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da Rrpublica assinou/ ato apre

varido a tabela unica, de extranu

mera rios do )\1inistério da Educa-

. cão, a qual será publicada na pro

-xima, semana no Diario 'Ofi cial.

° prcsídcnte da Bepublica, exa

minando o processo do DASP C,1}
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que 50 por cento elo numero dcs

tes
.
servidores fossem melhoradas

de nível passando da l'efel'encia.

que propõe enlendimento,s para f; 23 para a refereooia 2/1.
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-: Ano XXXVI

No dia de, Boi Barbosa
IN.HorIIDópolls-·Domingo, 5 de Novembro de 1950

Liberdade, eis a questão
:�

Dividem-se os povos em dois campos e- em duas teses, defi
nindo-se uma pela sujeição do homem a� poder .tirânico, e 80·

berano do Estado, e outra pela conservaçao daquilo que e, na

personalidade humana, o mais digno e o mais edificante: a

liberdade.
Liberdade de ir e, vir, de crer ou não crer, de possuir ou re-i,

jeitar, de fazer ou deixar de fazer, liberdade, em suma de dírí- .

gtr-se ria vida como aprouver à consciência ou ao coração.
Liberdade que é mais que o simples díreíto'sde viver. Que

é a vida sem o determinismo, sem a coação, sem a arbitrarieda

de, sem a subjugação a interesses. que não o próprio �u a .da
coletividade � numa regra comum --que a todos se transfira
e comunique, em igualdade e extensão. .

Liberdade' que é mais do que o ficar em casa, no aguardo
dos acontecímentos, à espera de que digam a missão do dia ou

a tarefa: da semana.

Liberdade que é mais do que o simples direito de ter uma
crença. Que é a regalia de ostentá-la, de praticá-la, de acompa

Fomos ainda informados de que, nhar-lhe os preceitos quer no culto público ao Ser da venera..

o sr. Presidente da República já ha- ção, quer nas práticas íntimas dos templos que se abrem sem

I
via nomeado o advogado dr. Ed. contratempos e sem limitação.
mundo Acácio Moreira vara ju. Liberdade que é mais que ler e escrever sem receios, sem

bitolas e sem outra orientação que a da consciência. Que é o es

; iz efetivo do TRE, na vaga opor crever para todos, em folhas ou livros que se não confisquem,
'rida com o afastamento do Prof. que se não queimem ou se não proibamo Que é o escrever sem

I dr. Henrique SLodieck, cujo man> ofender e sem atentar contra os princípios da ordem democrá

i dato terminou a ,27 dêste mês. A tica, esclarecendo os detentores do Poder, sem amesquinhar ou

I Procuradoria é_ exercida, aUáR, pregar a sua ruina e a do regime, que seja, por sua essência.
um regime de liberdade. /

I com raro brilho,' pelo dr. Mílton l Que é o poder ler a verdade sem as nuanças da rantazía

. , I Leite, da Cosia. ou do pregoeírísmo exótico, malsão e daninho.

conueoem, recebeu-nos odes. Fer- "as Juntas, contudo ainda e cêdo I. Estavámos satisfeitos / "com a Liberdade que é mais do que traba.lhar. Que é o trabalho
reira Bastos com um atetuoso a- para \lma ,r:espost.a segura, de yez: ec�ü;evi.sta que, sem esperarmos, voluntário, o traba_lho - dever' e não o trabalho - imposição,
pêrto de mão, .:fazend o-nos logo que ornE ainda está tomandot obtivemos do ítiístre Presidente

O trabalho - tarefa, o trabalho-escravo, Que é O' trabalho ___;
.

I oração, o trabalho - vida, o trabalho - emoção, o trabalho ---.

conhocímenlo e decidindo de re·: da nossa Côrte de Justiç i Eleito- lar, família, conforto e paz. Que é o trabalho _ obrigação so-
cursos que lhe foram encaminha.! ral, des. Ferreira Bastos, uma das cial, dentro do pendor e da possibilidade física, em ambiente e

elos.
., ,. I mais expressivas figuras da ma, local de escolha livre e espontânea. Que é o trabalho por voca

- V. EXIa. esta no exercrcro da, gístratura cataríuense, que, ao ção, O trabalho por prazer, o trabalho por mandamento íntí ...

presidência, ou foi efetivado no; retirarmo-nos, nos acompanho']
mo e não por submissão ao volutaríoso desejo dequem pode e

, tudo quer. .

cargo?
,.' 1 até à 3orta, onde mais uma /vez Liberdade que é o mais do que o simples ire vir. Que é o

- Por honrosa def'erência dos ;'lhe agradecemos a maneír.r . Iidal- locomover-se no país ou fora dele, sem limitações exdrúxulas,
meus colegas rui eleito Presidente, I ga com que nos acolheu. sem exigências absurdas.-esm atestados outros que não os da

I tit
. -

'1 t d s I diligência, os da educação e da probidade. Que é o sentir a

:E:::a:;:�::.::::�::.���;:::, ;���:::�i�:i;a�:�e�e�::u:�;:;;; 1 Mí��ã;·-d;·_·T;-ii�-;ii-i� ::f:!�t�::p�v����l������� ;et:sia����r�g�i:�; t��:��n�õ:
- Como decorreram as eleições �o. corrente, de fazer parte \dêste

. virá ao, Brasil Liberdade .que é o ser proprietário, o poder dispor ao seu.

.em nosso Estado, desembargador? I'ribuna], t
talante dos objetos e coisas possuidas. Liberdade que é a inicia-

RIO, 4 (V.A.) _- Despacho de tiva sem p
.

t Ih' t t
.

_ Da melhor forma possível, - Poderá V. Exia. informar-nos .

eias nem O IIQ"en os sem rup uras nem ameaças,

de COIUO decorr-eram os trabalhos
'Washington informa' que uma sem gravames exagerados nem. dependências absolutistas a: um

respondeu-nos, porque livres e sem sentíd a m
'. . -

Lib d d "Imíssão da 'I'ailandia visitará o O e u aso mspiraçao. I er a e que e o vmcu o e a de-
o menor .incidente, o qU0 r!'lvela a de pI"Rparação do pleito?

-s Brasil no inicio do mês de de- finição da creatura perante o Criador, em tal dose e em tal;
alta compr-eensão cívica do uos- - Êsses trabalhos, qU,e foram

li zernhro, O objetivo' desta missão
monta que lhe assegure a dependência mas lhe não obscureça; .

80 povo, e comprovou o modo ele- presididos pelo meu digno ante- . .

a união. Liberdade que é a autol.-...d,eJ;erminação, a responsà-
.

d d' 'd' o cessar!, jd,ecorrerjum ,normalmente. I é dar a?s ofiCIaiS da marinha-.da bilidade, O carater, a formação intelectual no rumo que mais
va o e Igno n_orque preSI lU .,,. ! TaiJandia uma oportunidade para convenha ao feitio e à personalidade de cada um. Liberdade
pleito, como verdadeiro magisf.ra· S. Exia., aliás, conLon com o efi, .

'

t ·t· 'b'
- ,

familiar-se com eqUIpamento e () q�e. e o, �'ansmI Ir, sem CO.IA Iç?eS, a ?-istoria, a tradição, os epi·
do, o Governador Aderbal Ramos ciN1te auxílio do funcionalismo

metodo de instrução naval da ma- SOdlO� eplCos,. as lutas, a cl�ncIa, a fIlosofia, a religião, a moral
-da Silva,. da Casa, e com a cooperação do e o dIreIto. LIberdade que e o escolher, o compor uma maneira.

rinha brasileira. d
.

_ Quanlos votaram e qual a Govêrnü' do Estado ê das Prefei· e VIver, o sentir as pulsaçõt::s da alma coletiva sem que nelas:
, u··· atellderam, S I B I

se ponha, de contado, um ritmo só, uma: vibração única inter-
Iler��niag.em dos abstencionistas? .uras mUl1,lClpmS que NODO a ão

..
r
...
8sl eiro mitente, indiscontínua. .' '.

�'Votaralll mais de 275.000 e· pr'o,nlamente. às solicita'ções do .

, Liberdade, em síntese, que seja de todos e que a todos per.. ,

leitores, e quanto á abstenção fpi TRE. Dev�, ainda, salientar o di· AoDul de Arie tença com ,o mesmo timbre e a mesma se&urança.
de menos de 30% o total. li,gente trabalho dos juizes ele i-

F
.

f'
Contmua na 8a. pagina

_ Se�ão precessados os faltosos? torais, qu� c�lmprjram, com exa'l otogra I�a P I
-

/
- De certo, aliás de acôrdo com tidão, .as �nstruções baixadas para!, .RIO, 4 (V.A.) - Sob .0 .patroci: erOD tODgralu a-se com Tramaa_

o Códigp Eleitoral.' OporLunamen· a reahzacao do pleito, sendo tam 11110 do Foto Clube BraSIleIro fOI

d Ite-o Trjbu�;l providenciará junto bém, de registrar_'sé a colaboraçã.o . inaugurado ontem nesta capital ° por tet esciapa. o i eso do ateu .."

ao ilustre dr. Procurador Regio- do Departamento dos Correios' € ]\'ono Salão Brasilefl'O Anual de

d
/
nal no sentid-o de ser ,efetivada fl T.e,légrafos e das estações rádio· Arte Fotografica. A refe,rida mos' la o de quarta-feira
medida. �elegráficas da Policia Militar do' ira de arie cuja abertura foi pre· /'

BUENOS AIRES, 4 (V. A.) - O presidente Juan DomÍn-
- P'elos calculas feitos, e base- Estado. sidida pelo dr. Maciel Pinheiro, gos Peron con t 1 ·d t Tru-

.
gra U ou-se com o presI en e. mau, por te.

ado no quociente �leitoral, qual
_

- Como 'está hoje constituído o
I
diretor do' Departamento .de Difu' escapado lles� do atentado de quarta-feira ultima. Para taw.

a r,epres,e-ntação dos pal'Lidos na Tjriib:unal R,egj1o;n�l Ele\iioral, des. I são Cultur'al da Pi'Meitura. do Dis· t�, Peron enVIOU um c�bograma ao pl'esid�nte no qual repuQ'
Bastos, se não lJ:!:e fôr demais a

jtrito
Federal, concorreram artis· diou O atentado e reafIrmou os votos de bem estar ao chef(j>'

de Estado.
pergunt:t? S. Exia. estendeu-nO' tas de todo o país, exibindo traba-

uma lista que tinha sôhrc a mesa, lhos' executados em iodos os pro- Enquan�o isso, foi apresentada à Camara dos Deputado:;;
uma resoluçao, condena�do a tentativa de assassinato. É seu

com os nomes dos �tuais inLl'gTan.' cessos fotograficos conhecidos. autor o deputado peromsta José Eqlilio Visca.

o pleito de 3 de outubro' em Sanla
Calarina ocorreu 1ivre

Afirma, em 6otr8vi'sta ao «O Estado», O' das. Ferreira' Bastos,
ilustre Presidente do'Tribunal Regioo,l Eleitoral

Ciente de que os trabalhos de

apuração das €leições realizadas a

a.de outubro, em nosso Estado, ha-

viam terminado, resolveu a repor-

tagem de "O Eslado" encaminl�ar
-se ii sede do Tribunal Regional
Eleitoral, sita à rua Padre Miguo-
linho" a fim de ali tomar alguns
apontamentos quanto ao número de

.votantes, a percentagem quanto às

abstenções e outras informações.
Recebido pelo incansável Dire

tor da Secretaria do T.R.E., sr. SOe

ton Vieira, encarniuhou-nos s. sia,

ao gabinete do Presidente do 'I'rihu-

- nal, des. José Rooha Ferreira Bas-

tos, que acabava de despachar o eiXo

pedienLe do dia.. Com aquela cati

vante B fidalga acolhida qne todos

,_

sentar.

