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OS SRS. ROBERT SCHUMAN, lIHNISTRO DO EXTERIOR DA FRANÇA; DE�N ACHESON. SECRETARIO DE E8-

'l'ADO DOS ES'l'ADOS UNIDOS; E ERNEST BEVIN, MINISTRO DO EXTERIOR DA GRÃ-BRETANHA (DA ESQUER
DA PARA A DIREITA), DISCUTEM O PLAi\'EJAl\fENTO DA DEFESA DA EUROPA NA PRIlIfEIRA SESSÃO DA CON.

FEIÚlNCIA QUE REALIZARAl\1 DURANTE TRfl:S DIAS NO WALDORF·ASTORIA HOTEL, EIU NOVA YORK. ESSA CON

FERlJ:NCIA TRíPLICE PRECEDEU UlIIA REUNIÃO DOS lIlINISTltOS DO EXTERIOR D.4S DOZE NAiÇôES SIGNA

TARIAS DO PACTO DO ATI_ÂNTICO NORTE, NA QUAL FORAl\:l DISCUTIDOS OS PROBI_EMAS DE DEFESA CON-

JUNTA, (FOTO USIS),

])
·(»l;.>

L;,. , t ..
.� Delegação militar do Uruguai vem�Ção ;. emocra IICa assístír às manobras do Exército

RIO, fi V.A. - Em avião

eSpeCitlljlitar
do Urugtíàí que, a convite do.

da- Fôrça Aérea do Uruguai, che- governo brasileiro assistirá a�

gnu a esta caplLal, a delegação mi- mano!bras d<? Exercito Nacional.
:

o «Almirante Salda
.

aba» Das ilhas
canárias
RIO, 6 V.A. - o nro-escola

.,Almirante Saldanha" partiu de

Ponta Delgada - Aç'Óres - com

destin� a Las Palmas, nas Ilha.'>

Canárias, onde chegará amanha. A

recepção do navio em Ponta Del,

gada.rfoi cordial, o que aliás não

constitui surpresa para os que cu

nhecem a tradicional fidalguia
com que os açorianos acolhem a

gente do mar.

Hospital de Clinicas
em Porto Aleure

PORTO ALEGRE, fi V.A. - Com

o julgamento do concorrenc:a para

a conclusão do grandioso edifi�io

do Hospiír.tl d,e Clinicas. desta ca

pital, vai ser, finalment,e, termi·
nada essa obra, que estwil parali·
sada ha muito tempo, em eGnse·

ql1encia da falta de dot.ação orça
mentaria do Ministério da Educa

ção e Saude.

Greve
-

'pacifica. dos
motoristas mineiros
BELO HORIZONTE, 6 V.A. _ ..

Os' motoristas de carros de alu

guel (lesta capital. qúc se lI·eelara- -

iram em g'reve pacifica, ViJ}tar'am,
ao tr,abalho. Reinvidl1�audo o au

mento nos preços das corridas,

cORs·eguiram, finalmente, a�l'és·

cimo razoável na tabelá d� preços.

Aprovada a tabela
oDica do Ministe
rio da Edocacão

RIO, 6 (V.A.) - A tabela úni
{la de extranumerários·n1Cnsaits
tas doO Ministério da Edncação e

Saude foi aprovada pl'lo ilT,.�Si-1dente da Republi-ca.

.

Ainda há poucos dias, pof ocasião da inaiiguração da Estola
de Aprendizes Marinheiros, o ilustre OomandanLe do 50 Distrito
Naval, sr. com te. almirante Benjamin 80dr6, assínalava que, em
Santa Catarina, o sentido educacional assume característica de

pr-evalência no programa das administrações.
:f; um fato que, além de contribuir parà a dignificação da

nossa política administrauva, acentuando-se nos seus efeitos
concretos durante 'es�es últimos vinte anos, representa a

contribuição dos nossos governantes para a tarefa da de

mociatização do pais através de uma das suas mais altas e

imperativas fórmas de objetivação prática: a difusão do en

sino público.
Se, com efeito, não seria de esperar uma .completa· e lú-,

cida conciência de direitos e deveres que nao assente nos

mais elevados índices de, instrução do povo, a obra educa
cional em Santa Catar-ina, visando alçar a auspiciosos ní

veis de cultura espirtínal a boa gente catar ínense atinge as

mais honrosas proporções no esfôrço que conduzirá a cada

vez mais precisa expressão de conciência pública a terra

barriga-verde.
-Estas considerações vêm a proposilo da próxima inaugu

ração oficie] de mais doze g-rl�POS, escolares recentemente
construidos é aparelhados ·em dlv,ersos mumcIpIos com re

cursos oOrdinários e exclusivamente do Estado, alérp de aI·

gumas dezenas de outros e,stab�im�n.tos eSCOlares qu�, t'am

bém prestes a inaugurar-se, foram edlfwados .sob o regIme de

acôrdo entr.c.o Estado e .a União. Aqueles doze novos edl�c�n'
dários de construcão do Estado com os r,ecursos orçament,a�lOs
exclusivamente do Estado, virã.o incorpor,ar-se, no _prÓXImo
ano letivo a mais de cem outros que- disseminados por tôdas
a,s regiões' 'Catarinenses, formam

_ cid�dãos .

do futuro, ac?
lhendo nas numero.sas popula:çoes mfantIs que tanto enn·

queoem os nossos ín�ices dem�gráficos, as home�s de am_a
nhã., possuidos' de atIva capacIdade I?�:!taJ. para a funçao
que, em sociedade, lhes definam a efIcIencIa a prol da co-

munidade democrática.
.

O g'ovêrno do sr. Aderbal R, dia SIlva, com essas e ou�ras
muHas concretizações administr,ativas, terá correspondIdo,
.com incontestável 'probidade, às ·esperanças do.s &.eus coesta·

duano, perante
.

cujo .sereno
. julgamento,. ,�esaJudado _?e

ruidosas propagandas, transmItira com dlgmdade o gover

no no dia 31 de janeiro vindouro ao sucessor que o povo
_

ca-

tarinense lhe indicou.
.

.

Sem duvida o interêss,e impostergável da. continuidade
administrativla, impondo ao atual .g'ovêtno o roteiro da con

clusão de numerosas obras antes iniciaQa�s ·e a realizac._ão de

outras tantas que fazem parte de um grande e ind,esi!onti·
nuado plano de trabalho govern�men·taI, �ão lhe ,exIgIrIa
mais do que o muito que tem fe�to, C0l1_l o lllc�mbestavel des

procedimento pessoal de quem nao deseja senao e_!{ecutar a

sua p'arte na edificação, de que todos os governos par

ticipam, da grandeza do Estado e do pais.
.o sr. Aderbal R. da Silva há·de figurar, na galeria dos

governadores catarinenses <como um dos que, em periodo _de
incontornáveis dificuldades, - num mundo em convulsoes

que repescutem, como nunca na hist?ria un�vers<al, n� -:id.a
de l:elacões de todos os povos -:- mal� posItIvam nte mfl�ll·
ram nos destinos de Santa Catarllla e deram ao Estado mawI'

soma de sacrifícios e d,e inteligência.
Focalizarel�lOs ainda outros aspectos dessa politica ad

ministrativa, quc 11em ,soniente no se�or educ�cional ,tem

conlribui-do para altear a terra catarmense a poslçao ele

relêvo cm que cumpre mantê-la futuro a dentro.

