

Procedente de Mafra, chegaram dúvid·a, sua missão de congraçamen- na ocasião fôssemos' intérpretes 'de
!terça-feira última a esta capital.. to estudantil.
:via aérea, os alunos do Grupo Esco· Nesta nota registamos a visita
lar "Duque de Caxias" daquela ci- que, ontem, em nome dos excursio
dade. nistas, nos fizeram as' professoras
A distinta caravana estudantil, Brandina Furtado de Melo, Antônia

depois de visitar os pontos mais pi, Emília Alves, Cecília Furtado de
toresco da ilha e di�er�os estabele- Melo e os alunos Darcí Pedro Flo
cimentoª de ensino retornará àque, res, Bernadete da Conéeiçãjl e Ma
la cidade, amanhã cumprindo, sem ria Neusa dos Santos, pedindo-nos

WASHINGTON, 26 (U.P.) - O IDias visitarão varios cen.tros de edu'
Departamento de Estado anunciou cação dos Esta:1Tos Unidos de acordO"
que os professores e educadores por-, com o programa de intercall1b�o cul·
tugueses Antonio Gouveia e Antonio I tural.

-

seus agradecimentos às autoridade,
principalm�nte :às que. dirigem a

instrução em nossa terra.
Ao mesmo tempo que agradecemos

a· honrosa visita dos jovens estudan·
tes do Grupo escolar "Duque de
Caxias" formulamos-lhes' os melho·

,
. -

res votos de estadia nesta capital e

feliz regresso.

Fp/e�G It�nae
- Você leu o manifesto do Irineu ?
- Li!
I _ E tem l�do aquelas conversinhas moles que oDiá...

·

rio ,publica tOdos ()� dias ?
- Tenho!
- No, seu palpite,. vale o manifesto ou valem as con-

versinhas ?
- O govêrno do Irineu é que vai responder. Se êle'

fizer do manifesto conversinhq,s, as cá/tversinhas ficaraIll
sendo o manuesto !

É conversa!
Não! É' manifesto!

GUILHERME TAL
, ';';
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