Dissemos ao qll� fórutuos, e esta

vamos certos de que os dados de que

precisavamos S. efia. poderia for

necer-nos. Não f.oi preciso mais,

porque o ilustre Presldonte de TRE,
solicitou, após, do sr. João Marçal,
chefe da Secção d", Esta tístíca da

Assemblpia-Câmara Federal c na

Leg'islativa? ,"

Embóra prálicamente concluo

..idas as apurações pelas respecLi
,

\

I

10.994

i tes daquela alta Côrle, que são os

I
seguintes: desembargador José

Roeha Ferreira Bastos. Edgar de

Lima Pedneira e Flávio Tavares

da -Cunha MiJ1�.;. juizes de direito
-

�
... .:::.

drs. Arno Pedro Hoeschl e José do

:�PatJ/oOcinio Gallotti, e o jurista
dr. Clamo Gusterihoff'en Gallettí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hiller em M-oscou
POI' Al Neto

Um produto do. �
'LABORATÓRIO B�RGAMO
�v, Pire, do Rio, 23 • Itaquera • E.F.C••

, v

II.B: Puõ/icidlldo ,-,

Distribuidores para os Es'
tados do Sul:
RAMAR S. A.' - Comercial

Farmacêutica
Caixa Postal, 245 - Curití

ba.
'

o homem com a orelha cortada
caminha cautelosamente, pl·�v,liirlr.
pelas sombras da noite.
Tel Aviv - a capital do estado de

Israel - dorme Profundamente.
Lá em cima, no céu, apenas um

punhado de estrêlas medrosas teste

munham o uue está ocorrendo.
O homem com a orelha cortada

aproxíma-se de um edificio alto, de
fachada cõr de marfim.

-

A porta daquele edifício, dois sol·
, dados montam guarda.

São dois soldados da polícia da Clt.'
pital ísraeltsta.
No alto do edifício que guardam,

ondula uma g-rande bandeira verIl\e.
lha.
O homem com a orelha cortada

para um pouco, a uns 20 .passos dos '

soldados,
Para e olha em direção ao alto do

�dífíciO, onde tremula a bandeira so

viética. _
Nos olhos do 'homem com a orelha

Cortada há um lampejo de rancõr e

de violência, à vista do símbolo co

munísta. ,

De repente, a calma da noite é
rôta por um grito estridente.
O homem cõm .a orelha cortada

salta bem em frente do edifício da
legação soviética e, antes de que os

BOldados o pudessem evitar atira
contra o prédio uma bomba.'
Ao mesmo tempo, o homem grita:
"Abaixo a Russia Soviética!
"Abaixo os perseguidores do ju-

deus! f

"Viva a liberdade! Viv:a: Israel! ...
A bomba explode, e danifica duas

janelas e parte da fachada do edifi.
cio ...

Quarenta minutos mais tarde, o

homem 'com a orelha cortadá);sta na

delegacía,
"Podem prender-me - -díz êle

mas não me calarei.
"O mundo precisa saber que Ri ..

tler está governando. em, Moscou! " ...
Bem - o que i eu acabo de contar.

lhes é o 'Último capítulo na vida de
Moíséa Negrea, 'o judeu rumêno que
atirou uma bomba côntra a legação
sovíéttca em Tel Avivo •••••••••••••••••••.••••••

A vida de Moisés tem sido sempre numa prisão. Agora, os que o pren-tl�fícíl. díam eram os comunistas.
Primeiro, quando era ainda .rapa- Como no tempo de Hitler - e si

sete, foram os nazistas. bem agora o acusassem de ser um
Quando o chicote da, Cruz Suáatí. 'cosmopolita" _ o. verdadeiro crime

ca estalava pelos ghettos da Europa de Moisés era novaments, 0- crimeMoisés andava fugido, como si fôss� de ser juqeu.um criminoso.
. Um dia, Moisés conseguiu deixarO crime dêle - como o de tantos. a prisão. Naquela prisão lhe haviam

outros milhões - era 'o erime de ser cortado a orelha mas ainda estavajudeu. vivo.
Mas os nazistas foram derrotados, Fugiu da .Rumauía comunista, ee Moisés pensou, que poderia, enfim foi para Israel, onde .o progresso e

'

encontrar justiça e opoj-tunidads pa- a liberdade finalmente lhe oferece.ra conqUistar um lugar ao sol. ram um lar.
Infelizmente para êle, Moisés nas, Mas 'quando Moisés soube que acera na Rumania e ali se achava velha mãe que deixára na Rumania'quando os 'comunistas tomaram C011· havia sido enforcada pelos êõmunís.ta do país.

tas, perdeu a cabeça.Uma ao uma, as espel'anças que E foi por isso que, na calada da;Moisés tinha foram caindo por terra. noite atirou uma bomba contra aE um dia <viu-se novamente metido legação sovíétíca,
-

Use um preparado que não seja
_

apenas perigoso palia tivo. Tossei-
/

na Bergamo elimina realmente
a irritação ou inflamação do apa
relho respíratórío, fortalecendo·o.

_ ....•.......•.••
'

........•... �

r"HJ'"t!I rl'�·;,.�_# .... e » ............ '-.ar

I' VAE·AO RIO?
.'

QUARTO C/BANHEIRO
E TELEFONES

ENO, rElEGR, "ARGENOTEl"

!ELo 25.7233
RUA' CRUZ LIMA, 30
fRAIA 00 flAMENGO.

'O PRECEITO DO DIA,
MEDIDA RADICAL

, Na agua potável não tratada po

dem ser encontrados germes ba-

nais, inofensivos, ,e germes, cau

sadores de doenças, como a febre

tif'ica, as disenterías, a colera, Es-

sas doenças 'são evitadas quando s€

ferve a agua, pois o calor destrcí

os micróbios responsáveis.
Defenda sua saúde bebendo

lovo!�

MÁQUINAS PARA

ESTRADAS·

Tratores
,8ull Craders

Caçambas· Escavadeiras
Motoniveladoras

ENTREGA IMEDIATA PREÇOS DE LISTA

Consultem - nos sem compromisso
(
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Fácil! Agora,
quando V. tiver o
nariz entupido de-�

'vida a um resfriado,
ã poeira ou ao ar vi
ciado, basta-lhe aplicar
a cada narina o Inhalador Vick, e

aspirar uma ou duas vezes.

Rápido! Em um instante, essa me

dicação, penetrante e suave terna
mais fácil a respiração. Que al:m\
dável é, então, poder r-e-s-p-í r-a-r:
Cômodo! Leve com V., no bolse ou

carteira, o pequeno e prático � 11;'''
Iador Víck, Use-o quando e sempre
que quiser, tão anti{:d{! qU:l':to nr-

cessãrio. Experlmer. te-o hoi.::: mesmo i

,/ IDACO S.A.
Telefone 8.1898 • Caixa' Posta1 1271.

End. Telegráfico: IDACOSA

S. Paulo
, -

Terrenos
-

Vendel�rs,e. em Iótes, à vista e

com Iací lldade de pagamento -

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

Florianópolis.
.,' , ..

.. Viajante
Precisa-se de um que conheça to

do o Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban

co .do Distrito Federal S. A.
somente agua fervida, quando

" •.

essa agua não tiver .a garantia IC"S�A "'Ida Saude Publica. - SNES. P1 ....... uga-se
,

RECÉm-CONSTRUIDA, 'A R.UA
JOSÉ BOITEUX N° 9.
TRATAR C01\1'O SR. MILTON

CUNHA., NO TESOURO DO ESTADO.

INHAIAD(�!� ilíK
PRODUTO [lOS lABO?AT";:I�;S ::l"

VICK vp.ponu:j

<- ,
... .. .

FKAQUEW
.

EM GEIAE
VINHO CREOSOTADO
f'SILVEIIA"

CASA MISCELANEA dl.rr
buidor. dOI R'dio.·� R.= J. A

ictor.' Vãlvula. e;'Dilco-!_.
RU9 Con.elh'ei(o Mairit

IPara colocar SOL,4

'I em' seu Sapato
PROCURE

Oswaldo
teleíon es 1536 e 1324

P.15 de N OVo n.22- 2'. andar
�------------------------

."tu f.Uelcla... ,... ....I•••
Ie ..... flllal.la. J
Mali("ale c... ,.. • ••11••,

'-.te' ,ara "POIPOLIIO'
, ... ea••raeta •• CUDIft
_UTUO PUDüL.-

..... /.........

FIUZJl LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis,

..................... � ..

SENHORITA!
A ultima erear;ã';'! em ,.

refri·
g,erante é Q Guaraná KN07
EM GARRAFAS GRANDBS

Pre{erindo-oq e8tá
acompanhando: a moda
;
....................................

l180lUTOWO QlOB�Q,.&. _
....

r
ALft8" -

Encarrega-se, mediante eom1lllo, ..

compra e vencia cie 1m6'nla.
Rua Deodoro H.

r�
Uns dormem

.assím ...

WI�
outros assim.,

r

Porém, todos podem dormir

tranquilamente, usando es..

ESPIRAIS FUT. Queimando

se lentamente durante toda,'

a noite, as ESPIRAIS FUT afu-

gentam os mosquitos, borra

chudos, pernilongos e outros,

insetos. E as ESPIRAIS FLlT"

têm chelro agradavel! Ex

perimente-as! À venda em"

caixas com 12 espirais.

',,, , . ........ . �

TINTAS PARA IMPRESSle;!'
6:'0:" l'" T: O M,_ A R'\,

(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO D[A '3 1JE N'OVEMBRO
Reinir:iou com a inclusão do maravilhoso' sortimento, de Verão

Da liquidaÇão .de BstoqUB da A M4_)DELAR para 'deffiotioão do prédio
Vida eocial Cine-Diário
EI EGANCIA 1

mo da -ccrdadeira eleqancia., As
...., lãs prejeridas são as\leuemenle

No próximo. vel'ão� s�rão }listos, quoâriculadas o� listrada�, assim

'com. bastante [requência. Os vlesti.· como as de bolinhas de diferentes
.dos ele linho com as saias preqnea- tamanhos.

das. x ·x
x x x-

-=- Rl'.rZ -

(Excepcionalmente, poi' falfa

energia eletríca no Odeon

Ás 10 horas

Colossal Matinada

1) O Esporte em Marcha - Nac,
,

..