RIO, 6 V.A. - A Oarnava dos D�·

putados recebeu uma mensagem

do Presidente da Republíca, acom

panhada de uma exposição cl� mo

tivos e de um projeto de lei do mi

nistro da· Marinha, propondo o au

mento do efetivo das praças do

. .....���
corpo do pessoal sU�rlH,ert1p : , ;d<'l
Armada e do Corpo de .tr'J.zi'lei�·os
Navais. O OPSA ficará C\)H� ��t�t�l

"

de 22.415 homens e o�· fuzileiros -,

com u.987, sendo o aumento agora!"
solicitado ao Congresso .íe .1,631. e

2.575 homens, respectivamente.

problema,
Entre os problemas visitais do nosso progress-o social e eeonõ-:

mico, o da energia elétrica surgia como o maior entre aqueles que o

PO\'O mais ansiavarpela solução.
A dcf'Iciencia de energia na rua, em casa e em toda a par! c;

amargurava a população da capital.
Agora, porém, nos chegam boas noticias. A nova energia se apro-·

rfrua da méta final.
E, se eixiste motivo de jubilo para a nossa gente, pelo tato de se'

achar praticamente concluída a nova rede que iluminará, rartamente,
a nossa capital e localrdades circunvizinhas, esse prazer se déve ao'

esforco e dinamismo do ilustre governador Aderbal Ramos da Silya._
Foi no seu governo, aliás, que a nossa terra viu solucionados

divers-os problemas de real importancia, como por exemplo o LeÍLe
e a Agua. de cujos assuntos nos 'ocuparemos, futuramente.

Já ningnem põe dúvida na chegada da nova luz. Aí estão os no

vos postes em iodas as' ruas da cidade; Aí estão os novos fios de al
ta e baixa tensão: Aí estão os braços, os abajours e as lampadas nos.
suportes, aguardando a carga

-

preciosa que vem de Capivarf.>
Pressurne-se que' até .o fim do ano, no máximo, os senviços de cs

trada estarão concluídos, razão pela qual desde já podemus . eonsi
derar resolvido o maior problema de Florianopolis.

Vão-se acabar as lamurias do povo. As residencias terão boa luz;
durante o dia e a noite. também, As fabricas poderão surgir porque
haverá mais força. .. -'

, As oficinas desenvolverão maior atrvídade. O rádio, os Hospitais;
tudo enfim funcionará com mais vitalidade ;e sem as interrupções
constantes.

Poderemos pensar em Refrigerador e Enceradeira elétrica. Os
estabilizadores vão ser naturalmente liquidados. Os cinemas "fio me

lhorar suas projeções. E como nota pitoresca, podemos avisar aos I.a

morados que a cidade ficará bem iluminada ...
Há um quê de orgulho quando pensamos que !U nossa ilha f'icar'á

cintilante e que ninguém mais há de menos preza-la pelo fato de :-.:ãa
contar com boa iluminação.

Tudo isto se tornará realidade graças ao traalho do nosso gover
nador que assim, cumpriu com a palavra empenhada.

Apesar de ter se afastado do góvêrno por longo tempo, por motivos
de saude, Aderbal Ramos da Silva não esqueceu os seus compromis
sos para com o povo e I1ara com sua terra,

Não houvesse realizado mais nada, e só o caso da luz lhe dar-ia a

certeza de haver cumprido com o seu dever de governante honrado e

consciente.

o
•

maior

D. GRACE

Breves noções
de taxidermia

4 orDa �:foi laDcada
de « para-quedas»

Recebemos o folheto na 56 da RIO, fi (V.A.) _: O TRE foi

ser ie "VAMOS P_,.tRA O CAMPO"! cientificado que a nona secção do

que a veterana Revis ta Agricola .seringal California no 'I'errltorto

Brasileira CHACARA E QUIN'l'AIS do Acre não se realizou eleições, e

está editando com evidente �ces- que a urna da decima secção U(}

80 e cujo' intuito primordial e a estado territorio, somente chegou

I vulgarização de assuntos ligados á ao local da Junta: apuradora no,

vida rural. dia 28 do mas findo, Sendo atira

·0 presente numero é da autoria da de "paraquedas". Em f'ace do
do sr. Laureano Dourado taxi- já ter terminado o pr!1ZO das apu-

dermista d'o Instítuto.. Bunt�ntan e rações. solic-itou ao mesmo TRS,..
justamente desenvolve com clare- prorrog'ação de trinta (lias para a

za "BREVES NOÇõES DE TAXI- conclusão das apurações, np.qucJe
DERMIA", formando uma lacuna Territorio e' pediu iufol'mações
na nossa modesta bibliografia po- quanto ao pleito ao juiz de Turaua�

pular, Realmente não existe atual. cá�

mente um tratado simples e aQ aI-
------------

cance da nossa gente do campo e Crédito para o li-
da classe estudiosa qure se queira
enfronhar nesta dencia cujo fim é olsterlo da 8uerra
"tirar a pele dos aniplais, descar-
na·la e torna-la apta a ser curtida
ou preparada para a montagem".
Vivendo no campo, o agricultoi'

estudioso ou simples amador, • e

todos aqueles que .se inteJ;'essam
pelas coisas da natureza terão mil
ocasiões de recorrer ,aos conheci
mentos ministrados pelo novo fo- H-ti I

- .li!
lheto, se� falar que taxidermia: I 8r versos 00".
constitue támbem uma industria, . HAMBURGO, 6 (V.A.) -1
abrindo -novos horizontes a certos Ado1fo Hitler ainda in! ":e;lS;l lUa..

estudiosos que desejam descobrir is aos alemães que Ingl'id Berg
um meio agrada"el para resolve.r mano É pelo menos o que indica à.
seu problema economico. expe'riência duma livraria desta:

'd d
I

I
. .

Como todos os livrinhos da seria CI' a 'e, que -co OCOl! numa vIttrl-

VAMOS PARA O CAMPO! É limi· ne, uma revista com o rptrato rle:

tado ao indispensavel o numero Hitler, e noutra urna revÍ.;ta COI]);

das pagin.as e a edição é elegante o -retrato de Ingricl. Vprdadeir:k,
e ao alcance das mais modestas multidão aglomerou-se diante da,

bolsas, sendo o principal intuito da

I vitri�e c?m o '<f-uehrer'�, enqL1an�
editora ,e instrução e o benestar do to l1lnguerp deu a,tenção à es---.

nosso povo. /
trêla do cinema.

RIO, 6 (V.A,) - O presiden.
te da Republica enviou á, Câmar:'i
dos Deplftados um ante-projeto õ,�
lei autorizando Q Executivo ��
a�1'ir crédito suplementar, par�;
refôrço . da verba 2 dp-MinistériQ>'
(la Guerra'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sindicato dos Bmp· em Estabelecimento�
Bancaríos do Estado de 8t8. Catarina

--'-0-
.

EditalPara ENTREGAemNOVEMBRO
,

r'
Faço "saber aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimen-·

to que no dia 18 de dezembro de 1950 serão realizadas neste Sindica-
to as eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fiscal, fi-
cando aberto o pI'f3Z0 de. 30 dias, que correrá a partir da primeira pu
blicação dêste e terminará no dia t° de dezembro próximo, para o re-

.

gisLro das chapas na Secretar-ia. de acôrdo com o disposto lia art. 40>
das "Instruções" aprovadas na Portaria Ministerial nO 29, de 29 de--

I março de '1950. -

Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser apre-
sentados Fia SecreLal'ia em Ir-es vias; assinados por todos os candidatos.s-�

pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de procura
ção. devendo conter ós requisitos previstos no art. 6Q das "Instruções'"
e ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da Consolidação daa
Leis do Trabalho.

Florianópolis, 1° de novembro de 1950
Nereii Vieira de Andrade - Presidente em exercício"

O· Sangue é a Vida
DEPURB o SANGUE COM

ELIXIR 914
INOFENSIVO AO ORGANlSl\IO
AGRADAVEL COMO UM LICOR.

REUMATlSMO! SIFILISI

�

t
.'

