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Assembléia
Legislativa

Sessão de 6/11/950.
Sob a presjdêncía do dep. José

Boabaid teve inicio a sessão na

Câmarà' Estadual, à hora regi
mental.

Lida a ata da reunião anterior

foi admitida sem emendas.

Não havendo expediente a ser

lido o sr. presidente concedeu a

palav;a ao dep, Armando Calil,
.que encaminhou à. Mesa um reque

s-ímcnto no qual solicitava d�

Casa p;ovidências no sentido de

que o professor Heitor Magalhães,
diretor

•

do Serviço de taquigrafia 1"
da Assembléia, retornasse breve

mente à Câmara.

A seguir, pediu a palavra o deu,

Protógenes Vieira. Após fazer a

devida [ustificação, apresentou U1l1

projeto de lei, de' sua autoria, que
visa tornar de utilidade pública o

Centro Catarinense de Estudan

tes, instalado em Curitiba.

Esta associação, fundada a 3 rle
-

Junho de 1949, na capital pararia
ense é um agregado de estudan-

,

tes catarinenses que moram na-

quela cidade, com o, objetive de

incentivar uma maior aproxima
ção entre càt,arinenses e parana

errses dando maior incremento

aos laços de amizade q�e os u�e:m.
..

"No caso de ,d'issolução, essa so

ciedade que está' Iegalmente re

gístrada, deixará os seus bens a

cargo da _ Universidade de Santa

Catarina a ser fundada.
,

Submetido à consideração d:>

plenárío, o projeto Protógenes
Vieira baixou ii, Comissão de E·

ducação e Cultura, para receber

parecer.

Prosseguindo passou-se à

or-Idem do Dia qU� constou da segun

da discussão e' votação do projeto
de Resolução, que fixa o, subsidlo
e representação do Governador
do Estado e subsidio e aiuda de
custo dos Deputados e representa
ção do Presidente da Assembléia.

O df. Saulo Ramos, usou da pa

lavra para encaminhar à Mesa

uma emenda ao projeto em dis

cussão, solicitando também, que a

Casa tomasse' conhecimento dos

subsidios fixados nas Assembléias

Legislativas de todos os Estados

da União.

A seguir o dep. Ilmar Corrêa,
,

.

após uma exposição de motivos re-

quereu à Mesa uma convocação
extraordinárla do orgão. compe

tent'e, ou seja, a Comissão de; Fi
nanças para se pronuneiar ares·
Peito do requerido pelo dep. Sau-

lo Ramos. "

, O sr. presidente atendeu a e3·

sa SOlicitação, convocando todos

os membros daquela comissão p9.
ra se reunirem extraordinaria
mente após o término da sessão.
( Usou -da palavra, em seguida.,
o dep., Oswaldo Cabral para pres- -

tar um esclarecimento: disse, que

não poderia dar seu voto ao or

çamento sem ter conhecimeit�
dos subsidias fixos para- as depu
tados e governador do Estado na

próxim:;t legislatura.
Ainda livre a palavra ;para ex

plicação pessoal, ninguém a ).JSO'l,
,4)ncerrando,-se a sessão.

DEPOIS DO PLEITO.••

A U.D.N., vellceu elli Sall.to, Catarina - lê-se nos jornais es

cuta-se nos rádios, vê-se nas oul.revistas, ouve-se nas ruas.

Nada mais falso. Se a U,D.N. se julga vltor'i osa apenas
porque o futuro governador saiu das suas fileiras, é cllaro

que, passado o pleito, se' faz esquecida die que foram os

outros partidos da catiqação que lhe- deram maioria ao can

-didato.

e:

, .

PARA VICE-PRES1DEN'l'E

, AltiJ;1o Arantes ....................•..................
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Na disputa partido por partido a U.D.N. fpi derrotada
- ,

em condíções mais amplas que em 1947.

Assim é que o seu candidato à presidênoia da Bepuhlí

ca foi batido em Sant� Catarina. Nn pleito para governador
e senador venceu a coligação form�da com o P.R.P. P.D.C.,

P.S.P., P.L. e parte do P.T.B. Na eleição para deputados fe

derais, sob a 'legenda dia U. D.N. estavam o P.S.P. e o P.R.P.,

com os seus candidatos srs, Manoel Pedro da ,Silveira e

Jorge Lacerda, respectivamente. A contribuição desses par

tidos para a" lr-genda, udenista foi das mais conside�ávei.s,
mormente a do P.R.P., cujo candidato se elegeu com a

maior votação! Apesar disso, a legenda da U.D.N. é- menor

de alguns milhares de votos do que a legenda do P.S.D., que

disputou sozinho.

Nas .eleições para "a Assembléia Legislativa a U.D.N. não

foi tão auxiliada como nas de deputados federais, pois teve

apenas o concurso d� ele-it�l"es do P.D.C. e da votação ínte

gralista do sr.r-Lulz de Sousa - candidato 4? P.R.P., incluí-

do na chapa u(!enista.
'

No confronto de legendas, nesse pleito, vê-se C0111 fide

lidade .rnaior, pois, o verdadeiro poderio eleitoral d?s parti
dos. E nele o P.,s.D" segundo os ultimes dados. obteve

112.979 votos contra 87.898 da U.D.N. Até aí perdia esta por

25.081 votos. No mesmo pleito, e111 19í7, a, difel'ençr f'ôra

m,ltilo '!I�e1l01', ou s�ja, de 16.139,_ -lJ01' oh(ef\ �:B.D. J86.9:2:3
votos contra 68.784.

Aí fica a provia de que a V.D.N. não Vellceu em Santa

Catarina.

Essa assertiva para persistir deve contar com, a absor

ção pela U.D:N., dos partidos que se coligaram nas urnas de

3 de outubro.

,

Á margem dessa suposiçao, que parece coisa julgada en

tre os udenistas, a vitoria da U.D.N. em nosso Estado é
.
um

resultado falso, que não saiu das urnas.

E 'quanto à situação de inferioridade post-pleito em que -

a U.D.N., proclamando-se triunfante, coloca os partidos que

deram a vitoria ao candidato Irineu Bornhausen - é as

sunto que escapa ,à nossa alçada.

Não - foram enviados marinheiros Ibrasileiros para a; Coréia,
·

RIO, 7 tv. A.) - De acordo com esclarecimentos

obtidos pela reportagem é 'completament.e destiLiúda de

_

fundamento , 'notícls, publicada em "manchete" por um

jornal comunísta desta capital, segundo a qual, por ordem

do presidente Dutra, seguira' para os Estados Undos a bor

do do "Duque de Caxias", um contíngente de mil e 500

marinheiros e fuaíleíros navais, que dal� rumarão para a

'Coréia, a ,fim de integrar as tropas das Nações Unidas.

Essa noticia. segundo as mesmas f{lutes, não passa duma

_ das muita,g manobras comunistas com o objetivo de tra

z-er o desassocego aos lares brasileiros - informa a pro�

posito o ves.:pertino "O GI{lbo"-.

AGENTES
,

- VENDEDORES
Firma importante precisa de agentes

-

vende

dores em todas as cidades do Pàiz para venda

de artigos de gr,�p.de saida.