2) Atualidade Warner Pathé -

Jornal.
"

3) Pelo f'áro v50 á caça.

x ; As unhas são assim como que as

"Os vestidos e conjuntos de finas

I
jóias elas mãos e não � concebern

Lãs lS'ão" sem cfú,lJida, de. grtdlnfde mãos [ormosas e de linhas finas, Shgort Esportivo
·utilidade na presente estação, '.:om as unhas mal pintadas e sem.

,:;prestcmdo ezcetente serviço,' tanto brilho. ��-se procurar o esmalte
-JWS dias frescos, como em outros que mellf:'.��. combine com o resto

Colorido
_

já mais temperados. Prevalecem, da maqu.ilagem, sendo que até o '5) Paisagens da Noruéga
.entre ésses modelos, os mais sim- verniz incolor ou apenas um po-

-

ShorL Colorido
.pies, pois qlle a simplicidade é lido minucioso -ojerecem um as- 6) Berço de uma Nação - yia-
.consideraâa, u» momento, sinôni- pecio atraente. gem Colorida.

-0-

4) Riquezas do Alaska - 8'horl

ANIVERSARIOS I Caminha, chefe

Guimarães tal Aéreo.

7) A desherdada da orquestrado Serviço Poso
Desenho Colorido

.. .Srta, Jane Sclimidt

Faz anos, hoje, a graciosa e Fazem anos amanhã

;:gentil senhorinha Jane Schmidí A exma. víuva Mercedes Ribei- '\
Desenho

8) Sensacional __ .. Popeye em

O PIGMEU E O GIGANTE

-Guimarães, aplicada aluna do Co- 1'0 Vi-egas;
.Iégio Coração de Jesus, dileta fi- - a srta. Muda Maura Bichter,
lha do prezado costaduano Sub- cOVlpetente funcionária do Tribu-

.

Ten. João Paulo Guimarães e da nal Regional Eleitoral.
-sra, Neli Sehmidt Guimarães.

Aos muitos cumprimentos que

_. a srta, 1\1aria Laura Callado
Caldeira. filha da exma. vva. dr.

Alcino Caldeira-,receberá

jüntamos,
jovem nataliciante,a

jnbilosamente, Os nos- - a menina Neay, filha do
'.

'SOs, augurando-lhe os melhores vo- Oscar Behsis,
"tos de felicidades. VIAJANTES

__Mario. da Graça
Ocorre, hoje, o aniversário na

··:ta.lício da interessante menina Ma

·t'ia da Graça, filhinha -do sr. pto
.Batinga, representante comercial.

Dr. Antônio Dias Canteiro

Natalicia-se, nesta data ,o .sr. dr.

Antônio Dias Carneiro, alto fun

�onário do TAP!.

Dr. Ed Moennich.

"Viajará amanhã, via aérea, pa

ra a Capital da Repúhlíca, � aba

lizado clínico dr. -- Ed Mosnnich.

Aos cumprimentos que lhe irão sumir sua clínica.

"prestar seus numerosos amigos e

� admiradores, juntamos prazero-

-0-
ARTUR FREYESLEBEN

-sos, os nossos, Procedente da Capital da Repu
.::ktã. C reusa de

-

Cah'aího Lim« blica, onde pel'�aneceu algum

Aniversaria-se, hoje, a senhorio tempo, regressou na ultima terça

nha Creusa de Carvalho Lima" f'eira o nosso estimado conterra·

- aluna do Curso :\Ol'llla I do Tnstitu- neo maestro Arlur FreyeslebE!ll.
to de Edl1caçã.o Dias VeUlO e fi· O "O Estado" cumprimenta-o.
lha do sr. :;;ehasLião de Carvalho ENFÊR'MOS I
-�Lima e da sr-a. Isaura Lima. SR. ZE1YON BOl.,rASSIS

Fazem aliaS hoje
O sr. Afonso Riheiro, abas lado

fazendeiro em J,-ªjes, onde é mui-

Acha-,s,e recolhido a quarto reser·

vado elo Hospital de Carid'àde, on·

de foi submt?tido a melindrosa in·

to conceituado; lcry,cnç'50 cirUl'gica, o nosso pri:l·

- o sr_ Olítnpio F. da Silva Ju· 'lado cOllJtei'raneo sr. Zenon Bonas·

sis, pessoa 131'gamente relacionada

I\esta capital, a quem desejamos
valos de ,pronto 'restabelecimento.

-llior, do nosso COD181'cio; \.

a sra. Alzira BOllson Cami·
, �.nha, espôsa elo 51'. co llmercillclo

t DliIi!T ��}!r�al!O) 8011
/ Guida Bott e família convidam os parenteg e pessoas de
; s�as r�lações, para assistirem à,mi�sa

-

que mandam �eza: pOI
:;alJlla de _ffima estimada cunhada e tia, TILINHA, na IgreJa de
:,�ão Francisco, segunda-feira, dia 6, às 7.3� �oras.

Agradecem por este ato de piedade cnsta.

Panelas de Pressão ÀRNO
a Cr$ 5tO,00

:Grelhadores Etétricós
a Cr$ 300,00

na Ele,'rolandía
Edf. Ipase - Terreo

.

:Rua �l'eip-reste Paiva -

Preços: Or$ 3,20 e 2,00

-'-Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N.O
ELECTROLANDIA

Nua Arcipreste Paiva, - Bdificío Ipase -Terreo

Opio.iões de Bernard' .Shaw
SOBRE BERNARD SHAW: Eu fiz pouco dos americanos di

zendo que constituem uma Nação
,', Toda a obra ou prefácio que de aldeões e defini os 100% de

eu escrevo contem uma mensagem. americanos como formados de

Eu sou o mensageiro de uma nova 99% de idiotas. Mas, os america·

época. (London M-agazine. - De- nos me adoram e continuarão a me

zembro de 1927). adorar até que, em um momento
-

* Nunca falei' sem ofender o, de santimentaltsme, eu diga algo de

maior numero possível de pessoas. I bo� para eles. Então suspeitarã(l

Minai, minha missão é dizer ce- que eu estava apenas fazendo bla

mo as outras pessoas vivem. (Ré.! gue e me colocarão de lado co-mo

plica ás criticas formuladas ao seu I' uma batata quente.
drama Joana D'Arc - 1931)�

-

,

* Eu não sou um desses homens SORRE A INGLATERRA:

de letras que dedicam sua vida a II
,', Como uma nação impopular e

dizer coisas belas sem qualquer mal dirigida llos�a existencia de

objetivo particul� O que eu falo: pende de)lue estejamos aptos para

é dizer ao povo algo sobre a sua lutar contra o resto da raça huma

própria vida. (Discurso pronuncia. na.

do no Instituto Britanico del Jor. '. SOBRE RELIGUO:

nalistas - 19f1). I I

'" Quando eu era pequeno queria * Nunca�me juntei a unia Igee-
ser um pirata, mais tarde almeíava ia porque um dramaturgo deve se.!'

ser um cantor .de ópera e finalmen- imparcial. Necessito, contudo, dos

te quís ser um grande pintor. Uma. crentes de todas as religiões.
uníea cois9- nunca desejei ser:

'" A religião está sempre certa. A

um escritor. E isto por uma razão religião solve os problemas. A cí

muito .simples: - eu nasci escritor encia está sempre errada, nunca

solve um problema sem criar ou

. tros dez.

e emo

SORRI( OS, ESTADOS UNIDOS:

moral e uma mentalidade de
vila do século dezoito,

-

I
,', A América do Norte. tem unta SOBRE O MUNDO:

uma "As escolas são uma prisão de

crianças. Estive preso a uma delas
durante muitas horas, mas nunca

aprendi nada. Isto foi o que pr.é
servou o .,..meu espirito, pois, de
outra forma, seria um imbecil co

mo todas as pessoas educadas.
" A pobreza pode ser curada de

varias formas. Se necessario, ma

tando todas as pessoas que ganhem
menos de 1.000 libras por ano ou

com

George Brent

Preços: Cr$ 5,00 (Unico)

.' Se -os estudantes ·univcersitários
americanos não se organizarem
eles nada aprenderão. Os professo.
res que. possuem são mal pagos,
sobre carregados", de trabalho e pri.
vades de toda 1\ liberdade para en

sinal' livremente.
,', Sempre tive o máximo cuidado

para não dizer uma palavra gentil
com respe.ito aos Estados Unidos, _ que reclamem mais.

,', A me-,lhor fo.rma de melhorar

"Jlilp. 14 anos"
- RTl'Z -

Ás 2, 1�,30 e 8,30 horas

Orn;ON
Ás 7,30 horas

. Simultaneamente .

Sessões Elegantés
Um drama profundamente' hu

mano, reI) leLo de e111O'ções !

Uma; hisloria encantada ,que lhe

arrancará sentidas lagrimas!
CORAÇÃO PRTSTONEIRO

eom
•

James Mason, Barbara Bel �d'

eles, Robert Ryan
Sublime. . . Enternecedor. .. l·

nolvlclavel L __

-

No programa

1) O Espol'te ,cm Marcha - Nac

2) Metro Jornal .",-- Atualidades

Preços
ÁS 2 (' 4 h01"a; - Cr$ 6,20 e 3,20
Ns 6,30 horas Cr$ 6,20 (Unico)
Ás 8,:�O horas

3,20

Cr$ G,20

ções em plena selva .

que fará um estágio de aperfei-
-TE:\'l'AGÃO SEI.VAGEM

çoamento na capital-do país.
O ilustre facultativo deverá es-

George Brenl. Vera Ralston
tal' d€ retorno à nossa cidade até

o fim do corrente mês para reas-
Torcidas... Boruance . , . Sença
cões�

Preços : Cr$ 5,00 e

- ROXY -

sr.

"L-IVRE" - Creanças maio

res de 5 anos poderão entrar .

- ODEON-

As 2 horas
Vesperal das Moças.

1) Cinelandia Jornal - Nac.

2) MINHA VIDA E MEUS

A.MORES

Technicolor

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

i as condi.:;ões' de vida do mundo po-
I de ser sintetizadá em três palavras:
"Ler minhas obras,.

'" O seg'redo do sucesso é ofen

der o maior. 'numero possivel de

�ssoas. -,.

':' Eu resolvi praticamente, todos'
os problemas' do nosso tempo, mas
os administra'1oxes: insistem em

dizer que eles são insoluveis-; 00\110
se eu nunca tivesse ex·istido.

'", Todos os combatente.'> do con

flito 1914-18 e de todas as outras

guerras disseram sempre que luta

vam em legitima defesa. É uma má
xima militar, entretanto, que a me

lhor defesa é a ofe,nsiva.