I

Temos, O praser de.comunicaraos s�nh�res
lnleressedos que estamos r�cebend� InS-1J
crJ9ões p'ara. e�trega dos famosos a��p
U�lversa' no-mas d� Ncvembrc proxrmo
v.ndouyo.

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor- depurativo, Aprovado pelo D. N. S.
'Y .. como medicação auxiliar no tratamen

�'o d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

FIGUERAS&WOMS,LTDA.
A '

.

:��k� PORTO' ALECRE-R.G. SUL -

.

.:

t:Lo'aiANÓP.OLis (FILIAL) R.TIRADENTES� s
6

>

AGENTES EM:
A�aranguâ, La ges, Joaç-aba,

Instituttl dos Industriarios fp.

CONCURSO PARA ESCRITURARIO E ESCRITURARIO
�. DATILóGRAFO

Ó, Comunico aos interessados nos concursos em epígrafe"..
que a prova de Aptidão e Nível'Mental será realizada às oíto
horas da manhã do dia 12 no Colégio Catarinense, devendo 0$

candidatos comparecer com 15 minutos de antecedência, mu-
-nídos de caneta tínteíro ou lapis tinta e do respectivo cartão
de identidade.

Florianópolis, 5 de novembro de 1950.
Telmo Vieira Ribeiro, Resp. peloExpedíente .
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�": O Alíaíate que veio de São Paulo para servir ::
'�y • os elegantes de Ploríanópo.ís. ...
J' • .-

t, I BREVEMENTÉ NO E'DIFICIO SÃO JORGE f:
• •
• - Salas 0-7 1° andar. - Florianópolis .-
· �
••••••••••••••••••o•••••••••••••ec••••••••••oo•••�>
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,

LI '\

Cacadô� Cresciume,
Tubarão e Videi ra .

t

i
I

Serviço de Fô-rça e Luz:
,

A ,\7" I S-O
A DIRETORIA DE OBRAS' PúBLICAS - SERVICO DE::"

LUZ E FORÇA - comunica que o racionamento de �energia:..
elétrica que se vem processando em várias zonas da Cidade, ê
consequência do desarranjo de um dos motores da Usina do

Largo Fagundes, que 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 runcíonamente
do referido no dia 11 do corrente.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTe / E ELEGANCiA'
PROCURB A

IUaiataria Mellt
-�
.,
·1 •

Rue Felippe Schmidt 4R
.�.

.... H

l ,
.•

,.
\ f. ,

AtlA8tida-- O s�esso�da téc,nica electr.ônica =- A11Antltla - Super construção para durar mais _\ Atlântida - Som natural - Alta sensíbllídadê
Grande alcance 0tima �tividade yENDAS Á. VISTA E A LONGO PRAZO

Rádlos EtectroH:l� - Transmissores =: Amplificadores

At��ntida Rádio Catarin,ense Limitada
,- I

LANGE Jr.Diretor tecnico WALTER T.elefone, n. 1459,Rua Trajano, n. 31

, ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO DlA 3 l-)E NOVEMBRO
'� Reini�iou Com·a inclusão do maravilhoso sortimento de Verão

Da liquidaÇãO, de Hstóque da A Mf.DELAR para demoliQão do pfédio·

porfia, escore que bem atestou a

superioridade doalvi-negro 'diante
da falange atletícana,
Não há negar que, nos primei-

ros 20 minutos de ações enco.n-6 figuras trou o "Furacão" certa. resistem. ci e Ma rco ; Romeu, Bráulio e Ge-.
Preços' ás 730 e 745

d d
..

. ... raldo; Urubu, Betinho, Gil, Nede,

. '" cia da plarte o a versario ql"'� I
Bras. e Srta:s: Cr$ 2,40, ...'

d e Meireles.
mais parecia querer vencer oEstudantes c-s 3,20

ICavalheiros Cr$ 5,00 '<, que Iivrar-se de uma goleada. ATLÊTICO _ Luiz I, Waldir e

Ás 5 hs. - Sras e srtas. Cr$ 1,20 Entretanto. naqueles 20 mínu- Luiz lI, Pedro, Chocolate e Cazu-
Estudantes Cr$ .-2,00

.

tos, exgotou o Atlético, cremos, to-I za; �latÍnhos, Morais, Amorim,
Oavalheír-os. Cr$ 3,20 das as suas energias, o que deu Gentil e Caréca.

,possivel, demonstrando possuir um ia VOLTA - Samuel; 2a VOL- "LIVRE" - Crianças maiores de ensejo ao Figuetrense para orguni- Na preliminar, entre os aspiran-
-excelente plantel, o querido e sim- TA - 'Marcilio e Samuel; 3a VOL· 5 .imos poderão entrar na sessão

zar uma ofensiva sem igual nes- ies tamb-m venceu o Pigueiren-
pátíeo clube de Rubens Lanze. TA - Samuel ,8 Francisco; 4a de 5 horas

te certame, enviando. ãs. 'redes de se, pelo escore de' 4 x O.·
."

,,�
- ROXY -

ÁS 7�45 horas

CORAÇÃO PRISIONEIRO

o Ubiratan a hegemonia do
ciclismn barriga-verde

Samuel Santos confirmou sua classe, laureando-se nas
) provas de velocidade e resistencta
Efetuou-se. sábado c domingo, quilometros os seguintes ciclistas:

,conforme eslava anunciado, o Il Oscar Rosa, do Ubiratan; Hilário

Campeonato Catarinense de Ciclis- Beninca, Marnilío Geisler e Harol
mo, promovido peja Federação do Miers, do Moto Clube, e Alex
Atlética Catarinensc, com o eon- Thcllaoker, Domingos Corrêa e

.curso dos clubes Ubiratan e Tau- Anazár'io Borchas, do P,almeiras.

Com

bate, desta Capital; Moto Clube e Sofreram pequenas avarias duran-
.,l-f"

.Palmeíras, de Juinvi le.j e América, te o percurso os ciclistas Francis'

.de Blumenau. O certame alcançou. co A. da Silva e Irineu Silva, os

.o esperado sucesso, Lendo sido pre- quais com a maior r-apídãs possí-
vel conseguiram por em movimcn

to novamente os seus veiculas.

Colocações principais

.senciado por numero

.hlico .

sissímo pú

Triunfou da melhor maneira

Samuel Santos, o já consagrado VOLTA - 'I'heilacker e Irineu;
:ás do Ubiratan logrou a sua maior 5a YOL'fA - Marci lio ti Francis

.façanba, sagrando-se em -ambas as co; 6a VOLTA - T'rineu e Marcl

provas. lio ; 7a VOLTA - Irineu e Samuel;
Foram os seguintes os resulta- sa VOLTA _ Samuel e 'I'heila-

-dos :

ICke1';,
9a VOLTA - Samuel e Thei'

VELOCIDADE lacker; iDa VOLTA - Samuel e

1° lugar - Samuel bantos Irineu; fia VOLTA - Francisco

IU·biratan - T.empo: 13"2i5. I e Fisoher: 12a VOLTA - Fischer
2° lugar - Ervino Schroeder -

e Samuel; 13a 'VOLTA Samuel e

'Palmeiras. Fruncisco ; 14a VOLTA - Samuel
.

3° lugar - Marcllío Geisler -

e Francisco; 15a VOLTA - Sa-
:!VIolo Clube. muel e Francisco; 16a VOLTA -

RESISTt�GL.� ,.

Samuel e F�rancisco; 17a VOL'"rA
1° lugar - Samuel Santos ' -::::: Samuel c Osni; 18a VOLTA -

iUhiratan/- Tempo: 3 horas e 4.9 Samuel c Francisco; 19a VOLTA
1ninutos.

_ �ranmel e .o5ni; 20a VOLTA
2° lugar - Osni Rosa - UJ;úra- (FINAL) _ Samuel e OSlli.

:tan.