Escreva para Caixa. Postal, 176

SÃO PAULO (BRASIL)

•

PREFEITO ' MUNICIPAL

Atilio Fontana - PSD _
.

Dr. Honorio Alves - PSP '

...........•........

DEPUTADOS FEDERAIS
Dr. Cid' Ribas .

Dr. Wald-emar Rupp .. "
.............................•

Dr. Saulo Ramos ...........•.............•........

Adolfo Konder .......• ',' .•.....•.
'

,,-

Dr. Nunes Varella .......•... - - .

. DT. Manoel Pedro : � ..

Orlando Brasil , . , - ..............•

Dr. Jorge Lacerda ....•.......•.....................

Dr. Armando -Simone Pereira .

Dr. Leoberto Leal _."
....••....•.•....•.•...•..•....•

, ,

Aristiliano Ramos ..................•...•.............

Oel. Lopes Vieira •..•.•••••••••••••••
_

••
_

.

Dr. Agrrpa de Castro Faria ..•••.....•....•••. : .•._

••..

Dr. 'Wanderley Junior ......•. - ........•
-

.

Filh{l ...........................•....
" .•

Costa
-

••. , ..............•

DEPUTAndS ESTADUAIS

Dr. Estivalet Pires - PSD .. , ...................•..•

Dr. Geraldo Gunther - UDN .

, Dr. Carlos Buchele _: PSP ........................••.•

Dr. Bayer
Geraldo M.

Mignoní - PI'B ,

.

Dr. Telmo Ribeiro - PTB " .....•

Zortea - P'l'B -

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

Dr. Bícarte de Freitas - UDN :-.�': : < •

Edésio Caum t-í- '1TDN (
..

- -';TI' B. S'anches'!_''PRP :i ·:::�::<::.·:·.· .. ;.'�::-�,: .. ;_
Dr. Elpidio 'Barbosa .

Ramiro Emerenciano - UDN , .

R. Cruz Lima - PTB .

J. M. Cardoso da \Veiga - PSD
(

.

Brusa ,. _
---: .

Abelardo Sousa - PSD ,
.

\.
Oscar da Nova .

Augusto Bressola _
" .

Massignam - UDN _

.

Queiroz r_......
. _..... . .

J. Romaria -

......•..........................

Dr. Ilmar Correa ' .............................•

Newton Macuco •....••.•..•...•••...............•...

Ney Aragão ,
" .

Genesio Paz - PSP , •....... . .

VEREADORES

o P S 1) - ELEGEU

A U D N - ELEGEU

............................. : ..

VEREADORES DO PSD

(ELEITOS)
Domingos Lima , •••......•...........•

Oelíno Rocha de Araujo .

Fioravante Massoli

Osmar ,Borges - , ....•... " i •••.•.•

Domingos Bonissoni _ .. , ...•.•.' ...•.•..••

Alberto Boff .......................•••.............•

Clay.ton Wosgra� , . � •.•..••.............••...•

J()sé Pedro Lang .............•....................

Aquilino Simon

I
Julio -Nev:es .• ,__ .........•..........�

'" " .

r.rheodoro Koniectniak ...............•........••......

Edmundo Screiner •.••.....•.......•..•............•

José Bordin .............. ,! .

Cassul Figueireiçlo Andrade .............................................

VEREADORES DA UDN

I· ! •• : •••••••••••••
,-

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

................................... -0 ..
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Se',viêo� JAereos
"C,:uze·i,o. do ·Sul» Ltda.

I

Confortável casa, sita à' rua
Bulcão Viana nO. 61, com recente

instalação de agua fria e quente,
campainha elétl'ic.a,. dispondo de

amplas salas de visita e jantar, 4

quartos; espaçosa - coz.inha, quarto
de banho novo e .completo, com
chuveiro para empregada..
A tratar na· Avenida Hercilio

Luz, nv. 31-Füne 1076.

Fundada em 1927
Oonforto v-> Segurança - Rapidês

.� _.' NOVOS HORÁRIOS
__ SEGPNpAS-FEmJ\S - Fp()lis. - Jolnvíle

:

- Mafra
U. da .vitória� Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - . Curitiba - S. Paulo
e/baldeação _;_ Rio. Saida agência 5,30 heras.

Idem - Fpolís. � Curitiba -= S. Paulo e Rio. Saiqa agên-
.eía 11,15 horas. '".'

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

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
- Rio: Saída agência' 9;30' horas. . .

_

Idem - Fpolis. - -Joínvíle .- Mafrá - U. da Vitória -
Lajes. (Ida e volta) -:- Saida agência 7 horas.

QUINTAS-FEIR1\S' - Fpolis. - Mafra - Curitiba -

Itararé - 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 .-. Saída .agêncía 5,3.0 horas.
Idem - Fpolis. - S. Paulo - Rio ---:- Vitória - Salvador

- Saida agência 6,30 horas.
Idem' _: Fpolís. :._:_: 'Jólnvile - Mafra - U. da Vitória -

Lajes (Ida e volta) _:-Saída agência 7 horas.
SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeaçãó

Rio - Saida agência 5,30 horas.
Adem - Fpolis. - Mafra -,--' Curitiba - Itararé - S:

Paulo - Saida agência 7 horas.
.

c-

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

.

/ MACHADO & CIA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU' . .......,_.Rua' 15 'de Novembro 1.326 - Telef. 18 .

. I'l'AJAt· - Alvaro, Luz - Rua Dr. Lauro :Müner, 26 -

. . 'relef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna Tubarão

Brusque.
=ÓÓ>

•

. . . . .. .. ..

Quem h· . ?ac ou,,,
PERDEU-SE um. molho de chaves.

gratírtca-se a quem o entregar

I:edaçãf dêste jornal.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

de negécto
venda

Casa
,

a
Por. motivo de Iv'iagem vende-se,

no Estratto, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações. na . agência deste' jor-

nal.
'

.

,

.

• 41 ".. .. ..

FRAQUEZAS EM' GEIAL
VINHO ClEOSOTADO
"SILVE'IA"

na

Sindicato dos Emp· em Es-tabelecimentos
Bancaríos do Estado de 8ta. Catarina

�-

Edital
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem eonhe.cin:en--

to que no dia 18 de dezembro-de 1950 serão realizadas neste .Slild1C�-
1.0 as eleições para a sua Diretoria e Membros do C,onselho.Fí scal, fI--
cando aber-to o pnazo de. 30' dias. que cor-rerá a partir da prrmeira pu-·
'blioacão dêste e terminará no dia 10 de dezembro próximo, para o re-

I gis Lr6 das chapas na Secretari a, de acórdo .cC?m � disposto no �r,t. 4Qt.·:

I.
das "Instruções" aprovadas na Porfiar-ia Ministeri.al nv 29, de .,29 de

março de 1950.
.

_

Os requerirnemos para o registro. das. chapas deverão ser. apre-:
sentados na Secretaria em tres vias,. assinados por todos os candIdatos,.
pessoalment.e, não sendo pen;nitida, para tal fim, a o�torga "de p.:oc:,r�;.:
cão. devendo conter os requisitos previstos no art. 6 das L�lstl �çoes
f' ser instruidos com as provas exigidas no 'UI'L 530 da Consolldaçao �as-:.
Leis elo Trabalho.