/

"LIVRE" - Creanças maio·

I'PS de 5 anos poderão entrar fi'l�

sessões diuru,'l,.'i

'" A monstruosidad�
atual de vida é que. os

do sistema.
dloutores

tem um enorme interesse em .nossa

doença; a nosSA saude é a ruina
deles.
" Cessem os votos de feliz ani

versário, eu disse. Quem,. sendo
uma pessoa. normal deseja ser lem_

bJ;fldo que envelheceu um ano?
'" A bomba atômica tiróu toda a

�o,ssa autoridade moral para efe
tuar julg'ame,ntos., Depois de usar

a homha atômica sem ll.dyertêneilt
prévia e de voltar a usa-la desne
cessariamente estamos em pessi
ma l>osição moral para enforcar
quem quer que seja. -,

,', Vosso impe,rado'l' pode ser e,

imperadur
-

da Austria, mas eu sou

o imJ;e.::-arlQ!, dI'amátieo da EUl'opa_

com

Betly Huton, John Lund
.

3) Aventuras.,. Perigos

com

3,20

ÁS 2 horas

Vesperal do Barulho

1) Cine Jornal - Nac.

2) Um filme repleto de miste·

rios- e sensações!

\

e

GA1"II0"HO TORTUOSOS

\

com

A.lan Lane
-

Lulas '" Sensações...
,

I3) O Rei dos Coy-Boys no mais

eletrizante de todos os "westenrs"

FORASTElRO INTRÉPIDO

com

Charles Slal'l'ctt

4). COlltimwção do mais espeta·
c.ulal· de todos os seriados:

CO:\'TRA A 53 COLUNA
. com

:\'eil Hamilton

5 e.. 6° Episodios
Pr·e\:os: C't'$ 5,00 e 3,20
"fm. 10 (DEZ) anos"

[MPERTO (Estreito
Ás 2 horas

FOIt.'\STEIRO INTRÉPIDO

com

Charles. Slarrett.

2) CO!\TfiA A 53 COLU�A

5 e 6° Eps.
NE'U Hamilton.

3) CAMINHO TOR'l'UOSOS
Abn Lellle

Pre�os: Cr$ ·�,20 (' 3,20
"Imp. 10 (DEZ) ane,>

Ás 7 30 horas

,TE:'i'TACLI0 SELVAGEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 . O ESTAPO-Domingo, 5 de Novembro de 1950

I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.�

E'Icrit6rlo • Recl1dllRota
Ru,;s

.

Tll-a.õenus sr.
.

IFONE •• 1488

!n::-:::::-R.�I.�LO�B�4T�O'--IL--=UO
Doenças do aparêlho respiratório

TU8ERCULOSE
Cirurgia. do Torax

'Formado pela Faculdade Nado
nal de Medicina. Tisiologista e

-

Tistocirurquio do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do'Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães, (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,::i8
Consultas, 'díariamente,

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

I D1'. CL�ARtlO" G.
GALLETTI

ADVOGAILO
Crime. !ri...!

Oout1tu,1ção li. S�(lt"da i..
HATURALlZJl..çOE:}
Titulotl Dsolarc't6riow

"Dr. Lins 'Ne-ves lOr. Polydoro E. S. Thiago
- êlêi§lê§lsí§I,ee.;eÉU§U=Jt$'i#lj#li#Iªª ttn..rB�.::.:.n:'!;!�:,:,é4je... te Boa�:�e· =a�: de fito.

r ·"cõMP�ÜtA�A1llNÇA..TôAlinm;;%%T·-) �c�������:
- CI- rIaD?pO�t=��:te da

� fadada em 1870 - Séde: BAHIA � Jiapóatico. eontrcleoe tratamento

� INcaNDIOS E TRANSPOIrl'ES "'�.liJ&do da lP'avid�. Dbtur·
Cifraa d. Bala.�. d. 'U" doa da adoleac!ncia e da menopau-

CAPITAL .8 RESERVAS ••..•. .••..••• Cr' 1O.800.ftOfI,lo .. Pertubaçõe. melUtrual•• 1'1""

Respoosablldadea .•.••• .. ..••.• •••.•.. CrI 1.978.401.765.17 . uç6ea e tumoro do aparelho ,uj,
Re�ita Cr' '7.05S,241,30 . ai feminlno. •

Ativo •...•... .••.•• ....••. ••••••••. Cre 142.176.803,80 �raç&!a do utero, ovlrloa. trem-
Sinistros pago. no. último. 10 �no.t '. . • . Cft .8,88'7 818,110

.

..a. apendice. Jl�roiU. �ar"éa-!. ote.
Relponaabilidedea ..••.. ..•• • •••...• � cre ,••71I.40Ú08,2o . lrurgia plútiea do perineo (ru-

Diretor": .._ .
vu)

Dr. PampltOo d'Utia Freire de Canal••, Dr. I'raaclae. d. BI, \SSISTENCIA AO PARTO B OPB-

_

A.1810 •.-erra, Dr. loaqulm Barreto de Araijo • lo.' ..ltre.. R.�ÇOES OBSTnTRlCAS
�%T":_;.,% ..,.,._.T T ' % , .,.%% - ., ,,:-..%-.- ,,:- T-.-.....,,. 01" ,,:_ ..,.-. • joeJlÇU gland91area. tirolde. 0"'-

tO;l!, hipopise, ete.)
''''turbiol nenoaoa· _. &teriIidad.
Regimes.

01ltnltót1o R. Joio Pinto, , - tst.

m
RuM. R. 7 de Setembro - adir.

nu e Souia - TeL 841.

ORA. WLADYSLAWA Wo.LOWSKA MUSSJ
fi

DR. ANTÓ�IO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínioa Geral-Parto.

'\

.------------------------------------�---------------------------------------- ,Formado pela .Paculdade 11'.....9-
aal de Medicina da Un1ycrsldad.

do BrasU}
lUd1co por concurso 11& .....tatea.
ela a ��!copataa do DliItrUo

Pederal
h-Interno Clt 1!(l�plt8.l PllliluJI...
tr1co e Manicômio JudiclAr10

O P I F da Oapltal l"edê."al
r. 8 U .0 ont es h,lnterno: da Santa Oasa de 1&1-

Clbdco • operlAlor
aer1córdia do Rio do .Janeiro

c..aalt6rio: Raa Vitor V ...._.- ,i.
OLnn:OA aa:oIOA - DODQ"

...._ NERVOSAS
Tlllofou: 1.405 OoI18UltGr1o: 'Jkl1flcl0 "-1ntiIJl

Cnealtaa du 10 i. I' ...... q ••to - 8al.a I.
II ...... R..ldbela: lha .111_.... 8esldAneh.·

.,. - Telefoa.: 1.. .

__ _ ,.
Avenida Rio Bmnco, 144

O M I 5 P'� Das lb toa 1. Iloru

I
t. i tO.". imoo".e eleita -. Telefone:

Oonsultórlo - 1.16ó.
. Cbmca Clr,urRlea .

...14100" - 1.1...
.

..'I_tiu l1e Senhora. ., TA.LJI n. ITA.J.AJ
CIRURGIA GERAL Pronn••• .._....

,.. Serviços dos Professores Bene� Pro,...�
tieto Montenegro e Piragibe No- �lA. .',�

.

-' gueira (São Paulo) I ....
Oonaultas' Du 14 ia 17 bor..'

. . .. • . .. . ..;-. - .. , .,
•

. CABA8 iii TJDBlUIlfoe
II.. Fernando Machado. 10 PolIWe V••. CDU ou tenà.o. ...

-'" - t'end_er'
Dr. M. s. C.a�"lcanti Não encontra comprador'

Entregue ao J:ecr1t6rto
CliIüca uchulYUIIeIlW da eriutU L AI11_ Saldatllla Karf'" II

L. vel.

I:r__::::::::::::����----....-;;�;;;-;-;.�;.;-;.-.'-.�.�--�--..----��.�
...;;���.--;;·-�...�.;;;���------��:.�.:-�IL�!'!.� ��Ru::��:::N�.�.�__.. ��

Agora, SIm!

Serviço completo e es�cialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com, modernos método. de diagnóstico e tra-
tamento. .

COLPOSCOPlA - HISTERO - SÁLPL�GOGRAFIA - 0-
TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, na 1, tO andar -.Edificio
do Montepio.

Horário: nas 9 á8 12 horas - Dr. MUB�.
Das i5 ás i8 horas. - Ora. Musai.

Residência - Rua Santos DUmont, 8, Apto'-!.

- I

.RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, diàri-..eate, 110 Hospital .e CarNa••

'

.......,
,..... "":&-....,.-.. " _ _ -_ &-Jtl'!..._..-.-J -..t'_...._ & -_,.:� -.. _ �

. 0'0 N�wton d·Avil�·
�rcl. geral - DoeD\:a. d. s.•••-

/ ra. - proetologia
FJetrieida4e Médica ,

ÀlDaoltÓl'io: Rua Vitor Meirelea n.

li - Telefone 1.807
Consultas: Á8 11,30 horaa e. � tu·
t. das 15 horas emdíante
Residência: Rua Vidal Ramo. ..

• - Telefune 1.4:2.

5 E c e SOCIAl..:

POlRiO ALEGRE

-":/ RUA VOLON fARros DA PÂTRrA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, asa - tELEFONE 6849 • TELE��AMAS: oPR9TECTORA.

Dr. MárioWendhlusen
.st&I.. _«Hca d. adaIto. • eria_
'lOualtórto - Rua Joio PfDto. 1.

Joençu doa órgãos internoa... ,...
eIalmente do coraçio e vu(»

iJoençu da tiroide e demaia Ika
dulu lnterq..

.3lDlca • cirurgia de aeubol'll. -

Partos
fISIOTERAPIA - ELECTJ\OCAB
DIOGRAFIA - ·:ilE'rABOUS.O

BASAL
IORARlO DE CONSULTAS: -

D1àr1amente das 15 .. 18 bCJ..
ru,

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meirele. .. ti

Fone' manDaI 1.701
RESID&NCIA:

A"enida Trómpowaki- n
.

Fone manual 7.
--�----------------------

;0,. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA a�
ItURGA - MOLitSTIAS D. II".

NHORAS - P..ARTOI
Wonudo pe)a J'uufdade 4. ......
.. da UIIi'fC'Üdade de SI.. P.alo,.
oade foi auiotente pOl' rirlOl -- ..
Seniço Cirllrglco· do Prof. �

c.rrtt ...
ClrlUlia do eH_õ O • riaI lIrnJII,.
...., InteatinOtl delgado • rr-. u.....
de. rina, pr61tata, be>dP. 11.....

ariri... e trompa.. VaricoceIa. �
ceie, yarl.l.. e benIU.

Conlulta. : r.1 J ia 5 bora.. , .... ,
7w,. Schmidt, 31 (alto. da Cue

Paraiao,). Telef. 1.598 •

ltea!cUacla: Rua J!;.teYe8 J--. 17_:
TelA!, II. 764

,.

Ag.enciae Geral para . St8. Catarina.
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. _

Caixa Postal. 69 - TeJ "Pi'otectora" - FLORIANOPOl.1S

TeJef. 11. 76'
c::a..aIta daa • ia 6 _..