3° lugar - Francisco A. da Sil

;\ia - TauhaLé.
4° lng'ar - Alberto Fischer -

iPalmeiras.
5° lugar - Valmor SchroedeT -

. .;Ubiratan.
6° lugar - lrinen Silva -

Moto Cjubo..
. 7° lugal' - Antônio Frederico -

:América.
8° lugar - Carlos Delambed-

�bira(an.
<

Pllr avária" ou .acidentes ab:11l

-don;ll'am a ardua prova de 100

,

Panela's' de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 500,00

na Elefrolandía
Edf. Ipase - TerreoRua t\l'cipreste - Paiva. -

Novamente vencido- pelf! Avaí
o onze .bugrino

A cODtan�m foi a mesma d& I- torno: 211
Perante boa assistência, lutaram

I
brando uma falta de fóra da área,

domingo á. tarde, completaudo va Daí em diante osazurras atuaram

terceira rodada do certame d e no mesmo ritmo do primeiro tem

profissionais, .as esquadras do po,' enquanto que os
.
"bugrinos",

Ava! e do Clube Atlético Guara ui, apagando a má imprenssão deixada

vice-líder e terceiro colocado, no primeiro período, foram díver-

de respectivamente. No iniclo da sas vezes até a cidadela de Adoj-O famoso conjunto de gaitas
bõca: pugna, com a linha d\ médios a finho que teve que se empregar

AZES DA MELODIA se·rvir· magnificamente os da freno a fundo para não ver cair o seu

Na Téla,: te, excerceu o Avaí forte pressão. arco. Aos 38 ms. o Guaraní consegue
BOLA DE CRISTAL sôbre o arco adversário, resulta· o. seu ponto de honra, por inter-

com do daí a queda da cidadela de médio de Acioli. Dois a um foi a

Ray Milland e Paulette Goddard J, Isai,as, aos 14 minutos, por inter- contagem final. Os quadro.s· joga··
Preços: I

•

•. fOI'rrlados: AVAi _médio de Saul, num ataque per1' ram asslm
Sras. e Srtas Cr$ 2,00
Estudantes Cr$, 3,20 goso do.s senso Novos tentos azur-! Adolfinho, Quido e Danda; Mine-

Cavalheiros Cr$ 4,20 ras er[\111 esperados anles q:e .fin' la; Bons e· Jair; Bentevi, Nizeta,.
"Imp. 14. anos das�e o primeiro half-time, mas o Bolão, Saul B Paulinho. GUAoRA-

ataque falhou a todo instante, com Ní - Isaias, Bot,elho e Juca; 01'

Bolão e Benleví irl'.econhe�iveis e 'lando, Fredericó e Anibal; Volar•

Saul um pouco nlenos :agressivo Toinho, Didi. Jaime e Acioli. Boa

que de ·coslum'e. Veio o seg'unçlo a atuação do juiz Lázaro Barlolo

tempo e logó aos 3 minutos o meu. Na partida entre os aspiran

mesmo Saul consegue burlar a vi· tes, venceu o· Guarani pelo escore

gilancia do arqueiro tricolor, co· de 5 x 2.

tine-Diário
I

7,4.5 horas

ISimultaneamente
Sessões das Moças

Espetacular e extraordínar ío pro- "
grama de Téla e' Palco

Na Téla

1) Noticias da Semana - Nacio
nal·

2) Uma historia alegre e jovial,
que nos faz recordar os bons tem

pos que já longe vão !

ClJPID.o DO BARULHO
com

O simpatico JIMMY LYDON '"

A encantadora Jane WHITERS-

� RITZ -

ÁS 5 e 7,30 hor-as
- ODEON-

c-s 1.750.00

Alegria ...
de ...

Romance ... Mocida-

o quanto custa uma enceradeira

A -8 N O
ELECTRO,LANDIA

No Palco _,

primeir� apresentação do con

junto composto por jovens Estu
dantes desta Capital, recentemente

fundado, para o engrandecimento
do "Broadcasting Catarinense".

AZES DA MELODIA
Os mágos das GAITAS DE no

CA execu lando um variadíssimo e

escolhido reportorlo l

Icua Arcipreste Paiva Bdificío Ipase -Terreo

com

James MASON, Barbara Bel GED

DES e Robert Ryan
No Programa

1) O Esporte em Marcha - Nac,

2) Metro Jornal - Atualidades

Preços: Cr$..Jl,oo e 3,20
"Irnp. 14 %os
IMPERIO

(Estreito)
Ás 7.30 horas

Espetáculo de Palco e Téla

No Palco

,Combala a
BroDquite

tonificando as vias respi.
ratórias

Sem grande esforço o Figueirense
maDteve�se na liderança .

. Seis bolas nas redes tríceleres
Fácil para o lider foi o com

promisso de sábado com o Atlé

tico, pelo Campeonato Citadino de

Luiz nada. menos de seis bolas,
contra apenas uma do Atlético,
obtida por Amorim. Os tentos do

A Bronquite é uma porta ah�rta

à graves enferD,lidades. Corte (' ma] .

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestio·
nante da traqueia, bronquios r pul
mões. "Satosin" tem efeito r�.piJo.
Fluidifica o catarro, diminue li tos

se e' to·rna a
-

respiração livre e' ra·

eH. N�s Bronquites asmáticas, cro
nicas ou agudas "Satosin" {! o seu

remédio de confiança". Peça ao seI!

farmacêutico "SatosÍn" - G domi
nador das gripes, tosses e hronqui·
teso

Profissionais.

Seis a um foi o resultado

alvi-negro foram conquistados 001"

da Nede (2), Meireles (2), Urubú e

Bráulio ,

Os quados jogaram assim cons

tituidos;

FIGUEIRENSE - Dolly, Mora-

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:..� ..... .' ..�.

t
. - L

e T> A· ·0· t
�. "�t�

t Transp,ortes léreGs·' Calarinenses S.D. !
:.. "

.; .
'. ..�.

i: Agora, '10b e orientação técnica da Cruzeiro do Sul j:
:.. -; - .. ". �,

.

-

.

'

..�.
�,. .» '.

'. ESCALAS ;<. . .,; '. ,.' .,_. :--t
-: . ";.c:"" ..�.'

-'� AS SEGUNDA._S'- QUARTAS F "S;XTAS-FJÍIRAS:
..

: •.•• c.'
. j:"

�... Riõ.�Santos-Pa:r:anaguá-Curitiba-Joinvile-ltajaí
,
..:.

li. - Lajes- e Porto Alegre. ..t.
AS TERÇAS, QUINTAS E' SABADOS:

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Itajaí-e-Ioínvíle
Curitiba-P.aranaguá-Santos 'e Rio. �

�. t

f Modernos e possantes aviões.: Douglas !
� L

! Tarifas r.eduzidas *
,I, .

·t
�t"l

.

) TRAFEGO :MUTUO COM: �:..r1 Cruzeiro do Sul-Rio :t:
�:� Savaq=Porto Alegre ..�.
� �

i'-�� _Pluna-Montevidéo \ '

�' +:;
....

,..�; PASSAGENS E CARGA :i:rfj :

���: Florianópolis·. Fiuza Lim,a & Irmãos :!: ESTUDO DI) EXTERNATO
,

� Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu"

I�
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 �:.. nos, o COlég.iO Cata�nen�e �briu um estudo para os alunos ex....

� �i." ternos, O estudo. sera assistído por um professor padre.
� Ag.e

....

D"'I-a �RUZEIRO·
'"

DO' SUL' �t . Horário: 7,�O às 8, das;3 à� 18,10�

�
,,"

I, ••+.. Hora de entrada ao meio día: 13 a 13,30 horas. .

� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ..... Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
j

..�. Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa:'
� • II·'. L ··N t· ..:. zer logo a matrícula na Secretária.

i1 Dm/ aJal. U.Z. oce 1
..;. Mensalid!lde: c-s l(}O,oo por mês, al�m da mensalidade.