Florianópolis, 1° ele novembro, de 1950. . .

Nereii Vieira de Andrade - Pr·es!dente em exercicio
.. '

V'IVER! MO RER!
Depende. do sàngue. O sangue é a\ vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contêm excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arseníato de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, .mães que
criam magros e crianças ra

quitic�s tonificar-se-ão dom o

DATI LOGRA'F,IA
(orrespondencl J

(omercial
Confere
Diploma

METODOI
Moderno a Eltcient61'

DIRECIOI
Amélia M Pi�oz�i

( Ru. �enerai Bltténco�r'l. 48
(Esquina Albergue Noturno)

\
i I

QUER VESTIR·SE COM :COHFORTe E ELEOA"(I" 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 4J:l

Criciuma

Deseja . um �prqo, . Pessoas atívas que' morem QU �eseJem morar no tntertor
do Es.tado, .de -preferencla ,nas/:'praQa.s d'6 JoaQaba, Porto União
e Rip do ;3u,I. devem .escrever, .telegratar para caixa po�tal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome. idade. grau de
instrução' :e"ocupações 'aúte'ri(lres e se possível fotografia.

. '., �. #. .' ..... ,,-. -. '.

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

7(8 A - cc E L' li'"
(

f
r,om ,..a.nllr,irlarlp. �ar;ll. Jf)(l lit.l'o." dp. ,ROl'Vflt,e. ;'onÍnlllb r.om com

pressor '\àOPELAND" original; motor de, 3 H. P. e 'batedieilla com mo

tor .de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e' ecnservação.
TRATAR NO' "EMPóRIO ROSA".

.
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NO D[A 3 l-JE N'OVEMBR o
Reí,nir,iou com a inclusão, do maravilkoso sortimento de Verão)

Da liqllidaMo 'de estó�uB do A' MJ)DELAR para demolição do prBdio
'''SINOS DE NAT1\L" É A FESTA DOS QUE TEM UM C(!RAÇÃO GENEROSO, E QUE REPARTEM O POU CO QUE É SEU COM AQUELES QUE NADA TEM.

--_ .•.. "_. __ . ----------- -----_._-- - _ ... _ .... -_ - ---

Procura-se ca�a

pmPu,���a; !!�,��,rm,_l
terial, qUe esteje em hoas condições,
não precisando ser no c-entro. Da- 1s,e pref'erencia a que tiver garagem
ou galpão. ITratar com o agente do Rapido
Sul ���s.i��i.r.o.•.: .�'�l.e���.e.•1.1�.2. \

..,.....--_._---_._- ._---,-_.

Vida eocial Cr$ t.750.00
o quanto custa uma' enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

. Diário da Mefropole

I
- (ALVARUS DE OLIVEIRA)

cus-cus da baianaAté .os BdHicío Ipase -TerreoIcua Arcipreste Paiva
o nível de vida no Brasil tem subido muito.
Se as estatísticas não mentem, o nosso país está entre aqueles em J

que mais subiu depois da, guerra.
Veio o aumento do salário para alguns. Outros ficaram como dan

teso Mas se o aumento de salário encarece a vida porque a vida não é

TINTAS PARA PINTURA
COT'TOMAR Cine-Ojário A.DMIRADA?

use KOLYNOS!
- RITZ -

Ás 5 e 7, 45 horas
A adoravel historia de uma ga

rota onita 8' dona de todos os en

\.
\
SEDUTORA

mais {IUe, circulo vicios-o, não se ficará na mesma? Os economistas tem
.

_./.
a palavra e eles devem estar "quebrando a cabeça" para' resolver esta

j:óincada equação ...
Diz-se que a vida subiu quasi 1000%
E não é difioil con.statar-se correndo as lojas da cidade, olhando

-se-lhe as vitrines e comparando-se com os preços anteriores.

ISapatos que vão a quinhentos cruzeiros. Camisas que custam du-

cantos

com

A.dele JERGENS, Marc • PLATT"
Patricia WflITE e Stephen DUN-

.

NE.'
Alegre. .. Jovial. .. Enternecedo
ra. .. Inolvidavel l

No Programa
1) Cinelandia Jornal - Nac.

2) Paisagens da Noruega
Short Colorido

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"LIVRE" - Oreanças maiores

de 5 anos poderã-o entrar na ses

são de 5 horas
- ODEON

As 5 e 7,,45 horas
- ROXY
Ás 7,45 hroas

Simultaneamente
Sessões das Moças

Uma película dirigida por
CLARIR!

�

, .zentos cruzeiros. E por ai' afóra .. ; As fazendas estão caríssimas e os·

.alfaíates lutam com a falta de gente para -trahalhar ...

Cada dia 'que se vai comprar alguma coisa, os preços sobem ... o
.dínheíro não chega, está .ficando d'esvalorizado... Efeito das emissões

COMPANHIA
lNTERNACIONAL

DE -

CAPITALIZACÃO
So;teio do mês de' Outubro

de 1950

COMBINACÕES

.demasiadas? ..
•

Haverá remedio? Haverá solução?
'Talvez minorasse taxando-se unicamente os artigos d-e luxo e ti

:rando taxas, não cobrando fretes dos gêneros de primeira uecessídade ...

Outro dia íamos pela cidade após termos assistido a função de

.um dos teatros do RIO.

EnCOrl'tI'\:H�oS
...
a tradicional baiana, com seu fogareirinho quei

mando o ultra vaIO-tti,zad-Q" carvão nacional, pom seu abano enorme 'de

-palha ...

Não se admire de que o Creme Dental
Kolyuos combata as cáries, pois Kolynos
destro! as bacterlas que produzem ee

ses ácidos bucais causadores das cá
ries. Kolynos protege a saúde e embe
leza .o sorrtsoI Experimente Kolynoll
hoje mesmo e... use-e sempre!

- KO'LYNOS Combate a. cIirMs
Agrada mal.
R.ad.- ma".S

R'
Y
Y
G
G
X
N

Q
D
I
O
A
L
I
V

V
R
Q
Q
J
D
<A
E

/'

.- Quentinho, o céus-cus! .'
No Programa

i) O Esporte na Téla - Nac,
Preços:

Sras. e Srtas. -- Cr$ 1.20
Estudantes - 2,00
Cavalheiros - 3,20

"Imp.,10 (DE2':) anos",
Domingo - RITZ e ODEON

Realismo e arte no filme preniiad�
no festival de Bruxelas!

NINGUE1Vr CRE EM MIM

RENE'Compramos dois e dem�s 1 cruzeiro para pagar.
- Está curto, disse-nos ela.
- Como?

_ Sim, são dois cruzeiros, custa 1
.
cruzeiro cada!

Pagamos e vimos ruminando ídéias.. . De cem r-is de ontem a

-sim cruzeiro de hoje! - Ai estava a prova concreta: - 10000/0

E sim senhores, até o cus-cus da baiana ...