;t._...eia, Well,. DeluBYt a. ,.;
TeI.f. In

o Sahio

í'VIR<iEM· ESPECIALIDADE" da
CJ�,WETZEL llN 1) rr� l' atA. L .. T()l � V,( L � íU: (M2tíS�

TORNA A ROUPÁ . BRANQUlSSIMA

Dr. A. Santaela·

Pedidos com Representante
Para \. Santa Catarina

DORIVAL ·S. LINO

I
Edifício IPASE - 2.� andár

1Caixa Postal 260

.FlorianÓPOli,�
- S. Catarina

slo FI1NCISVO D m SUL para NaiI YORK�
lnfol'magõ.. aócno. �.nt..

,'.

.

f'lori8nópoltl - Carlos H,epckeS/A - C [- Teletone 1.21 1 ( lt d. I ele.:
São Frenei.co dI) Sul- Carlol H.Jcpcke S/A -Cl - TelebQ� 6 vf )) � tMAC«

���Ã��:f1CitAt
ESPEC!AUOtJJE

--"""'......-""""'-----_.,.--"""".._-----............--=-"'"""---..."..,.........-------....----..:....;.------ ..;__�f!!!I5,. �_

(

\
C

..
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L Bodas de Prata
\
)

José Tclentino de Souza - Alda Nunes To180l1no 'de Souza

Newton Nunes 'I'ojentiuo de Souza, convida os parentes e pessoas

amigas (Ú� seus pais, JOSÉ ,TOLENTINO DE SQUZA e ALDA NUNES

TOLE:\'TI::\O DE SOUZA; para assislirem a missa, que em Ação de

graças pelo transcurso do 250 aníver-sár io de casamento, manda rezar

na "Ca Ledral :\'Ietropolitana, no dia 7 do corrente ás 7,30 horas, no

�
�

I Altar de S. José.

,---------------------------------------------------------------------------------

Sua" beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde depende do remédio

-

(onsagrado:

REGU-LADOR· XAVIER
N� 1 - EXCESSO I N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ\

REGULADOR XAV'IER - o remédio de confiança da mulher.
r >;

Servi�05 Ae(eos
4cCruzeiro do Sul) Ltda�

Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Bapídês

NOVOS HORÁRIOS
SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra -

íV. da Vitória - Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas
TERÇAS-FEIRAS, -- Fpolis. -- .Curitiba -- S. Paulo

,.-.c/baldeação -- Rio. Saida agência 5,30 heras.
Idem -- Fpolis. � Curitiba _ S. Paulo e Rio. Saida agên

"ceia 11,15 horas.
Idem _" Fpolis. _ Mafra - Curitiba - Itararé - São

�-Pa.ulo. (Ida e volta) - Saída agência 7 horas.
QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. _ Curitiba -- São Paulo

.-- Rio. Saída agência 9,30 horas.
Idem _ Fpolis. -- Joinvile - Mafra - U. da Vitória -

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

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. _:_ Mafra - Curitiba
�l:tararé -- S. Paulo (Ida e volta) _ Saida agência 7 horas,

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

-c/batdeação 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) - Saida agência 7 horas.

_

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

.

"-

,

Idem _ Fpolis. _ Mafra - Curitiba - Itararé -- ,

S.
Paulo -- Saida agência 7 horas.

DOMINGOS -- Fpolis. -- P. Alegre -:- Saida agência
�,30 horas.

MACHADO & CIA S. A. _ Comércio e Agências.
FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 _ Telef. 1.500�
BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro /1.326 -- Telef. 18.
ITAJAl - Alvaro Luz - Rua-Dr. Lauro Mül1er, 26 -

Telef. 211. ' <,
-

BUB-AGENTES em Laguna Tubarão
:Brusque.

·i

,

�'I',"

.,.
� ;

'Casa

,/

de. negócio
venda DAT,I LOGRAFIA- ,

a
POl' motivo de lviageRl vende-se,

no Estr,eito, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia,
Aprovei·te esta oportunidade.
Informações na agência deste jor.

nal.

Confere
Dlploml

(orrespon 'h i1 cf ;
Comerciai

METODOI
Moderno 8 Elicitat.

DIREÇAOI •

olmélla M Pigozzi

llNl'AS PARA IMPRESSA,. Ru. General Blttencou.rt, 48
tO'" T"O M A I ' (Esquina Alber�ue Noturno)

--����------�------��--�-�----------------
•

,

(

•

\..

"

Este... -,"
era bom

agor�:'

H()YAFAClllbAOEI
,

NOYASAT/SFAÇAO/-,Cricíuma, __ .

Em virtude- de sua extraor
dináría durabílídade exís

tem ainda milhares de apa
rêlhos Gillette de modêlo

antigõ; com mais de 20 anos

de uso. Entretanto; as lâmi
nas atuais' exigem um aparê
lho adequado, como O novo

Gillette Tech. Adquira um

. Gillette Tech e experimente
nova satisfação no barbear

diário. A venda em 'estojos
para todos os

preços e gostos,

AO BARBEAI; OIil_RIO!

�J'(Z
.,l�

Para o Fig!�s�oeDE�t�!� de Ventre I
PILULAS DO ABBADE MOSS l
As vertigens, rosto quente; falta' de ar. vêrnitos,
rntelras e dores de cabeça, a maior parte das
vezes são devidas' ao mau funcionamento do
aparelho digestivo e consequente Prlsâo de
Ventre. As' Pllulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ventre e suas

manifestaeções e as Aygiocolites Licenciadas
pela Sande Publica, ás Pílulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. Faça o' seu tratamento
com o uso das pílulas do Ahbade Moss.

_.F
_

·,SUA:VIDADE!.,-.-:
• �., _ I �

Suporte. firme, que evita
a trep.dação da lâmina

proporcionando um bar
bear mais suave I

Frizos anti-d-eslizantes -

maior proteção' contra

".' r cortes - mesmo no caso

,
de um ge",o brusco I

Até hoje a ciencía ainda não encontrou remédio positivo para evi
-tar a asma. Diversas são '!is causas alérgicas desta tão generalizada
-<enfermidade e com o decorrer elo tempo, maior se torna o número de
''Sofredores em todo o universo. Grandes são as controversias sobre -;
verdadeira causa exigindo a ciencia testes dispendiosos, inacessivei.>
� bolsa dos men�s' favorecidos. -

Um notável médico inglês, porém, após arduos estudos, conseguiu
reunir algumas plantas de efeito terapêutico seguro eficaz ,usa genera
']izado na farmacopéia, lançando no mercado um produto de formula
::simpLes e sem contra-indicação, para ser usado, por Criança ou adul
to, sem a mais 'leve inconveniencia. REMEDIO REYNGATE - as go
tas que dão alívio imediato às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, asfi
xiá, cansaço, chiados, dores no peito, realiza com apenas um vidro de
'uso, um trataníento completo. REYNGATE, a salvação dos asmáticos, é'
',11m preparado <feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de �

"efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico,' ao alcance de to-
,�os. /'

Distr.: ARAUJO FREITAS: Não encontrando nas drogs, e farms. do
local envie antecipadamente CT$ 25,00 pelo End. Telegr.: "Mendelínas"

"�o, que remeter-emo�.

'tursos praticos-�i�ões pelo Gorreio
. Escrituração Mercantil - Bancaria - Agrlcola - Datílog�.fla - Taquigrafia - Correspondencía - Propaganda - Nego'CIOS por Reembolso Postal, etc. - Peça uma licão gratis.1-Asro(iaç�l Edmaclonal.-(a�a P��i n. 58� S�O �au!o•.

�������__������������������������_

A .asma

sexo

Aberturas a rn p l a s , d :

desenho especial. para
fác.I escoamento tia es

puma - limpeza rápida I

não respeita
nem idcrde

Barra distensora, que
facilita a distensão da

pele, essencial para O.
conrõrjo no barbear I

·Gilletle .

IA.Mt
'

VENCE-SE
1 SORVETERIA DE S,_FUROS MARCA

('()n1 ran<lrjcl:v! .. narn jl\O lit,l'()< fi .. so:vP.le...qn10:.l,b I',om com

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

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRAT4:R NO "EMPóRIO ROSAn_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pô-sto ·de

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Jogam, hoje, pelo campeo

nato Carioca dé Foctball as

equipes do América e Bonsu-

BnbllDs .Santos, O embaixador do samba, Reu�ião daentrevistado pela nltss�a!�!o�t�eqem.. F.A.C.E.
o cantor Rubens Santos, cogno- tal' em sua terra, voce ja se exibiu

�llil1arlo pelos argentinos como o em São Paulo? - "Sim. Cantei dois

embaixador da musica popular hra- anos na Hádio Bandeirantes e na

sHeira, apareceu em nossa redação Pan-Americana. "E .enl Pôrto Ale

l>ara que pudessemos entrevista- gre ? "Em Pôrto Alegre me exibi

Jo, Fizemos a entrevista. Aqui está. na Farroupilha, Gancha e Difuso

A principio não demos muito pano ra". Rubens que idade você tem?

para a manga, mas
-

depois fomos _ "Tenho; precisamente, 29 anos". dos os dirigentes ·e atletas das As,

:percebendo que de fato Rubens Quando pretende deixar a vida sociações Atlé ticas Académicas
Santos era perfeito conhecedor da trepidante de artista? _ "Velho, das Faculdades locais para a reu
anateria. Interrogamos-lhe: Rubens assim que arranjar um pouco de

-eomo é o seu nome todo? - O meu "gaita, dou o fora, imediatamente,
nome é Rubens José dos Santos. do Rádio".
Oude nasceu? - Nasci, em com Casado ou solteiro? � "Felis
muito orgulho, no Distrito Fede- mente não te.nho ninguém que me

rai? - O que veio fazer aqui em "agarre". Não tem ninguém em,

Florianópolis? Já .que estava de -visia? - Também não. Vivo unica

passagem procurei as radios ou me- mente preocupado em agradar ao

lho1' a Radio para que pudesse público ouvinte".
.

.oferecer ao público desta bôa e Qual o seu cantor predileto? "O
encantadora terra um "show". A meu cantor é o Sylvio Caldas, meu
Radio ainda não achou patrocina- grande e' particular amigo". E cano

.dor para que você pudesse se exi- -tora? "Aracy de Almeida, na mi
bir? - "Até .o presente momento, nha opinião, li, estrela, suprema do
infelizmente ainda não encontrou samba." E o Chico Alves? "No seu

411n patrocinador, e por esse motivo geuero é o maior cantor brasileiro;
ainda não pude extrear", Qual o maior compositor brasíleí-

Rubens quais. as rádios cariocas ro? _ "Eis=uma pergunta difícil
«ue atuou? - "Comecei na, Rádio de responder, e talvez, comprome
Cruzeiro do Sul, depois enfrentei tedora. Em --todo caso Herivelto
os microfones famosos da Rádio Martins e Lupicino R(kÍj'igues, pa
Nacional, Mayrink Veiga, Guanaba- ra 'mim, expoentes maximos na

ra, Tupy e Rádio Ipanema hoje composião das musicas populares
Rádio .Maua". brasileiras. "E o Ary Barroso?" No
Radificou-se como profissional a seu genéro de compor as musicas

alguma dessas emissoras? - "Sim. naquele seu estilo tão 'quente e tãc
Mayrillk Veiga, Cruzeiro do Sul, patriotico é inegualavel". Ouvi di.
nas outras emissoras -" atuava a zer que você vai lançar duas mar

principio por "ca.chet". chinhas para o Carnaval, é verda-
Você começou no Rádio já como dE:''l "Sim. São elas "Briga-de Amor lítante da imprensa esportiva 'cri- direção de partidas futebolísticas.