. Rua Pedre Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330
..�. !"!ota: Mes começad� deve,ser pago llltegralmente.

I�
.�

L
" � Em Blomeo8u: Agência Cruzeiro do Sul �i·�: '. Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 .:_+� ..�

i+.� Em Joinvile: Soc. Comercial (Millas» Ltda� :1:
�i� Rua do Príncipe, 482- TeleI. 455 ./ .i.
�t'" Em outras. cidades' do Estado com os sub-aeentes �t")� � yrt da Crueetro do Sul ..

�1 '.' .
1 .

. %..... -" -
.

,
..

<);.....�...�.....�....++!++!++!++!..!..!..!++! �...�...�...�...�.............�...�...�.....++�-� � �........�...��.....�+t��+:..,;.��� '
l.� _'t'_ .,_�--:-�_ _ - _ - T_ _�-�c ..,_�_..,_.�_ �_ .. ,.,_�_�_�_ _,._..,_ ..,. 't'_ �_..,_..,������•.:..".�_�

..
.

Aulol1loveis BENS
"

I

",.

,

-A praça
Temos o prazer de comur.ícar aos nossos prezados clientes que

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

FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
.

UNIÃO DA VITÓRIA, LAJES.
ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS

Os aviões f,arão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nos·
mesmos dias, pernoitando em Florianópolis.' O pouso em São Fran

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

Congratulamo-nos. tom os nossos .jl�ezados clien!es pelo. a�
picioso fáto, que revela o interêsse da grande empresa brasileira
em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem distínsuido o comércio, a industriá e o público catarin;ense. .

e
,

Florianópolis, 26 de setembro 'de 1950.

MACHADO � OlA. SA. Comércio e Agências

.....................................................
DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ÂDVOG�DO

AÇõES CIVE1S E COMERC�18

#

I

"

Praça 15 de Novembro, Z2 - :r ....

(Edifielo Pérol.)

- ,...... : l.JH •. 1.J88

l'lorlaa6poH. - S••&a C.,�rl..

"ORESGO">
"URGANIZAÇ.xO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA." i�:
Sede: Edificio IPASE, 4,0 andar - Florianópolis "

AGENTES GERAIS DA
-'

COMPANHIA DE SEGUROS RL\CHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

1·

CORRETORES OFICIAIS DO
Inst. de Prev. e Assist, dos Servo do Estado. (lPASE)
_ 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

. �

I .. i

VAJLVU L A'S

.bili,*
MAIOR ESTOQUE

Allântidà Radio Cat. Lda.
\

Rua Trajan'o, 31
.

Colégio Catarinense

1:rédilo Mútúo Predial
Avisamos, aos nossos prestamistas que em virtude de es

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

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

quem em dia.

r

J. MOREIRA & eis.
GONGESSIONARIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t7 -*- OUI1A1fTE TODO DIA

�/J -. nos \lAP�JOS
:

�.,,JI D"'�"I, /_/.�''''' iII'tfJ_
:'

� � �

»�-J �� _

o %
�"" �

'/ ,/I.?, é'

,DATI LOGRAFIA
. (orresponhncL,
Comerciai

Confere
Dlploml

DIREÇAo.
4mélia M Pigozzj

ÀMETODO,
Moderno 8 EficieDte

Ru· General alltelteour., 48
(Esquina Albergue Noturno)

Viagem com segnrancae rapidez
SÓ NOS CONFORTAVEIS I l\l'ICRO-ONIBUS DO

Florianópolis - Itajai .:_ Joinville - Curitiba

Agência •. Rua Deodoro esquina da
• 'Rua Tenente Silveira ,>

"SCLINICA E" CIRURGIA DOS o
("LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR J'.

',GANTA DO
.

y-flR. 'J. 'J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

",de Medicina, da Un·iversidade dO
.. Brasíí Ex-assistente dos Serviço's
.:de Ottalmologta, do Professor Caldas
:'Brito. da Poltcltníca Geral do Rio
.Ale Janeiro. e de oto-rtno-Iarfngologta
. :do Professor Leão Velloso. Hosptta]
�Moncorvo Filho.

Consultório: Rua Trajano. na 31
dO andar

Atenderá. diariamente. a partir do
,;llia 10 de Novembro, no horário da
*14 ás 18 horas.

Terrenos
Vendem-se, em Iõtes, à vista e

com facilidade de pagamento _

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

Florianópolis.
.O' .

Viajanle
Precisa-se de um que conheça to

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

co do Distrito Federal S. A.
........................

-

.

l.* • • .. .... ...... .. .... .. .. .. .. .... .. ........

_ CASA-Aluga-se
RECÉm-CONSTRUIDA, A RUA

JOSÉ BOITEUX N0 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

�=
m-(·-
Rápido �Iívio para

dores nas costas, dores

reumáticas, contusões,
lumbago, torceduras,
etc. etc.

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

CASA MISCELANEA: dlltr
buidora dOI Ridio.� a-=o. A

ictor.�Válvula•• í'OiICOI.
Rua Conlelheiro : M.fr.

Para colocar lotA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo'
telefon es 1536 e '1324

P.1.5 de NOVo n.22- 2'. andar
�---------------------

'"
.... , ..

-

IQuem achou? �.
��..........

PERDEU-SE um molho de chaves. �
�rati:!cá-s� a �uem o entregar na t;F1UZA LIMA & IRMÃOS
_l'edaçao' deste Jornal. . tI Cons. Mafra, 37
. .. . . . . . . ..

.

'�O-"'j PJ Florianópolis '

Casa de negócio o'

·iiRÍDAS·,
..

·RiüMATÍSMO··'E····

,à venda I EliíirCAdeS[ipgIUeira
Por motivo de lviageBl vende-se. MaCÚCClI;lõ.O· ou:a:ill«l' no u!'tClml.�t

'no Estr.atto, uma casa de negócio da' .UlUI
<com muito boa casa de moradia. ,............. • •••••••••••••••

Aprovei-te esta oportunidade. 'tUnAS PARA IMP,RESSlh
Informações na agência deste J·or.

'nal. c O 'f I .o M A R

5

I
,i

=

I
I

j

; ,

:�
,

"
'. -.a

DIESELGM
lê

I
=

!
.1

energia
'.,

suplementar par�:'
pequenas cidades

nova

lugares, isolados

I

* facilid�de de Instalação
'* Rapidez de montagem

,

* Baixo custo por KW instalado
,

* Peças e assistência técnico

Prod'uto da

General-Motors �?:s� do Brasil S.A.
.Motores Diesel para Uso Maritimo • Força Industrial • Conjuntos. Geradores

CONCESSIONARIOS AUTORIZADOS

Ao Paolo Me.�la S.A•• Sociedade Técnica de Matoriais Ltda. _ Rio do JaR.lro M••bla S. A•• Cio; Sra.II.ira •

MOlerlo1s - Porto AI••r. Cio. Mecanica Comerciol _ Florianópolis Carlos Hoepck_ S. A. - Reclfo- Cio. 'rasilelro

d. Maquinaria - 'orialollO Cio••;"porladora de Máquinas e A«ess6rio.' ••",,601 Pinto -� .ornol�a Celso Nu_

a.".. Martin, R.pr.....laç6e. o Comórcio S. A, _ Santos Casa Hélico - Curitiba Sociedade Ananima Z�

Ylt6r1a M_abla S. 4. _ aolo Horiaonto M••bla S. -A. - Corumbó Pu«ini & Cio. - ca...."• ......,...-

Londrina �istribuidora Londrinen.. c1. AUlomovei, LIda. ...