(Lida ao. microfone da Rádio Guarujá, numa gentilesa elos Lab.

:'ENO-SCOTT) .

Uma das mais sensacionais
medias do ano.!

CASEI-ME COM UMA
FEITICEIRA

com

Fredric MARCIL Verónica LAKE,
S'usan HAYWARD, CecII KELLA·
WAY e Elizabelh PATTERSON

00-

Um filme baseado numa 'histo- com

ria de THORNE SMITH, cOlllple- Barbar-a HALE
ta por i\'Oi.�AN ,l\iATSON. COLL.

Bobby DRIS-Escritório à Rua Conse
lheíro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e agencias nas

principais cidades do
.

,.,. Estado

*

ANIVERSAUIOS
SUA. RUBENS P. RAMOS Natalícia-se, hoje, a interessante

Cér es Maria, filhinha do sr. Wilson
Chaves s . assistente técnico da Seco,
çi:io Agrícola da Penitenciária. Mui
tas amiguinhas de Céres Maria

afluirão á residência ele seus pais
para cumprimenta-la pela festiva

efeméride, oferecendo-lhe a aní-

Ocor-re, hoje, o aniversário nata
lido da cxma. sra. d, Mirza Gheur
Ramos digrm esposa do nosso dis
tinto c estimado conterraneo dr. Ru

'bens, Pcdornc iras Ramos, Procura
doe do Tr ibunalj-ltegional Eleitoral.
A· dama nataliciante que, pelas

excelsas vi rtudcs de coração, de

esp írito e ele educação, conta- em

nossa sociedade, selecionadas ami

zades, ver-se-á, hoje, peIÓ í'el iz

evento, muito homenageada.
A essas homenagens os de "O

Estado" se associam, augurando-lhe
felicidades.

-X'-,
/
SRA. OXDIVALDINA CLíMACO

MACUCO riante em nossos meios [uridicos e

Faz anos, nesta data, a exrna. sra, sociais numerosos amigos e admi

;d. Onrli\'aldin:l. Climaco Macuco, es- raclOl�,es que o homenag'earão pelo
posa do sr. Waldir ela Luz MaCll�O, i

transcurso da grata efeméride.
ColeLor E�tadual ,em São José. - X - j

As homc�a�ens que' lhe SerãO]
FAZE"Ii AXOS HOJE

Ladas, o "O Estado" se associa, O sr. Candido Salvador Rodri-
,

respeitosamente. .

gucs, profe;;sor em Lontras;

Ed.Dr. Meeonick \

cientifica aos clientes e amigos, que estará ausente
,

até fins de Novembro, fazendo estágio de aperfei
çoamento no Rio de Janeiro.

- o jovem Arnaldo Severino de

Olivei ra, filho do. sr. Alvaro Soa

res de O�iveira e da sra. Fr-ederíca
S. de Oliveira e aplicado aluno do

versar iunle uma f'estiriha;
.Co légio Calarinense;

- a srta,' Anrua-Ter-esinha Sil

ve ira, filha do sr. Argemiro Sil

velra, sargento da Policia Militar;
d1':-"RJafael Cruz Lima,

Telegrams! 'et'dosIAlmoço OU reu-
Acham-se retidos nos Correios e

Te!egrafos, Ielegramas para: loião' política ?
Joao Delman . .

Eliza Bo�peixe Cársten Rua Anita RIO, 7 (V. 4·) - Ante-ontem, os

Garibaldi ,srs. Nerêu RaIÍ1os, Danton Coelho,
Bertcli Junior Estrela

' I João Neves, José Américo eErnestc

.s�rg('nlo João Molinha ! Dorneles almoçaram juntos numa

Osvaldo M. S. casa a Zenalda E�- espécie de reunião politica.
treito '\ I'

, '-

João Gualberto 'Soal'eS ' C.�" ••" GrAvau." P,ih,�e.
\Valdemiro Almeida Bocaiuva 124 i

Meta", da, melhorei, pelo. � [0.

MatlJ,'o Malos Caixa Postál 269 I I
nore, �reço••6 Da C�SAdMI8

.

d
.

S d L'· CELANK,t. - Ru'_'("!. Mafra·\\'aldernlro no ngues aco os 1-, _

�;i��� Anita Garibaldi 89 �O PRECBITO DO 014

-x

DR, i\'ICOLAU DE OÜV�IRA
A data de hoje .assina la o ani

versario natalicio do l)DSSEl prrzaçlo ..

- o sr.

co�stadLlano sr. dr. �ieol�u �e�Oli-1 ad"0�!ldO., _ X _

voira, Prnmotçr Puhlico de Sao Joa- .
-,

quimo VIA.JANTE,S

Culto e lhano, reune )0 aniversa- DR. RUBEM COSTA
Pr onedente de Canoinhas,) onde

exerce' com elevado esp irito de jus:
tiça o cargo de Promotor Publico

daquela .Comarca, está entre nós o

nosso clistinLo conterraneo sr. dr.

Rubem Costa, pessoa grandemente
relacionada nesl a ca})ital e q'ue
wm recebendo mlllliplos cumpri
melltos de "seLlS amig'os e admira-

dores aqui residentes. Elois'a, ,souza Tavares Cia. TeleJô- O APi::RTO DE MÃO E A GRTPE
- X - nica 'Catarinense I O tloente ou convalescente de

DH. IVO MO�TENEGRO Desembargador Erico 'l'orres 'gripe, eliminando pela 'bôcrt e pe-
Está nesta capital 'o' sr. dr. Ivo Juventina Andrade a/c Armelindo l,as fossas nasais os germes da

'Montenegro, nosso valoroso corre- Gonçalves Bom Retiro 17 I dor"nça, podem,' por intermédio

li.gio�ál:io, diretor d� �mpl'esa SU11.JOS: Esmel'aldo Caixa Post�J ::66, ; do allêrto de mão, !ransmití-los a

Brasllelra de Eletncldade S. A., AlZlra :\1endes Saco dos Llmoes : outras pessoas, a.s quais, por sua

de Joinyile. :\Iaria Silva Coqueiros '! ye;,o;, passam-nos adiante.
O ilustre yjsiLante trm sido mui- Maria Garcia Rua Silva Jardim s.n .

...:
Livre-.<;fe da gripe, 'abolindo o

to Cl1111primentaclo por seus nume- Yostc ]I�onseca Hotel Falch 1 apêI't() de mão Oll la't'CllUto as

ro,sos amigos residentes nesla ci- Rubens José Kra1pp Rua Duarte rnlÍos, 1"!'eqnentemel1!e. com.:í�
daele_ Schulel 15. I flua c saJ]üo - SjV1::S.•

'"

Panelas de Pre�são ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores 'Efétricos
a Cr$ 300,00

na Elefrólandía
Edf. Ipa&e - TerreoRl.l1 Paiva -A.i'cipreRte -

--------�-�--------------'---- ..
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I Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e ch,e1

OODltitutção de Bo",i. da i.
NATURALIZAÇO� s
TítulCd Dlalarot6rl08

E.orlt6rlo e R.Ildanclo
Ruo TbadQlltefl.r 42.