:;profissional? "Não. Venci um pro- e Roubaram o meu Brotinho", das ticado o trabalho do refferée no. A nota publicada ontem, saiba
grama de cal�uros do mestre Ar)" quais já fiz a distribuição das le- prélio de domingo passado, na sua o "sr. Norberto Serra tini, era de in
Barroso, e foi ahí, e�tão, que come- iras". Rubens Santos nós lhe agra "apreciável coluna "Posto de Ob- telra responsabilidade do diretor
çou a minha carreírà no Rádio". decemos muito a sua visita e faze-

-" d IIQual foi a sua maior emoção des- mos ardentes votos para que você servaçoes esta fo la. Este ato, do jornal.
de que vem atuando -no-Rádio? - obtenha grande sucesso na nossa dos mais deprimentes e revoltaJ;l- Voltaremos ao a�unto.
·"Tive grandes emoções, a, mai�r, terra.. Na sextâ�feira vimos você no

-entretanto, foi quando fui caloro- Teatro Alvaro de Carvalho e saimo�
:samente apláudido, (em Buenos impressionadissimos com o seu

Aires, quando cantava, num progra- gl'ande desempenho. Falta-lhe, ago
ma da LR-2 Rádio Argentina, numa ra, quem patrocine o seu progra.
grandiosa, festa popular,. Il1jl. Fique tra,nquilo de que, tenho

E a sua illaior decepção Rubens, é'crteza. Florianópolis' saberá preso
<lual foi? - "POI" paradoxal que tigiar um grande cantor, como

:va1lça devo-lhe dizer que a minha você, realmente, o é. Rnbcns San
:m:nOl' decepção foi quando gravei tos, meus antigos, é portador de
pda prill1eira, vez. Não gostei nem lllna voz melodiosa e notavel, e por
um p.oll(jiO da'minha voz, niuito em- isso rogamos ao prefeito da, cidade.
bora os discos tivessem bôa saida". Dr. Tolcntino de Carvalho, que não

.

Em quais emissoras portenhas �e relute em lhe oferecer todo o am
exibiu? - "LR-2 Rádio Argentina paro para qUE:' ele possa....se exibir
t(' LR-3 Rádio BelgI·ano". para o 'público'tla--Bha Encantada

VoC'c falou em Montevidéu, não Nós lhe ficamos muito a,gra'decido.
iQ.i? _ G-antou alguma vez na, Capital Rubens bôa noite, e após a sua ex.
m'lIguaia? eantci. Na CX-14 Rildio tréa voltaremos novamente a esse
Expectador, tUna das maiores emis- canto de página para dizer ao pu
soras

SUI-.americanas, que comanda.,
blico que você conseguiu demolls

uma rede de emissoras lIrllgua,ias". h'ar que você é, efetivamente, um

�t�lallllente, pertence a alguma gra.nde interprete da musica popu
emIssora? - "Não". Além de can-Ilar-brasileira. Muito oh,'igado. .

�Campeonalo Brasileiro de Cicli 'Slll
I , Promovidó pela C. B. D., será FEIRA -'As 15 horas _ 1.0110

rea].j�ado em Pôrto Alegre, de 13
a 20 do corrcnte, I) Campeonato
Brasileiro de Ciclísmo, com a pa!"

metros contra relói5io
da parada. /'

16 DE l\'OVElI.fBRO

com parti·

- SEXTA.-
ticipa\�o de cOITedor·es paulistas, F\EIRA - As 20 horas - Cont:nua
I(!ariocas, m.ineiros, paraua·'." ção c1� VI Congresso Brasileiro d'.'
'gaúchos. lJ programa org1anizado Ciclismo.
lpal'a aquele certame é o seguin· 18 DE NOVEMBRO ._ SABADO
'te:

_ .As 14 horas - 1.000 metro,
13 DE NOVEMBnO - �EUU:'� com tempo olímpico dos 200 me

DA-FEIRA: - Concaalracão das tl'{)S finais.
I(].eleg�ar,ões.
'H DE :\'OVE':\fBRO - 'TEnçA.

FEÍRA: As 20 horas: - In.scala·

-ção do IV C{)ngressQ Brasilf'iro dt:

CiC]iSI{W.

1,5 DE NOVEMBHQ - QfJARTA-

00 - As' 13 horas - '100 a 20e

quilômelros em estrada - às �'l

bOl'as Encerramento do IV

Congresso Brasileiro de Ciclismo.

19 DE NOVEMBRO DJl\ILN

- cesso, no Maracanã, Em Con

selheiro (;!jawào o Madureira

receberá a visita do Vasco da

Gama. Em Figueira de Mello

jogarão Botaf'ogo e S, Cristo-
REU:\'JAO DA F. A. C. E. vão, velhos e tradicionais ri-

A f'im de serem tratados assun

tos relativ� aos nos. Jogos Uni
vais, E. finalmente, na Gavea,
õ Flamengo vai procurar á

.

versitarios Catarinenses, por nos·

so intermédio, são convocados to-
sua reabilitação
o Canto do Rio.

enfrentando

:x x x

Em São Paulo, pe-lo campeo

nato paulista de futebol, de-

verão prelíar os quadros • doníão a ser realizada 2a feira, áa

19.30 horas, na séde da D.C.E·.
, -

6antos e Palmeiras; Guarani

Lamentável atitude . do.
-

.. Juiz
Norberto Serralioi

Agredida covardemente o cronista
.

Hamilton Alv8S
Ontem, cerca das 10 horas da tes, encontrou imediata repulsa

manhã, defronte 'aos eseritór-lox no seio da i�lprensa esportiva,
da Sul América, à rua Alvaro de onde os seus integrantes em peso

Carvalho, verificou-se uma cena irão dar resposta ao feio e abo

que chocou profundamnete quan· mínável procedimento do sr. Nor

tos a presenciaram. O jovem oro- bert Serratini.

nista Hamilton Alves, que empres Nós daqui enviamos veemente

ta seu valioso concurso aos [or- protesto à F ..C.D. contra a atitude

nais 'llpsta capital, foi brutal e co

vardamente agredido a socos pe

lo conhecido árbitro de futebol

do referido juiz, esperando que o

presidente Flávio Ferrari tome as

providencias que Sé fazem neces-

Norberto Sérratini. Originou-se o sárias, não mais permitindo a pre

incidente o Iate de ter aquele mi- sença do sr. Norberto Serratini na

A imunização deve ter i.,{íciô�mesmo antes de seu jithinlto andar

_'

SEUS FILHOS ESTAO IMUNIZADOS
contra <a coqueluche, Ivarí�la, difteria?
Proteja seus filhinhos contra

essas graves moléstias. A imu

nização é uma m�dida de se

gurança fácil e indolor, que

pode salvar a yida de seu filho.

Consulte".s.eu médico hoje ...

para' um programa de imuni

zação de seus filhos_ PrDdHlos IIrllllc!ulicOs desde 1853

Serviço de Fôrça e

AVIS()

Luz

/

A DIRETORIA DE -OBRAS' púBLICAS - SERVIÇO DE
LUZ E FORÇA - comunica que;-o racionamento de energia
eléttica que. se vem processando em várias Z'opas da Cidade, é
consequência .do desarranjo de um dos motores da Usina· do
Largo Fagundes, qu� corresponde aproximadamente a um ter
ço da potência instalada�

Outrossim, comunica que providenciou a vinda e a execu,.

ção da peça necessária e que restabelecerá o funcionamento
do referido no dia 11 do corrente.

Hamílton Alves

e Ipiranga e Nacional x Por

tuguesa Santista.

X �(, x .

./'
?

Hoje, à tarde, no campo da
"

Rua Bocaiuva, jogam, pelo
campeonato citadino de fu- ,

tebol as equipes do Avaí I!.

Guarany. Neste prélío o gre

mio azurra procurará defender'

com unhas e dentes a SU'l. posí

sição de vice -Iider absoluto da

tabela, perseguindo, tenaz

mente, o gremio alvi-negro.

Par lida que se apresenta difí

fiei! de prognosticar. Azzurras,
e tricolores estão bem armados,
bem munidos, e por isso. terna-

se difícil as previsões e os co

mentártos precipitados. Vamos

esperar pel-o desenrolar- tio .iogo:
que � o melhor. Muito embora

o alvíazul ostente posição in

vejavel na tabela de classifica

ção, ao cronista, entretanto.

que tem no Avai, uma equipe
que vem se apresentando írre .

gularmente neste campeonato,
foge a possibilidade de apon
tar-íhe como o favorito, pois
não será ,surpresa se' o Guara.

ny conseguir bate-lo. O team

de Nilton Garcez vem 'lutando

vem se 'esforç�ndo, "em se ar

mando, con�_ carinho e COm es

mero, afim-de poder enfrentar
com os mesmos méritos, com as

mesas honras, de igual para

igual, o atual vice-líder. O

Avo}, incontestavelmente, vem' c

melhorando de produção. To

dada, esse nivel tecnico que
vem exigindo a sua torcida

ele ainda não-eonseguiu alcan

cançar, Será uma luta de igual
para igual, disputada acirrada

mente, palmo à palmo. Não te

mos pr,evenções contra o Avaí.
mas va1110s dar a Cesar o ·que

€ de Cesar ... O Avaí pela situa-· ,

(:ão que se encontra na laboa de

pontos perdidos era para im

por mais respeito, mais aútorí
dade aos adversários de menor

êat-Z'goria. E é isto, exatamen

te, o que ele não yem faz,endo�
. ......",

Al;Jate um ALléUco pOI" 4 x I"
sem \'ntectaulo deixar bem ni

jida c b,em in�Jismavel a sua:

ylLóriu. Os,\eus' goals não fo

ram bem tt·amados. Surgiram
"assim·assim" . .. sem siquer

desnorl;ar' o ad\'ersário. que

jamais se abateu, ,procurando
<1e toelas as maneiras um resul

Lado melhor.

xxx

Jogam, hoje, decidindo O'

campeonato v;arr-eano dl) fu;
Lebol as equip.es do Curitiba-·

nos e América.l'�artida senslI

siona}, espetac,:_uar, que pode
rá arrastar grande numero de

anccionados. O ,emual·e teni

por lugar a praça de çsportes
do Ipil'ang'a. Como prometemo&.
estaremos Iâ. N1eLls a migaS'
desportistas muito obrigado)le
la atenção que (lispensamm e

bom dia.

L..Lli..... "
.

, ..>1.""...... PitatUl'li
Meiu d,.. melhorei, pelotl ......
oore. DreC;OI 16 o. CASAdUIS
CELANEA - Ruae,' Udr.,
,. .