I VENCE�SE
i SORVETERIA 'DE 8 FUROS .ARCA

ccB A C C'E L I'),
r.�m I'an""itiarlp. nar» 1ÔO Iit,ro... dp "Qr�p.te. PqniORrlR I'om com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H.' P. e bate4eiN! com m,O
tor de 1 a. B. em perfeito estado. de .funcíonamento e conservaçãe,

TRATAR: NO "EMPóRIO ROSA.".
'

�

•

•

_...�4 4l i

O /Remédio de Confiança da Mulher

REGULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

N! 1- EXCESSO * N! 2 - ��i����
!Wl!!i!!Im.,..."._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
/

I ..

..

,
,

\.

,

,- J
I

'

"

, ) I \...
.

'/ lr�nsportes- Ienestres '_ "

"

,

Transportes Maritimos -' --

Acidentes PessoaiS
,

Automoveis
'_- Incendio

, �_
"

_

-Cascos

.- .i

,

, J
,

.

.

,-_. �
I

/
.. )

"
',' �

.�

:\. _ I.. _
Ci -,

'

..I
..

•

I
,',

, 'Aceita Agentes �_no Inferior".': ')"', '

I .

'..
- ,

\ t
.

.

..

•

..

J
•

..J,
'

/

-
/

--..._,

I
-

Sucursal de Sanla,' Catarina '

I ' __

/' .

-. .

, Praça 15 de Novembro, 22 --' 2° andar :

'. '.
i

.

•

- /
.

.

, "Telegramas: PROSEBRAS -

; �

, �... ",
'
.' I. ','

'

� '. _':, \

'>

.

"

,'_ _

"

..

'
/

•

_.

'1 .

.
.�...

."_ �
_,

.

-

( !

'-c �. Caixa Postal 139 "',

,_

_.

:tf�
'ii #

.-- .

,.
-

-_

- ../ "
..

_

•
.. TELEFONES 1388 '-- 324'

�

l' �

_

•• ':"" -. • _ � • •• •• • �

_/
. ,

: r .

: '-1

\...
-,

.

- .. -

- ,
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I
Dr. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime I ob'll
OODlltltulgão d. Socleda i..

NATURALIZAc;,;OEi
Titulo. Dlalarat6rlol

Eacrlt61'10 I R.lid.nola
Rua Ti:tadsnt.. 41. 6FONE •• 1468 I

I

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do 'I'orax

Formado pela Faculdade Nacio
'JW,l de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hóspital Nerêu
Ramos. Curso' de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
tlssistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, a8
Consultas, 'diariamente,

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

Agora, �.��!
.

(OMPANHIA "ALIANÇA J;)A RAlHA"
Fundad.. em 1870 - Séde: BAHIA

INC:aNDl08 E TRANSPOR'.fE8
Cifra. io Bala.ce i.'1'"

CAPITAL E RESERVAS ••.••.•• :.....
,
Crt 80.100.608,5()

Responaabil�dea •....• •. • • • • • • • • . •.

.

Crt 1.978.401.756.'7
Receita ••..•• ..,.... • � .. .. • Crt '7.058,245,50
Ativo .' ..•. !.. .. ••• L, Crt .

142.176.603.80
Sinistros pagol no. últimol 10 &Doa Ci"t ' 18.187.811,10
Responllabilidade. • ..--:.. ..•• • ••• � • • • • Crt 7'.7�1.40l.IOe�0

Diretorea:
,

iDr. PamphBo dOUtra helr. ie Canalll., Dr. "raJlef.�. i. U.
_

AJllalo Ma..rra. Dr. "Joaquim' Barre'" 'de Araijo • Joà, A�r...
",... T &..& .,_ &..&T& -&-"'W W&- �.&- & ,._ _ » » » • » _ ...

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

"I
Edifício IPASE - 2. andar

1
.

Caixa Rostal 260 .

Florianópolis - S. Catarina

�

O . ESTAUO-Terça-feira 7 de Novembro de 1J5J
.........................------------------.....--------.....----..

7

DR.&.. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUnica Geral-Partos

Serviço .comp�eto e espeeialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS. com modernos métodes de díagnôstíco e tra- •

lamento. .

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGllÂÊllA ..:... MJ:!:-
.

TABOLISMO BASAL -"·t
.

'{

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

Consultório: Rua Trajano, nó 1. 10. andar - Edific10
do Montepio. ;/

Horário: Das 9 é.s 12 horas - Dr. Muati.
Das i5 ás i8 horas.,.... Dra. Musal.

Residênoia - Rua Santõ. 'Dumont. 8, Apto. !.

s e c e SOCIAl..;

POIR.10 ALEGRE

RUA VOLON ,ÁRIOS pA PÃTRIA N,O 68 • 1.0' ANDAR
'CAIXA POSTAL. 56a • Í'E�t;FONE 56'H) • TEI"EGRAMAS: .PRO'ECTORA.

Agencia Q·eral para St8. Catarina. oab
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel "Prntactere" - FLORIANOPOLIS
--------- -------......--------�---.;...---------

I
J

I
Transporte. regulare. de corge f cc f é J te de

sIo FBANCISÇOc no SUL para NOVI 1011/
. Infq_.magõ•• Gomo. A��nt.. . ,

Plotianópoli. .

-:' � C.rl01 Hoepc�eS/.A - C[- Teletoae le311 ( E·d .. tele.:
São l"ran.:ilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelooe 6 \f)3�lMAC·g

( ,

I'·

RADIOTERAPIA
RAIOS X "

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriamente, 80 Hospital de earwa••

, �

....,.... .,... � .:.T &W"""' _ T & &r.-..T wr _

, Dr. Lins Neves ,D,� Polydoro E. S. Thiago
"naer da MaterDidade • ,mHie. ti. M6clÍeo e ,arteue

-.._

Bor;pital de Caridad. I. Boopital de Caridade ct. I'lo-

CLINICA DE SENHORAS - CI- rianópoU.. AuiBtente d.

RURGIA PARTOS Maternidade
!JoeDÇD do. õrgioa interaGI, ..,..
cia1mente do coraçio e vuoa

Ooençu da tiroide e demala &(u.
duto lnterAU .

�ea • c1rurgi�àe lenhO"'1 -
Partos

IPISIOTERAPIA. - ELECTROCAR..

DIOGRAFIA - METABOUSllO
BA8AL ._

tORARIO DE CONSULTAS: -

DiAriamente das 15 AI 18 ho-

JtàpÓltiCO, eontroleve tratamento

�.lJudo da gravidês. Dlttor-
4011 da lIdolese�neia e da menQpau
L Pertubaçõea menstruai., Ã'1�'"

ilaç6ea e tumores do aparelho l�nI·
si feminino.

•

,

).-raç&ea 'do utero, ovlrlos. trom
lU, apendice, h6rnial.· varb:ea. ete.

:tl"lU"gia plútica do períneo (rn-
aru)
..s5ISTENCIA AO 'PARTO B OPE-

RAÇõES OBSTETRlCAS
leeJlçU glandulares, tiroide, oTl·

lei, hipopi5e, etc.)
,

;�sturh!OI nenOI04 - Eaterllidld.
Regimes.
'luultórlo R. Joio Pinto, 7 - 'hJ..

�1
'

RuM. R. 7 de Setembro - IMif.
nU! e SOOta - Tel. Mil.

ru.
CONSULTóRIO:

Roa Vitor Meirelel .. li
Fone manual 1.701

RESIDQCLt'
It..enida Trompowskl II

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

)0,. Roldão Consoni
"CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
.URGA - MOLtSTIAS D. ...

NHORAS - PAIro.
"ormado pela Faculdadtl de ......

.... de UIIl.eraidade de SIe Paul..
onde foi •••istente por ..lri... ..... da
Serf'iço Cirúrgiêo' do Prof. A.1lpl.