IFONE •• 1468

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TU8ERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tísiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex�
assistente de Cirurgia do Prof.
pgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.

lRes.: Rua Durval Melquiades,

,/ 28 --- Chácara' do Espanha .

Agora, SIm!

Pedidos com Representante
Para -Santa Catãríaa I['. DORIVAL S. LINO

I
Edííícío IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

êê�S�EFFF@@@êêÊ
•

éÓMPANíllA_"':illA:NÇÃ
..

yl)Ã&
.... illiiÃl;�?a'W&"$- ,

. FUDdad� em -1870 - Séde: BAHIA .

I
INC.NDIOS E TRANSPOR'l'D
Cifru do.Bala•.;. d. '1.«

CAPn'AL B RESERVAS Cr'
Reipon.sa.bildAdea •••.•• •. � .. • • • . • • • . Cr'
Receita ..... •. ..•... •.•.••••••.• • • • • • Cr'
Ativo........ .•.... ..•.••. •....•••• Crt
Sinistro! pago. nOI óltimo. 10 anQa .... Cte .

Reaponsabilidadé. ...... .••. •• . • .. . • • Crt
Díretoresr

Dr. PamphUo d'Utra Freire· de Canal••, Dr. Praaehle. d. U;
Anillio

\
M rra. Dr. Joaquim BaJ;'reto de Aratjo e lo.' "'ltre..

.;r.>T.>T�..� &.&.." &..""& &"&"&" & &..&" & & _ ...,_� ._,.. - - - w._ = ....

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA· MUSSJ
e

DR. ANTóNIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgta-ülrntoa Geral-Parto. ,

Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DB
SENROR,AS. com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento;
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA � ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-Eletrocoegulação
Raios Ultra VÍoleta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, iO andar - Edificlo
do Mo�tepio.

.

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

Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

10.100. tro&,So
1.978.401.755,97

'7.053,245,30
142.l76.6O!.80
88.887.81&,10

7'.711.401.101,20

5 E o e: SacIA ... :

POIl<.TO ALEGRE

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • l.o.ANOAR

CMXA POSTAL. 683 • TELeFONE 6640 • TELEGRAMAS; .PROTECTORA.

Agencia Geral para 8ta; Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - TeJ ·Plotectora" - FLORIANOPO!.IS

Transportai" régu!are. da carga , c, I b t_º de

slo FRANCISCO DO SUL para NOVA fOBK
Infol'magõ•• cQmol Agente.

Flori.nópohl - Cariai HoepckeS/A - OI - Tele:one 1.212 ( El i. telel.
Sio Franc:ilco do 8ul- Carlos, Hoepcke S/A -Ct - Telehae 6 \,f)) � �MAC te

o S.hio

"'Z"
4'17" .......,,�-..

-

...._-.-,......-_,.,.. ""_-�_"J".""''''''·a''_-''''-....w • ". • = = !III! ...... =. ,,-

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. diàriamente. ao Ho.pita} de Carl.....

Dr. Lins Neyes
. Dr. Polydoro E. S. ThiagO'

tIn&.r d. M.�erDidade e mé.l�. tio Ilédleo e ,arte1l'.
Ho.pital de Caridado t. Boapital de Caridade de ....

ra.INICA _ DE SENHORAS - el· rtanópolil. Auiatenje à
RURGIA PARTOS Maternidade

.IIapÓltico, eontreleve tratamentu t)oeaçu dOI órgãos tnteraoa.....

.peclaJisado da gravidêa. Di'm' e1almente do eoração e vuoa

1.08 da adole!lc!nci.a e da menopau- I)oeaçaa da tiroide e demaia .....'"

.. Pertubaçõeá menstru81a, l,n",. . dulaa íntern..

ú�ea e tumores do aparelho lI"ni· Gltlliea e cirurgia de lenhon. -

ti feminino. Partos
'

. i-,eraçlie. do ntero, ovirias, tram· FISIOTERAPIA - ELECTROC�

>u, apend1ce, hérnia, varlsea. etc. DIOGRAFIA - METABOLlSllO
;irnrgia pl••tica do . perineo (ra·. BA!AL

vu) (ORARIO DE CONSULTAS: -

.s8ISTENCIA AO PARTO E OPE- D1àrlamente das 15 .. la�
RACOES OBSTETRICAS

loeJlÇH glandularea. tiroide. od·

!OII, bipopise. etc.)
'laturbio. nervoaoa - EaterlUdad.

Regimes.
ouultórlo R. Joio Pinto, , - 1st

..1

Reaioll. R. ·7 de Setembro - adif
.

nu e Sousa - Tel. 848.

Dr. A. Santaele
(Ironnado pela Paculdade lfaet�
Dal de Medicina da Universidade

, do Br.aU)
K6d1co ,,ºr concurso da A.NllatlD>

c:1a • PstcopataB do D1atrlto
Pederal

lb:·lnterno de llOBpltal Patqw.·
trlco e IlanlcOmlo JudtciAl10

O P I F
ds Oapltal l"edeo.'al

r. e u o ontes iIX·intemo da Santa 088a de 1It·

C1laico e opera4....
..l1córdta do Rio d. Janeiro

.-lt6r1o: Rua Vítor Mel,...... ....
OLtNIOA amD��08A8DODQA8

,
Te1e'01l.: 1.405 OollllulUSrlo: IId1f1clo .t.m6lJa

c.uuJ_ 4.. ' lO l. 12 • 4aa l4 .. ..to - 8ala ••
II ",. ll..ld�tJCia : 1tu 111_ \ &esld8ncla:

___'_1 .•
-

_

TeIe'_: 1.621 Avenida Rio Branco, 144

O MI S P
Das15 .. 11Ilor..

I
r. i ton imone. eleir. � Telefone: -----

DIIultórl0 - 1.1tIó.

Dr. Newton d'Avila
·.:tnqia iterai - Doença. d. s.....

ra. - Proetoloaia
FJetricidade Médie.

Àa.oltõrio: Rua Vitor Meirelea D.

• - Telefone, 1.S07 .

Consultas: Ai 11;SO bom e t ter·

I. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal RamO. •.
II - Telefone 1.4Z2.

J --------
------

.Dr, Mário Wendhausen
.wd_ ...<!dica 4e adaltoe • en._
"'JlSUltól1o .- Rua Jot.o Pinto. 1.

Telef. M. 76'
<:e..alta daa • l. 6 __

ft.....,...Ia: WeII,. 8e1u1Ut tL se.
T.d. 11.

','VI'RCiEM ESPECIALIDADE" 'da:
elA,WETZEL1IND aSTRr"L· JOIN" V [L L lii.' (MJrJ4 r �l.:

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
, \

ru.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meirelea .. li
Fone manual .1.70J

RESID'&NClA:
a:�enida Trompowatl n

Fone manual 711

:0,. Roldão Con,oni
\ ;

CJR.URGlA GERAL - ·AI,TA a..
.UllG:A - MOLltSTIAS D. ...

NHORAS - PAllTOI
wanoiado pela I'ecalclada de MaG
... .. Ulliven!dade de. SIa Pule.·
onde foi ...iateate por ririoa - ..