TINTAS PARA PINTURA

COTTOMAR.41
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato dos_ Emp· em Estabelecimentos
Bancarios 'do Estado de 8ta. Catarina

Edital
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem coub ecímen

-'lo que no dia 18 de dezembro de 1950 serão realizadas neste Sindica
to as eleições para a sua Dir�tol'ia e "Membros elo Conselho Fiscal, fi
canelo

_

aberto o .prlazo
.

de �O dias: que correrá a partir da primeira pu
lJlicaçao dêste e terminará no dia ,10 de dezembro próximo, para o re

gistro das chapas na Secretaria, de acórdo com o disposto no art. 40
-das "Instruções" aprovadas na Porbaria Minístertal nv 29, de 29 de
�arço de 1950. ,

Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser apre
.sentados na secretaría em tres vias; assinados por todos os candidatos
-pessoalmente, não sendo permitida. para tal fim, a outorga ele procllra�
tão, devendo conter os requisitos previstos no art. 60 das "Instruções"
.e ser instruidos com as provas exigidas no .art, 530 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Florianópolis, 10 de novembro de 1950
Nereu Vieira de Andrade - Presidente em exer-cício

Filhos; genro e netos de JOSÉ PEREIRA GOMES, profundamente sexual, Infellzmente tão generalí-
sensibilizados, agradecem a todas as pessoas que o acompanharam du- Operado lPoo·I,·attl· zadas. A tristeza, o estado de irrt-
Taute sua enfermidade, pelo carinho e afeto com que o atenderam, e I taçã., constante, o medo infunda-
ás que compareceram ao seu sepultamento, bem como a todos os de- ROMA, 3 (V.A.) - O lider comu- do a frieza afectiva, ínsonía, a
mais que manifestaram pezar. envi,ando flores, telegramas ou cartões, nis:a Palmito :rogliatti fez uma ope- sthenja sexual e falta de memo-pelo conforto moral que lhes souberam levar. raçao, esta noíte, de um hematoma Ia.

'

,

Agradecem, ainda, ao sr. dr. Biase Faraco, pelo desvelo com que cere_bral, com os professores Frugoni na p:lo exce�so de trabalho men
" o assistiu, não poupando recursos para mlncrar seus sofrimentos. e Valdoni, Esta operação durou mais tal sao os sintomas alarmantes

••••••••••••"••"••" " �.".4 de uma hora e foi�coroada de suces-: que podem ser cor-tados com o

I
'

• soo 'Lr�amento feito com o novo já

I. . L E N Z t I 'Para' 8"abar "om·
'popular medicamento Gottas Men'

li \I delinas. Formula indígena sem

I r

I ·f .II' contra-indicações, adotada nos
"

•
O Alfaiate que veio de São P.aul? p�ra servir 0,5 ati DIu OS hospitais e receitadas por cente-

• os elegantes de Florianópo.ís. i LAKE SUCCESS 3 (UP) - Os Es_ nas de médicos ílustresv
,
Gottas

I BRENEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE t�do� Unidos deram s_eu apoio,
entu- I Mendelinas contêm vantagens to-

I' 61_aS!ICO á uma resolução do bloco 60- nicas e estimulantes de maior
Salas u-7 1° andar. - Ftoríanõpolís V�ehC? a qual se fOr ad?tada, J?reco- proveit para os homens 'e' mulhe-

, • nrzara a reforma agrarra destmada O
,"

•

...................................................., a acabar com os grandes latitundios. res esgotados e cedo envelhecidos,
os quais recuperam novas ener-

gias e vigor salutar, logo n.o inicio
do tratamento, Distribuidores

. '",,-

)

i..

.Viagem com segnrancae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4�IDO· «SUL-BRASILEIRO»' ,

Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

I Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Muitas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa disposição da mocídade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa díspo
síção que lhes proporciona o seu físico sadio. Quer saber a razão delas
demonstrarem menos idade do que realmente tem? Pois bem, preste
atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO
NEURO-'MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA, A PALIDEZ,
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposição mo�al
e fisica (FRA,QUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). ll:sses jóvehs
aos 50 anos, cheios de vitalidade e disposição conservam o seu organismo
usando FOSFOS.OL, considerado pela classe médica cOJIlO um ótimo tônico
nervino, dada a sua fórmula cientifica ser bastante concentrada' ém
fosfatos, de asslmüaçãc imediata pelo corpo humano. Os que não se

sentem jovens e animados, devem·no à falta de fosfatg em seu organismo,
Usem, então, FOSFOSOL em elixir ou injeções intra-musculares e logo
depois das' primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: Anímados t
Fortes! Dispostos! Não encontrando FOSFO SOL nas farmácias e drogarias,
escrevam ao DepositáI'io. V.SANDOVAL JR.- Caixa Postal 1874·São Paulo

A&. Pcttínati

QUER "VESTlR·SE _COM CONfORTI E ElEGAN(iA 1
A

Mello
PROCURE

alfaiatariaI Rua Felippe Schmidt A�

AgradaDIDleDlo

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

do Estado, de preferencia nas ,praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafa,l' para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, id>.ade, grau de

iu&trução e ooup�ções anterior,es e s,e possiv,el fotografia.

Vende·se uma; á rua São Vicente
de Paula. Tratar no BANCO AtlRI.
COLA.

' ,

Para ENT�EGAemNOVEMBRO
L

Temos O praser de comunicer aos senh�res
interessaâos que estamos recebend�,J,nBsp-l)cyi9ões p'ara e'�trega dos famosos �� .

U'n-Iversal no mes de Novernbro proxlmo
v i ndoul' O. �

FIGUERAS&WOt1StLTDA�
PORTO ALECRE�R.G.SUL _'

•

t:LORiANOP�Lis (FILIAL) R.TIRADENT'ES, 5
AGENTES EM:

. Cacador, CrQsciuma,
Ara�aneuá. Lages, Joaçaba, Tuba'rão.e Videiya.

I
_

$0Faça em Cah o tratômen

to do seu busto

O Tabelião e Oficial do Registro de Imóv-el da i a. 'Circunscriçã<l
avisa. que devidamente autorizado velo M.M. Juiz de Direito da i,.�
Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 3tS..
para a rua Arcipreste Paiva nO 17A, onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Junior
'I'abelião e Oficial do Registroq>asia",

RUSSA .

Se a plástica do seu busto não a lsatisfaz, é tão simples corrigi-la;
,Quando os seios são atrofiados fa
cíl é desenvolvê-los com a Pasta
Russa. Quando aos seios falta fir

meza, a Pasta Russa restabelece a

linha, justa da plástdca feminina
DÍstribuidores: Araujo Freitas &
Cia. Não encontrada no local, eu

viem antecipados Cr$ 35,00 para
a Caixa Postal 1:124, Rio, que re.

meteremos. Não atendemos pelo
reemibolso.

\

CURITIBA

.. FONES;- 3.252 4218 Cai�4 POII,,,l. 54$ ::i,.
lEUCItAJlÂ; PROSEBRAS PARAN4 '!--

------------------------------,----------------------------��

"CLINICA E CIRURGIA DOS 0-
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J.IfÃRRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, .da, Universidade dp
Brasil. Ex'assistente dos servícoa
de Oftahnologta, do Professor Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-ríno-lartngología,
do Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.

'

Consultório: Rua Trajano, nO 31,
lO andar
Atenderá, diariamente. a partir do

dia 1° de Novembro no horárío dlj
\4 'ás 18 horas.

' .

FONTE MARAVILHOSA DA VIDA
E DO AMOR ...

Desde os primeiros tempos, ,0
homem tem procurado por todos
os meios descobrir recursos para
combater as molestíaa de fundo

............. �.� � � .

tERIDAS. REUMATISMO E
PJ..ACAS SIFILITICAS

Elixir de Nf'uoelra
M.diaClcao OUXllliU ao b.dom.at

do ,11111,
·······_·····'················1
Casa

PERDEU-SE
No dia 21 do corrente uma capa Araujo Freitas & Cia. Não sendo en-

• . . .• •••.•• •••••••• • ••••'"

"double-tace. Pode-se a quem li eontradas nas farms. e depois. do

Q h?tiver encontrado informal' ao sr. local, envie Cr$ 30,00 anteci- uem a,c ou ..

'

Thomaz Gamilli, lã rua Arcipreste

I
..

Paiva ou ao Ba!: Restaurante Rosa, pa-dame,le par� O Ind. Telegrafico ,PERDEU-SE um molho de chaves,
ou, ainda pelo telefone n. 1324, dês', Mendelmas, RIO, que remeteremos. gra.tifica·se a quem o entregar n�
te jornal, que será gratifIcado. } Não atendemos pelo reembolso. redação dêste jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chemcdos ao Kremlin Lucas Garcez
.

os embaixadores ocidentais eL������.f�s ° pro-
·MOSCOU, 11 (V.A.) - Os embai- com o vice-chanceler Gromyko. Não Jessor J-,ucas Garcez, 'governador

xadores dos Estados Unidos, te- são conhecidos os motivos desta I eleito do Eslado de -"'São Paulo,

glaterra e Fr-ança foram' chamados reunião com os representantos 0-
i chegou a Londres, procedente de

ao Kremlin para conferenciai' cideniais. Lisboa, :0111 viagem de ferias. Gar-
-.,........,... - - ---.- -.-.-.-.-.--- -: -'1-.-.-.- -.- _- _..-v

cez pretende retornar. ao Brasil,
em princípios de Dezembro, a fim

FLORIAMOPOLlS - S 'de Novembro de 1950

de preparar o seu minister io.

GasoUna brasileira
----'o--�-

RIO, 4 (V.A.)
Sa lvador informa que todos os au

-tomoveis ofi6iais daquela capital

Resulte, nesta data que assinala' a cultura brasileira, para
os homens do Brasil, um espírito que seja de luta, que saia do

marasma, que não tema nem o látego do poder nem o vozerio
das doutrinas catívantes., mas que os enfrente, a um como ao

outro, com fortaleza de ânimo e com limpeza de ideal.
Um povo que se deixa enredar na trama dos quaprocu

rem liquidar com a liberdade, ameaçando-a ou lhe reduzindo
em essência e em extensão, o seu alcance, é um povo a que fal
ta dignidade e compostura. Ele não se redimirá ,e não merece·

rá viver senão quando varrer das suas ilhargas a hidra que o

envenena, diminui e 'corrompe.
Não haja nem se veja em minhas palavras o pessimismo

de quem - moço - só devera pensar com largueza, em hori
zontes tranquilos. Vejam e sintam os que me leem, a queixa
das novas gerações, sacrificadas ao descuido de quem, em vinte'
anos lhes deu.duas guerras e um mundo hostil, turbulento e

sem liberdade. Não ouçam, os mais idosos, reprimenda em mi
nhas palavras, ou Q_. terror pânico daqueles que, vencidos, ati,
ram a ombros outros, o peso. da derrota.

Os moços não se sentem nem vencidos nem derrotados.
Estão ao desamparo, perdidos e sem 'rumo numa era que lhes
derruiu o sentimento e os cobre de incertezas. Estão a perder a
fé, a inspiração e o idealismo, para se jogarem em aventuras
loucas, onde um motivo, embora falso, lhes acena o surgimen
to de uma atirara nová e de maiores esperanças.