CIn'IIi l'fiti!
Cir'lll'Jia do estômago • 1'1.. eIrIala
rs., inte�tino. delgado ., .,.....0. ttref.
de, ri"., prÓltata. be%ira, ume,

a.1'6ri"s e trompao. Varicocele. �
eeie.. 'Varizes�!! hern&ft.

Consulta. : na. J " 5 hora., I ri.
"elípe Sehmidt. 21 .(altol da CUII

Pa.raiso). Telef. 1.StIl
II.cliMlIcb.: Roa E5te1'eI Juai." 17.;

Telef. M. 764

Dr. Newton d'Avile
::!ttarPa geral - DoeDças de Se....

na - Proctologia
FJetrieidacle Médica

'À)nlnItório: nua Vitor Meirelea n,

� .;.... Telefone 1.907
, Consultas: ÁS 11,30 _iioraa e !i tàJ..

�fJI dalJ lá horas 'em diante
Residência: Rua Vidal RamOI Jl.

Q - Telefone 1.422.

Dr. A. Santaela
(Pormado pela 1I'aculdãde Ka�lo
Dal de Hedicina da Un1yer.ldad.

·cio BrasU)
l16d1co PQr concurso da .l8s18UD>

c1a • 'Patcopatas do DhltrttQ ..

Pederal ' .

Ib;-interno d, . !!oflPttlll Psl.qufA.
trico e Manicômio Judic!l.rio

",da .Oapftal Pecl..,.,,'al .

b-intemo/da 5-anta Oua de iii·
ser1córdia do Bto d. Janeiro
OLtNIOA aumroA - DODOU

. .
NERVOSAS

Oonsult6r1o: JklUJcl0 ÃDl4I1a
••to - Sala 1._

Besfd8ncla :

Avenida Ri. Branco, 144
Dali la .. II boru

Telefone:
Oonsultório - 1.Ha..
ae.tdenc1a - 1.181.

Dr. Mário Wendhsusen
.:staJea ..Mica de adultoa. • mail....
�uultóI1o � Rua Joio PInto. li

Telef. Il. 76'
'Clluultll da, « i. 6 lIant

1I..u41ae1a: J'cll,. I'!eUIl4t .. ta.
T«1..t. ne

rOr. Paulo Fontes
Clbüeo ii operadO!'

Co;all1lltôrio: RIUI Vitor )(..� li.
TelefoH: 1.405

Cnaultu da• .10 .. 12 • da. 14 U
'

U Itn. R••idfncla: Rua Bl---.
\ II. - Telefoaé: 1.",

IDr.Milton Simon�-Pel'eira
Clinica Cirurgica

Molatias de SeDhora.
'

CIRURGIA GERAL
,.. Serviços dos Professorea Ben&

.
Ueto Montenegro e Piragibe No-

.

c' ;neii'à (São PawCl)
�D'1l1tu: nas U ii t7 hor.,
a.. Fernando Mac1uido. 10

. Dr. M. 5. Cavalcanti
Clbliea ad"_tw .. .......

. Ilu SaJda1IIaI JIariüa. li
,"

TtIehM .. rll '

-1

.: .•..•• -riMÃa
.

ii· ,H .••.• 'lO ,.
RBIIlfOll .- 1

POIW. V. .. CUU 011 &erreAIe ....
vender1 .

.

Nlo encontra eompradort )
Entregue ao IlIIcrft6r1o .......

L L. Alv8I. 1
Eua DIacIoro M.

. ,. �
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repicarã-Q outra vez••• Irpoada Dma tarlaruga de uor. . PfQ-
Leitor amigo. tu que podes dar aos teus filhinhos ricos presentes,

-

I B
· ·

b
·

I'
-derrsbra-te das criancinhas que também gostariam de

-

gozar os enoan-

tos �SJ�OSf�� ��Ji:ft", -

a grande quermesse da earid�,ic. !l?S. dias porçoes·,n ooar -«
aIXIO, na· ali SU

ao de novembro, 10, 2 e :fi de dezembro, na praça Pe�a e O}I\ �lra.

350 quiloSi O peso do re�til.-Flagrantes du

sensacional acontecimento

FtOIIAMOPOUS - 7 de Novembro de 1950

«Prêmíos da .
'

Por HAROLDO TRAVERSO de 1,50 m. de comprimento por Souza Amaral, foram _

tomadas

Sgto, do Dest. de B, Aérea

-j
cõrca de 1 m de largura, pesando 'fotos acima, testemunhando

Fpolis., 2S-101050 350 quilos, grande pescado enríqueeedor

Desde as primeiras horas de ho- Com �lIormes dificuldades foi maravilhosa fauna marítima cala.

[e foi quebrada a monotonia do arrastada para a praia próxima, rinense, sagrando beroi um

labor quotidiano da Baía Sul. onde os espectadores da ínteres- desto trabalhador do mar,

:f: que bá dias Iôra a�p.oada �o Isante cana comprimiam-se, ansío-

lugar conhecido por Baixio, adja- sos. ,

cêncía da Báse, uma 'arraia de Oh-gandõ finalmente ás águas

proporções gigantescas e descomu- rasas, certif'icararn-se da aprecia

nais que vagueando pelas águas d� da prêsa notando ter sido o seu

cal�a baia, deixava transparecer CO'lpO compâetamente Lrant!p,assa

o cansaço pelos ferimentos causa- do pelo projetil e que ainda se

dos durante a primeira tentativa conservava com vida. AjudadO

ELEGkNCIA
para a sua captura. Ferida, arras- por mais cinco homens O pescador H

tando pêsos e armas cravadas no colocou-se sobre a areia até que

dôrso. aparecêra na manhã do dia foram tomados os rlagrantes que 'Os devertimel\tOs aO )ar

25 aos olbos dos habitantes des- ilustram esta pequena reportagem exigem pequenos e constantes CUl-'

pertando a curiosidade de alguns bem como identificado o habil dados: verifique -se as pernas es

pescadores do local, que ambícío- proflssíonal, que orgulhando os tão bem raspadas; se as unhas do",·

navam a prêsa.
pescadores da duas baias irmãe, pés estão bem cortadas; se o es-

Nessa' tarefa, partiu também arriscam díáeíamente a seguran-
malte que usa é de côr vivo e nãlJ'

ALVARO DA SILVA, conhecido ea em busca do pão de cadas dia. está deseaseade ; se a ;pele dos

pescador de 29 anos de idade e Jubiloso sentia-se À'l'Varo da joêlhos e cotovêlos não está enru-:

morador à Rua do Fogo sl t», em Silva,� qual é visto 60m o pé SÔ", gada
e aspera e trate ,de amaciá.·

companhia do menor OSMARINO bre o h-a151tante marinho, acompa- la, escovando-a
com agua e sa

SILVA d 12
nhado do seu pequeno e intrénído hão, ou fazendo-lhe uma fricçãlJ>'

' homei dotado de três
e anos.

"1'

3 - São as virtudes teologaís ; o omem um ser

'le o um bom erême:

'" ,

Levavam como arma, apenas ajudante, o menino Osmaríno, com o
ou.

Fé, Esperança e Caridade.
elementos: corpo, mente e espi-

lima espécie de arpão. de três pon- quando pelo Ten. Luiz Carlos de

d sr' ríto,
3 -:7 as pessoas a an lS�ll:na Ias, denominado fisga .e a esperan-

Trl'nda.de: Pai, Filho e Espírito 3 - as condições do tempo:
.

. ça de encontrar o .gigante mario

Santo.
passado, presente e futuro.