8erriço CIrúrgico do Prof. �
c.n-IIs ....

Ctrnrsl. do eat6maco • viu lIrnIa
...., lateatinoa delgado e � tIrdo

de, rina, próstata, bexip, 1I�
...4ri... e' tromp... Varicoeele. lIYno

ceie, ...rise. e benIaL
Cou.ultal : na. J '" ! hora.. • ra
WeII"" Schmidt. :n (altoe da eu.

ParaillO). Telef. 1.'"
1l_IMnela: Rua E.teva Just.. 1"1

Tele'. M. 764

.S�6Ã���RCt�
ESPECIAUOAOE.

�!,:••

� rm"mn- r'P'1%t
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instituto dos Industriarios
'CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO E ESCRITURÁRIO·

DATILóGRAFO
'

.

Comunico 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 comparecer com 15 minutos de antecedência. mu
.nídos de caneta tinteiro ou lapis tinta e do respectivo cartão
..de identidade.

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

· e···········.· � f

1 L.ENZI' i
• •

�: O Alfaiate que veio de São Paulo para servir :
;:: os elegantes de Floríanópo.ís. :
...

'

<, •

:: BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE :
• •

:: Salas 1)-7 1° andar. - Florianópolis :
· �
, .

.Serviço de Fôrça e Luz
A "\7" ISO,

!
A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS - SERVIÇO DE

::-LUZ E FORÇA - comunica que o racionamento de energia
-elétríca que se vem processando em várias zonas da Cidade, é
.consequêncía 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 à vinda e a execu

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

i Viagem com segurança e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS 1\lICRO-ONIBUS DO

.

.

/

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

�,

·

.

• >,
.

Agência- : Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

\

Para ENT'�EGAemNOVEMBRO

'Temos o .p'raser de comunicar aos senh�res
inter�ssàCJos que estamos recebendSt,trSSp-IJcr;cões para entrega dos famosos UD.
Universal no' mês de Novembro próxlm,o
v i ndouy o.

FIGU'ERAS&MOMS tLTDA.
._. PSRTO ALECRE-R.G.SUL
�LORiANÓPOLis (FILIAL) R.TI�ADENTES, 5
AGENTE 5 EM: .'

. Cecador; Cresciuma,
Araranguá. Lages, Joaçaba, Tubarão e Videira.

o 'I'abelião e Oficial do Registro de Imóvel da 1 a Circunscrição
avisa, que' devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Dir-eito da P

,Vara desta Comarca, transteníu o seu Cartório da rua Trajano nO 35 .

para a rua ArcIpreste Paiva nO 17A, onde passará a atender.

Florianópolis, 23 de setembro de 1950.
Joãó Machado Pacheco Junior

TapeJUãó e Oficial do Registro

FIUZP. LIMA & 'IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis •

Para colocar SOLA· , .

em" seu Sap to CASA-Aluga-se
&

' a RECÉm-CONSTRlTIDA, A RUA
PROCURE JOSÉ BOITEUX N° 9.

O Id
TRATAR COM O SR. MILTON

swa, O
.

C���A,.�.�.��.SO�:�.�� ��:���'

'''CLINÍCA E CIRURGIA DOS o
�LHOS - OUVIDO - !\fARIZ E GAR

.

"UANTA DO

,'DR. J. J. R'ARRETO
Formado pela Faculdade Nacional'

",de Medicina, da Universidade do
13rasil. Ex-asststente dos Serviços
-ãe Oftalmologta, do P..rofessor Caldas
':.Brito, da Policlinica Geral do Rio
,de Janeiro, e de otn-rfno-Iarfngologfa
�(.do Professor Leão Velloso, Hospitai
"Moncorvo Filho.

'

Consultório: Rua Trajano, nO 31
,:1" andar

Atenderá, diariamente, a partir do
:;4ia 1° de Novembro no horário da
',,\4 ás :!-8 horas. .

'

..
. .

Terrenos
Vendem-se, em Iótes. à vista e

<com facilidade de pagamento -

'[no Estreito. Tratar no BANCO
,AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

Florianópolis.
..........................................

,

.......

teleíon es 1536 e 1324
P.15 de N OVo n.22- 2'. andar

I

IlSCRIT6BIO IMOBILUBIO A. .to.

I Encarrega·se, !!:u":te eom1Ml.o. ..

compra e Te�a de lmóTeb

Rua Deodoro 811.

SENHORITA!
A ultima creação 1 em retri

�erante é p Guaraná, KNOl
EM GARlê�FAS GRANDE!:

Preterlnâo-o'ê está
acompanhando: a moda

FE:R IDAS. .�EU:MATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nr,gueira
M.dicacao QuziliGr �o trcstam."t

da .IIUi.
.. . . . . . . .. . . . .. .

-

.

Viaja:nte
Prectaa-se de um que conheça to

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

reo do Distrito Federal S. A.

...ita. f.Ueida... •••• ........
,. ti. M. fillai.Il.�' .

'

, M.� al,_ -II••C.. ,.. • ••••• ,

'r....&. ••ra .... '"PDlPOLllO'
• ••• eader.ola I. CUDIT\I

II�O P••DIAL

Ca sa C'AS;'" Misc'�LÂNiiÁ'�' d'l:t;i"
Vende·se uma, á rua São Vicente I buid'or. do. Rádio."" R�O. A

de Paula. Tratar no BANCO A\lRl ictor.�V61vul••• ;'Dilcoa.
COLA. Rue "Con.elbeiro Matfl'

�--------------------

1 íNIAS PARA IMPRESSA\.
,-=O'fTOMAR

.. ' ..

/

Quando Alguém. taI_ ..._
Iherro da ilustraQ� ...cima, otWe""
lhe. em """avel gasto. um cauo. do
excelente ..perttaco KNO,.........
... V. Si&. de ....,.._,.tar. ao�
oe· • gentileza:ESTEÉ T.4I1�
BFi'f O I1EU APERITIVO

� _PREDILETO!

II V.t'lPf)O!)QTO DA KI10TU. Uf/). COI( rSNVROI
, _ IT.t..,A.í _

. ...... /
/ .

\ Rádios
ONDAS LONGAS CURTAS

- Atlântida - Super construção para durar mais - AtlânUda - Som natural - Alta sensibilidade
Otíma seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Electro,,,., - Transmissores - Amplificadores

Rádio Catarinense Limitada'
. \

AtIântida - \o sucesso:dá técnica' electrôníca

Grande alcance

Rádios

Atlântida
Diretor técnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Federação Aquótica de
Santa Caiarina
Nofa Oficial D_ :;t

I
....

tando o pagamento de suas

mensalidades
A Diretoria da Federação Aq·ua

üca de Santa Catarina, ontem reu

nida, na séde do Çlube de Rega
las Aldo Luz, deliberou:
a) - Instituir a Taça Efícíência,

denominando-a Liborio Son

ciní. em homenagem' ao sau-

doso desportista, pelos as

sinalados serviços prestados
aos esportes: ··,l'\al1Lico� em

Sta. Catarinar
b) - �OIi1l.micar' a exma. viuva

a homenagem prestada ;

ç.) - Ofi.cia� aos Clubes, Nauti
cos Marcilic. Dias, Alm iran

te Barroso e'América; solici-

d) - no caso de forte vento

sul que se torne irnpratica-
vel a iá ia oficial, será rea

lizada a regata programada
para o dia 15, no próximo
dia de bom tempo.

c) - entregar o serviço de ba

lísamento da ráia oficial ao

exmo, sr. dr: Heitor Ferra
i-i.