A liberdade que o mundo teve, os homens a-perderam e

comprometeram. E, cada dia, a cada instante, mais se reduz
o círculo de ação das gerações que nascem. Dividiram o mun
do e não sabem mais compô-lo.,A análise das civilizações que
se cindiram, torna impossivel uma síntese que as reponha no
seu equilíbrio e as faça, juntas, florescerem em, novos empre
endimentos.

Mas, urge uma decisão no embate que se prolongá,
Ou a liberdade triunfa ou perece, para que i\ão se pro

nunciem mais queixas nem se tolde, nos ambientes cenacula
res, com desvarios, a calma deste tranquilo mundo que é a

nossa herança.
!

Ou calam os cove.iros �a liberdade ou calarão, nos- sepul-
cros negros, as vozes juvenis.

A_ iniciativa da empresa toca aos que, primeiro, a deixa'
ram esmaecer.

Reacendam dentro de si uma tocha, animem de entusias
mo este resto de vida e contagiem, pela cátedra, pelo jornal e

pela tribuna; o-resquício de fé que ainda acalentamos.
\.. Defendam o Ratrimônio que hipotecaram e, se preciso
fôr: o sangue para a rerníssão, estaremos mais unia vez na trín
cheira para dar, a vida aos nossos filhos, a liberdade aos nos

sos pósteres.
.

! xxx

Este país não se pode perder pela falta de quem lhe de'
fenda, às populações, o supremo direito de serem livres.

Tenha a nossa repulsa quem o ameace; pague quem o

quiser roubar ou destruir; que desapareça quem atentar con
tra ele, porque crime maior não há que suprimir a cultura
que só se desenvolve no maravilhoso cenário da liberdade.

E que Ruy, o paladino, o. mestre, o homem livre inspire,
neste dia que é seu, a livre gente das livres terras brasileiras.

Institulo dos Industriarios
CONCURSO PARA'ESCRITURARIO E ESCRITURARIO·

DATILóGRAFO ) /

Comúnico aos interessados nos concursos em epígrafe,
que a prova de Aptidão e Nível Mental será realizada às oito
horas da manhã do dia 12 no Colégio CatarinenSe, devendo os

candidatos-c-omparecer com 15 minutos de antecedência� mu
nidós de caneta tinteiro ou lapis tinta e do resPectivo cartão
de identidade.

.

Florianópolis, 5 de novembro de 1950.
Telmo Vieira Ribeiro, Resp. pelo Expediente.

quadra o vice-almirante medico �.. ,� "�_.-.-'-......"......Ui
RELIGIÃO. São êsses os dogmas rnaconicos..

dr. Raimundo F'ragão Galanhede.
Por acaso é a Maçonaria im· A lei .fundamental da ordem,,·

compatível c0I{l a Religião? exige dos s«7us' adeptos a crença<
;\Ião! -Absolutamente não! om Deus o Supr:emo Arquüeto do,

Muito em co'ntrário, a Maçona- Universo; e a convicção �w
'eia ·recebe em ,seu seio magnâr)jmo existência futuI:a, a �mortaIidad6'
homens de todas as religiões. da aln1a.

-'(

.

Ali se abraçam rraternalmente" Jesús é a figura

A Bronquite é uma porta ah'\rta
à grav\s enfermidades_ Corte ,- ma]

pela raIZ toman"o "Satosin" - po
deroso antissético e descongestio
nante' da traqueia, bronquios e p�ll
mões.. "Satosin" tem efeito rapido.
Fluidifica' o catarro, diminue a tos
se· e torna a respiração livre e iJ.· . cos anos atraz eXLsliam mesmo cute, não se. co!1Lesta, não se co--'

eH. Nas Bronquites asmáticas, cro- muitos sacerdotls católicos. menta: respeita�s'e a convicção ff.·

nicas ou agudas "Satosin" é o seu
remédio de confiança. Peça ao sec

farmacêutico "SatosÚl" - o domi
nador das gripes, tosses e bronqui·
teso

PELJS DE VISNE OU
·84N80 (Armiobos)_

pél,es
sem

preparadas,
penas) para

Compramos
(só plumagem,
Industrtaãsacão.

.

Caixa Postal 4244 - Rio.

Adido: Militar' do
Brasil· em Quito

Foi assinado
"

decreto pelo presidente da Repu-
blica nomeando o major �amiro
Tavares Gonçalves para exercer

o cargo ,ª,e adido militar à embai

xada do Brasil _J)m Quito,

Ordem Nacional do
Crozeiro do Sol
R!O, 4 (V.A.Y- - Foi assinado

decreto pelo presidente da Repu
blica conferindo a OrderiÍ Nacio

nal do Cruzeiro do Sul, no grau

de "Comendador" ao sr. José Ma

noel Munoz
'

de Miguel, ernbaixa

dor � Espanha no Brasil.

Promovido a

více-almiraate
RIO, 4 (V.A.) ,- o presidente

Dutra assinou decreto promoveu

do ao posto de almirante de Es-

------------

Combata a

� Bronquite
topificando as vias respi.

ratórias

�
CO.1RA CASPA; lQUEDA lOS CA· I

Ml;OS rOEMAIS
i

ftFECÇOES. DO
COURO CABElUIlD.,

o arcebispo D_ NUoo . Sabá mOf,

G,rande�Oriente' de Pernambuco,
J "

EXftRESSIVAS HOMENAGENS A S. EXCfA. - PALAVRAS DB

E COMP,REEi\S.W

p, convite do op_er?so obreiro Si'. João

I
e Ritos ba�eados �a creação. e nos E�··

Pereira da Costa, VISItou a LCJa "Con- vange� e o caminho lum ínoso 'que'

ciliação", ao Oriente de. Recife, em dias i conduz á Verdade,' á Belesa, á Sabedo.·

idos, o Arcebispo' grego ortodoxo, de ria e á Solielariedade Humana. Atravez e

Zablé :- República do Líbano, dom Ni.! dos séculos desde .a' formação do mun- ..

, _ f'ori Sabá, possuidor ele alto 'grau maço.' do, a Maçonaria tem prestado relevan->
(

nico e elemento ele projeção ínternacío- tes serviços á Humanidade, combaten-

na!. do o Vicio, o Obscurantismo, o Erro, a,'.

Recepcionado naquele Templo, onde Tirania e o D�sdotismo. Ela, é .cQ-J:�m-.·.
se realizava sessão extraordinária do o Astro resplall�lescente do dia que der-«

I Grande Oriente .de Pernambuco foi o rama as suas luzes e os seus raios sõbre-
de ilustre visitante alvo ele oxpressívas ho

menagens," por parte dos altos dirigen
tes daquele Corpo, ás quais agradeceu
em expressivo discurso, da sintese "'(Ío
qual: devidamente traduzida pelo sr. Tu

fik Saf'ady, extralmos os seguintes tre

res e maiores demonstrações de alegria. ..

e simpatia, eu rue confesso multo gra-

to e guardarei eternamente no intimo"

ele minha alma; este, dia tão memoravet

o mundo inteiro. ,Visitanpo.vos e sendo'

recebido festivamente e com as melho-·

.chos: -, em minha viela cle Maçon e me regosíjo>
"Dou graças ao Grande Arquiteto do pela restauração do Augustro Tempro-

Universo pela surpresa feliz que me da Loja "Conciliação e, de toda a Mac·o-·

naria Pernambucana .que passou algurisv
anos Úchada e seus trabalhos )nlusta-
mente interrompidos pelas rorças do>

pôz em contato com os principats diri· I mal;
mas como, o Sal reaparece maíe»

gentes da Maçonaria de Pernambuco a brilhante depois de ofuscado momen->

fez o Irmão que me cumprimentou, ho·

je, após a mi-ssa' que celebrei na Igreja
Anglicana desta bela Cidade, e que me

Recepção ao Eminente Irmão 33: Dom Nifon. Sabá, no Grsmde

Oriente de Pernambuco em 9 de Julho do anocorrente

quem agradeço tão brilhante recepção, taneamente pelas nuvens passagelrasj;
saúdo e abraço fraternalmente, Nas ví-, assim reviveu a Maçonaria de' Perriam->
sitas que fiz ás diversas Capitais do Bra- : buco mais soberba e mais animada al;...

sil, e ainda na Argentina, Bolivia e Chí I cumprir a SUa missão expa1hando o belll"
le, estive sempr-e em contacto com a! a tôda a humanidade. Terminando a-,

nobre família Maçorric i e infelizmente I celtai meus caros Irmãos os meus sin··
declaro perante vós, que muito ao con-! ceras agradecimentos pela recepção ca·"

trário do convivia harmonioso e frater-I1'I11hosa que me fizeste, Aceitai tambem.
no vivido no seio dos meus queridos Ir- ,as saudações da Maçonaria do Libano,_
mãos Maçons, que me receberam em I que eu estendo a tocla a Maconaria Brasi
toda a parte com a mesma alegria e letra. Quero também aproveitar. esta, o.

satisfação como' a noto no semblante de
I
portunidacle feliz para; em nome da Re->

todos vós, meus caros - Irmãos, têm si-: publca do Líbano, sauda' o Brastl esta."
do o encontro com os diversos princi.; Paiz maravilhoso, onde os filhos do Li- _

pes da Igreja, onde tal harmonia não se

I
bano, recebem as maiores provas de ge=-

faz sentir". nerosidade e de bondade. Assim eu f'aço>
-

.,.
� "",�1lIQ votos e preces a Deus,' pelo seu pro--

"A/ Maçonaría tendo os seus sinlbolOs: grosso sempre crescente".

._. �;, k __ ....��_. !.�=':_L�!J:�1:_:� l.:�;l·;: �f;�,�·,,".:,;\ n' L_,., ,_ "_ .,', _ •

OqueéaMaçonaria
1

'

.

IV
'

suprema no'

t1um mutuo respeito, tolerância e Templo.
[lompreensão:o ela�ólicos, eS'Pirit�s, P,a,ra-se, simplesmente ai.

pTo�eslantes, judeus, �omens de ponto em ,que todos os homens

toda<8 as crenças. todos os crédos se harmonizam.

A Maçonaria é sobretudo cds·' Quanto aos demais asp'ectos dll'

tão Há em seu seio sàcertlotes de cada religião ou seita, a Institui·'·

várias ,seitas e n�ligiões, e a.té pou· Cão e,xige tolerância; não se dis-

a conciência dosúrmãós.

E por isso mesmo homens . de'

todas as r·eHg·iões se abrigam soh"

o Templo maconico e se :entendellil'l3

fraternalmen t€:>-

Isso evidencia que nunca bou

\'e imcompalibilidade entre a Ma·

çonaria e qualquer religião.
A filosofia roa'çonica assenta, to:

ela 'em duas doutrinas básicas: :1

unidade de Deus e'a imortalida·

de da alma.

/

É isso a' Maçonaria.
Hiran

Ft?0Gqanao
Por hoje é só .. '.

QUILHERl\1E TAL.
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