� ilho semi-morto. Batalhavam desde

3 - A Familia Sagrada: Jesus, .3 - os movimentos da terra:
a madrugada, - quando cientifjca-

;un'rl"a e José.
translação, rotação e liberação. ô b

lW4

dos por outras. pess as, sou eram

3- os inimigos da alma: mun- 3 - as condíções ;

dos corpos:
Program,a ""ira hei"

com segurança a zona em que
...

do. diabo e "' ....ne,
forma, densidade e -sôr. ,(, ê Á'

_

B dl

_..

minutos antes/",parec ra ° enorme s 8,00 horas - om la

3 - os elementos da natureza" 3 - os ãngulos ; reto, agudo e t Ih
espécimem, passande' a pa ru a-

no mundo fenomenal: água, fogo obtuso. t1ff! com persistência. Não espera-

3 - os triângulos: retângulos,

e ar.
ram muito, quando a indicação gravações

com prazer, os nossos.

. d t r a ani escaleno e ísóceles,

X

a - os reIllOS a na .Il ez:
-

•.;......... __•••..-._._..
_.__ ••••_._.........

_•••_.. do menino anunciava uma man-
.

As 11,30 horas _
Oferecimentos

_ ,_;;:...

mal, vegetal e mineral. cha escura na superfície d'lWIlHI.. Musicais
:SRTA. JOVELINA

BORBA

3 - os sistemas fisiológicos: PEL'" O" CISNB- OU ,Sem perder ,'um segundo, fumou Ás 13,30 horas - Diário da M.e- Natalícia-se nesta data a uistin�

nervoso sanguíneo e linfático. J)O n Alvaro da fisga e reunindo todas trópole _ (Laboratórios Scott & ta e gentil senhorinha Joveline-

3 - �s dimensões: eomprímen- BIN'SO (.rmlo"'s) as forças, lançou" sua mortífera Eno)
Borba, dedicada funcionária do-

to, largura e espessura. U' II IIU rma, que atingiu o objetivo. In-, Ás 13,35 horas _ Variedades em Departamento Estadual de Esta-

a - os' Continentes: antigo. no- tJe I t tã t e
� • ti ti

_ . .
\ Compramos péJ,es PJ!'eparadas,

usa u a travou-se en ao en r gravaçoes
IS ica,

d I le

vo e nOVlSSlI,ll'O. (só plumagem, sem penas) para G- habitante das águas e o filho da ÁS 14,00 horas -
Encerramento Muito estima a pe as suas co -

.

3 - QS �eres da Repuhlica : industrializa!:ão,
terra, Conseguindo suster o cabo _ 104leriodo gas e pessoas de suas relaçí'íC3, a

Executivo �slativo e Judiciá- CaJu Postal - 4244 - Rio. que prendia a can"a, deixQu Al- ÁS 17,30 horas _ Rit�s dos anive:r�iante receberá, ,pelo feliz:-:

rio.
varo que a le've embarcação fos- EsLados Unidos )

evento "ínuito cumprimentos.

3 - ós sonsJ[mus�cais:
graves se arrastada pel{) grande pescado &s 18,00 horas _ Q Instante da

_ X _

d· d
.CaIDl'.·_ Gravat... Pi_I.CD.. � HOJE

mé lOS e 9gu
.., afeo seu total ,esgotamento. Prece

F MANOS

d
,- "t Mei.. d••melbofll. peIotJ'm.3 - as partes a oraçao: sUJei o, Julgavam 'até então tratar-se de Ás 18,05 boras _ Um programa Os. Edmundo Sant,os;

I t
norea ""'... t6 Da CASA IIle

verbo e comp emen os.
,..

C
' ti. grande arraia, ficando SU11>r,$Ws. para cê (A Electro-Técnica�

_ a sra, Lucia Currlin,

� � t· d CELAN8A - Ruo • u.lr.,�

.

iJ -:- as cores fun",."en aIS o �verem aparecer um casco cober, .ÁS .30 hTs _ Juventudij Es- do sr. Em.a�oel eurlin,
do

apectro solar: azul, vermelho' e .

Af
to de limo e pequenos

crustáceos. pirita de Florianópolis cio de ItaJaI;

amarelo.
.

.....
-

se Era uma tartal1ugas medindo mais ,45 'horas - Paginas Roman. -
� a �ta. Qlga Maria Hubb

3 - 8s- �staqos dos corpos: só-
�

"'-iI
-
��

tI (Livraria Modernaf ' .

_ a m<:;nIna Odilia Ba1'I'os, filha>

lido, Hquidt? e gasoso. f;lonfortável casa. sita -à. rua -
- �-

-
- Ás 19,00 horas _ Momento Es or- do sr. Antônio. Barros; .

3 - � pessoas gramaticais: a Bulcão Vianl;\ nO. 61. COm recente O Pr811d80tA do 1111 Uvo Brahma
_ a srta. Alina Vieira ele solha_.

. Que fala, com quem sé f.ala e de instalação. de _agua fria e .quente, m _m Ás 19,-30 horas
'fõncionária da Cespe.

�e 1161 fala. campainha elétrica, dispondo de vai allAI!81tar 18
Agencia Noacional

,""- X
_-

3 - os compassos da música: aIpplas s�las - de vÍsita e jantar� 4 ue
� 'Ás 2000 horas -'- ZinÍnhO & Re- NOIVADOS

.quaLernário, ternário e binár.io. quartos, espaçosa cozinha, qUarto
•

RIO, ti (VoA.) - Há alguns .:g!onal :_ (G. da Cõsta Pereira &; ,Com a senhorita Norair filba dO'

ai. -- as cQndiçõea do estado (li,.. de banho nov{) e oompleto, com dias oomenta-se que o Mmistro Ri-
Cia. S. A.)

sr. Antonio Cabral e de sua espos

vhl tàs�IJ;'solteiro e viuvo_. chuveiro para empregada. beiro. -Costa deixará n presiden� As 20:30 booas _ RubeDS Santos- Da. l'ranei&ca Rosa &br.al, oontra�

3 - as leis dã biologia, ex-pfíba- --A--tratar na Avenida Hercili-ü aia do Tribuo,al 1iuperior- Eleit()oo _ "Extreia" tou casamento f} sr. Silvio C. Cos..

das �,it�1aS, ��qndo Luz, nO. ai-Fone (1076. ral. , ÁS 2:{;.'09tqoras _ Teatro Roman- ta, ano i'Onéionario do Dep. d

���+-�"':'����==;;_;;;;;;;;::=:------�;;===;:===:i=��----,j!p-

tico � CRádio-Teatro) Casa Oscar Contabili�ade da Cia Carioca I

Lima
dustri�ªo RioM JaBeu·o. ,

A2i-JJO ,Qoras - Alllli-..l20rtenha AosV�nto.s noivos. e;lviamp

Ás 22,OÕ fioras: ...... ,�rramento
.

nossas felicitações.
'.

-

I'
,

Não se- sabe se a agressão comunista na Coréia motivará o adian

tamento definitivo da distr-ibuição de "prémios da paz" planejada

para este inverno pela organização dos Partídárlos da Paz, domina

da- pelos comunistas. Em lodo caso, o desenhl�ta �odor te.m. alguns

candidatos aos premios e apresenta-os com satisfação eos juizes. �s

candidatos. sem face represent�m a con�epqão de Fodor da arregi

mentação (Ias artes sob os regimes
totulltaríos.

o 3,

numero
----(01---""'%;...

ANIVE-RSARIOS

SR. ERNE'STO XAVIER DE SOUZA..

Ocorre, hoje, o aniversário' na

talicío do sr. Ernesto Xavier de

Souza, do �lto .comércio
locai o

apreciado cultor da poesia e da

parai numismática.
Aos votos de .felicidàdes de

Rádio Guarujá
você

As 9,00 horas - Variedades em amigos e admiradores,

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS.

INFLAMAÇOES,

C O C E I R A S,

f R I E I -R AS,
E SP I NHAS, .ETC,

FpeG!tanil
Confirmamos hoje _() que diss-eruos ante-oMem ...

GUlLI1ERJIE TAL
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