Sala das sessões em Florianópo
lis, em 5 de novembro de 4950 .

.

EURICO HO�TE'RND
Beeretário Geria] da FASC

Renda total, do certame paulista
o primeiro turno do

campeona'l
soma de Cr$ (1.400.000,00, aproxi

to paulista rendeu a apreciavel madamente.
\

-

Alfredo atuou de luto
BUENOS AIRES, 3 (D.P.) - An- de todos os seus companheiros.

'tes da partida de ontem entre) o dos dirigentes e cronistas da de

Brasil e o Chile, ,eiV. prossegui- legação, bem como dos ,bra':aieiro?

mente do Primeiro Campeonato que aqui se acham.

Mundial de Basquetebol, o jogador 'fendo telegrafado para sua mãe,
ilrasileiro Alfredo ,:ROdrigues da no Rio de Janeiro, Alfredo deln
l\fCitta recebeu do.'Rio de Janeiro recebeu um cabograma ulter-ior,
1Um cabograma em que Il}B (,1'U em :que lhe d,aya permissão para

eomunicado o falecimento de seu disputar a partida da noite e o

lla1,. num hOspil:al' da capital do incitava à vitória.

f3rllsil. '

I
Alfredo jogou com uma braça-

.deíra de fumo preto, tendo obti-

'1 O jogador brasileiro réeCHJe'..l to- do quatro pontos para o seu qua

lrIo o confôrto e as condolências dro ,

j �
, ,

I
I'

Suspensa por nove meses

a lugoslavia
BUENOS Al'RES, 3 (U,'P.) - corrente. Os franceses emharcarão

Soube·se 'que a Federação Interna- terça-feira para Montevidéu onde

eional de Basquetebol suspendeu a têm concertadas duas partidas.
Iugoslávia por 9 meses, por se' ter DRDENS DE BELGRADO

negado a jogar com a Espanha BUENOS AmES, 2 (U.P.) - A

uma partida do Campeonato Mun- equipe de basquetebol da Iugoslá
dial que 'se disputa, nesta capí- via recusou-se a jogar hoje eou

taL A delegação espanhola ignora tra o "five" da Espanha .em dispu
e Inativo do telegrama enviado de ta, .do Campeonato Mundial, ors

Belgrado pela: F�deração Iugoslá- e�lispu.ta nesta capital. O cheft

'via, 'porém indica que, além. dOE ,da delegação iugoslava declarou

incidentes verirícados em Nice, duo ter recebido qrdens de Belgru.lo
eante o Oampeona to Europeu, en- nesse sentido.

'tl'�' as equipes da 'Iugoslávia e ds CANCELADOS OR JOGOS RES-

Espanha, o marechal Tito tomou 'l'ANTES

parte ativa. na guerra ciyil cs- BUENOS AIRES, 3 (U.P,) A

rilnhqla ao lado. dos republicanos Confederação Argentina de Bas

espanhóis. quetebo] resolveu cancelar os res-

A delegação espanhola embarca tantes jogos, da parte complernen-
segunda ou terça-feira para jogar tal' do Campeonato Sul-Americano.

'\JnJU sér-Io de' partidas nas, Provin·

,
na qual deveriam determinar-se os

das, começando por Cordoba e colocados do 7° ao 10° lugares,
Mendoza. esperando. regressar 8 enLre os quadros do Peru, Equa
Madrid mais ou menos a i'G, do ' dor, Iugoslávia, e Espanha.

Renda total �do campeonato carioc:8
,

.

o Carupeonato Carioca já na se (oxatamente, a quantia de Cr$; ...

guuda rodada do returno' rendeu, 7.310.778,00.
----------�--�-------------�.------�--------------------

I' 4, l1róxima ,rodada dI) campeonato carioca
'. Sál;lado: Flamengo x Olaria no tovão x Bangu em Figueira de

'Es_tádio Munioipal.
, Domingo:

.

América x Madurei- Mello. C. do Rio x Bonsucesso em

ra no Estádio Muniõipal. S. Cris- Caio Martins.

'MAGROS E FRACOS

VANADIO�L
E indicado nos casos de fraque-

za, palidez; magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram subsfanclas
,tais como Vanadato de sódio, Líci
tina, Gílcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulher.es, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,
dícos e está licenciado pela Saude
publica.

. I

__--.�-_._-, __-wM_..................-,,--,,-......,--- ..... _ ......-... • __� _

.'

"

é facil viajar
,

a_.

glemanha

AIR�FRA'NCE
IlOlri' 2 vezet'-por' semana e 8 linhas internas para Francforl,

'�uniqu., Numberg, DUlseldorf, Berlim e Hamburg.

FIUZA LIMA & IRMAOS • RU3 Conselheiro, fl.afra� 35
fLORIANOPOUS

-'

Aceita-a!)' ro'lpres�ntnnte no intal"i"r do E3tüdo. Coz·tas pà.ru
Caixa Postal 139 - Flo11'ianópolis

-�-------,----------------�---__......_----------------
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"A"·"-"C"-·�C·_·
._._._._._._._._"'_._.__.�._._._.-

_·_·i :"0'R"E···S\··0/.:

. o "�o�t'+ . � L-
_

.. �t V
T Y

; Transportes _ Aéreos Catarinenses S.I. ;
y y
=1: Agora, sob i! orientação técnica da Cruzeiro do Sol :1:
? y
�t'+ ESCALAS : �t'+
�t'+ ·r

.. C'Y -<.( ••'+
•+'+ ,As SEGUNDAS,· QUARTAS - -1'-- S.HXTAS-FEIRAS:·

. <
_ •

,._ :' \ +:.
�i+ Rio:":_Santos-paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí '�i·
�t'+ Lajes e Porto Alegre. .:.'+
� y
.,.+'+

As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:
f .....� Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-· Itajaí-Joinvile �

rt'+ Guritiba-Paranaguá-Santos re Rio. .:..
� y

l Modernos e possantes aviões; Douglas i
.� y
�t Tar'l-fas reduzidas ·t
? Y
? Y
�t TRAFEGO MUTUO .cOM: .t'+
+:'+ (Cruzeiro do Sul-Rio /, �?
T T
::: Savaq=Porto Alegre . � :::_
�i�, Pjuna�Montevidéo �i·
� y
:�: PASSAGENS E CARGA: :t
�, :
1+, fi· ó .,- f- L- N I

- �t'+ ESTUDO DQ EXTERNATO

�t'+, Orla0 rPO IS: luza. Ima - rmaos l'+ .

Para fomentar o aproveítamento íntelectual dos seus alu-

�t� .. - Rua Oonselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 :'+' nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex..

�t'" . �t'+ temos. O estudo será assistido por um professor padre. ,

'1+ • ·ne·:-u".-a 'I'R'U'ZEI'RO DO -SUL'· '!+'+ Horário: '7,80 às 8, das 13 às 18,10. I

.+� 'BS _" . " '.. ...+ Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas .

....+
.

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

..�. ,. Matricula: Sendo o número de vagas reduzido convem, f�
: m It··1 L· N' t· ..�+' zer logo a matrícula na Secretária.

% Im '.

Q18: u.z 'o�e 1 : Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além �a mensalidade.
I·

. Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) 'I'elet. 329 e' 330 �t'+ Nata: Mês começado deve ser pago integralmente.
T �
�1: Bm '<BlumeDaO: Agêncià Cruzeiro dó Sul ..' �f;

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

t 'Rua 15 de Novembro, 1326-Tele!. 18 ; C�!�!�! n�M!!!!.���J�!t.:::, Em JO·IBvlle: Soe. Comercial (MitJas» Llda. :!: \ar parada a Loteria Federal, nossos sorteíos que sãe basea-

+!.. í
Rua do Príncipe, 482- 'I'elef, 455

.
..

." .:+ dos nos resultados da -extraçllo da referida loteria n50. eSltãol
.+.... ....+.... sendo realizados.

+!: Em outras cidades do Estado com os sub-aeentes
.

:!:
� da Cnizetro do Sul �

T .

�
. y

.t'+ .
.:1t

-tI. .'

. ..:+
........+_ + ++. �+ � � + + +t; ,.. :..'l'tl_ _ .._ ..�'tl�+_+�..+�,.. + _+ _+_.._+ _,._+ _,. _+ __ +_.�+ +�.�+_,.�._.._._. _+__,._'tl_'tl ,......_.�,.�.:..: + �

. AuloUloveis -BENS

I

(

,

4. praça
. <..

Temos o prazer de comurvícar aos 110SS0S prezados clientes que
�

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

FLORIANóPOLIS·, SÃO FRANCISCO,. JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITÓRIA, LAJES.:

ás SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS
Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, noe

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

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

Congratulamo-nos com ós nossos prezados clientes pelo aus

picioso ráto. que revela o interêsse da grande emprêsa brasileira):

em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência oom

que a· tem distinguido o comércio, a índustría e o público catarinense,

Florianópolis, 26 de setembro de 1950.

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agências

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

DR.

Ao' DAMASCENO DA.SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERClAI8
'.'

,

Praça 1& tle Novembro, z.z -- Z" .... I.

(Edifieio Pérola)
!

".nu: 1.324 • 1.181
,

.

f'lorf..6poHa - Sana. Caa.rt..

"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
\ RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes -e Acidentes Pessoais

CORRETORES OFICIAIS DO
Inst. de Prev. e Assíst. dos Servo do Estado, (IPASE) ,

- Seguros de Vida, sem. exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Gatanfia Hipotecárja, coIp:.. prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00•

ACEITAMOS SUB�AGENTES NO INTERIÔR DO ESTADO

VALVULAS

I-bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida
\

Radio Cal. Lda.
Rua Trajano, 51

Colégio

l'

r
Entretanto. logo que volte a mesma loteria a funcionar,.

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi··

quem em dia. T

J. MOREIRA � ClA.
CONElESSIONARIOS

.

,
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12- aniversario do Posto
A.qropecuario de Joaçaba
Churrasco comemorativo do acontecimen-

to às autoridades civis e ,milHares
daquele municlpin "

Realizou-se dia 29 de outubro o

I
Se a sanidade dos rebanhos e as

120 aniversário da instalação do qualidades dos produtos agrico
Posto Agropecuario de Joaçaba. Ias respondem pela conservação da

Ao ensejo dessa magna data, o es- sande puhlica, mister se faz que se

'orcado e competente técnico, En- dê todo o apoio possível á _articu
genheíro Agrônomo Dr. José Ro- lação concisa dos Postos Agrope
drigues de Oliveira ofereceu S'l:l'CU-, cuárias, cuja finalidade é contrí
lento churrasco ás Autoridades buir IH�-l0 melhoramento dos reba

Civis, MilHares e demais pessoas nhos e' (la. agrícultura, atravez da

gradas que compareceram as íns- distriht4ição de reprodutores e se-

Lalações daquele importante ser- mentes selecionadas, o que virá
viço. tornar sadios os produtos destí-

cruzeiros mensais.
E' oportuno ressaltar que o Go- nados á alimentação humana.

vemo Federal vem emprestando o O Posto Agropecuário de Joaça
maximo carinho lao plano de dis- ba está - pode-se dizer - em

tribuição de Postos Agróp,ecua- condições de preencher as suas

rios por todo ·0 país. Enriquecer Ia finalidades técnicas, de dai' mos

pecuária e a agricultura nacional tras ,da sua importância na eco

á um problema de alta relevância. nomía agrícola 'CIo municipío. Res-
E' sabido que a saude da popu- �a que os ,!Podere.s Públicos cola

ltação depende, em larga. escala, borem, nessa obra, dando-lhe assis
dos se,us habitas alimentares. Co- tencia economica, ,e maiores i'e-

mo componentes da mesa hrasi- cursos .de trabalho, es'pecialmentc parabens pela maneira ,elogÍ>avel
'leira estão a carne, o ·ovô, o lejote no que diz respeito ao pessoal es, como' vem reorganizand() e diri.
e $eus derivados, alimentos de pecializad(). .

I
gindo os trabalhos que lhe foram

grande valor nutritiv.o e de parti-. O ".o E8TADO-" apresenta - a() confiados, e de cuja missã() vem

cipação .
oIbrigalória. em bem orga- Dr. Jo.sé ROdrigues de Oliveira, e se sobressaindo honrosa e liones-

nizado regime 'alimentar. aos seus esporça�os auxiliares, 08 tamente.
I

FLORIANOPOLlS - 8 da Novembro de .1950

A na Coréiaguerra
'"
,

.1

.

�'

I

\�ii?;:�;:�.!l!l ...�-,{,���;���!�0-�::.;;,;;;.r.� � :.,-7

Um soldado norte-americano, gravemente ferido quando servia

com os forças das Nações Unidas na Coréia, recebe uma transfusão de

plasma sanguíneo ao mesmo tempo que é colocado em uma ambulancia

que o levará Irara um hospital vizinho. o- soldadoeroí trazido da. frent-e

de batalha pori·.um avíão ligeiro de observação, adaptado como ambu

laneia eerea com capacidade para um unico paciente,
Grande quantidade de sangue, .doado por cidadães norte-ameri

canos. está sendo enviado regulaemente para os dispensaríos medicas

d,e Republica da Coréia,' onde será utilizada pelas' forças das Nações'
Unidas. Inumeras vidas tem sido 'Salvas com o sangue integral e plas
ma sanguíneo.

'anos.

b) - estar quite com o serviço
militar
c) -' não possuir moléstia con

tagiosa nem defeitos fisicos que o

inahilitem para o exercicio da pro
fissão.

d) - estar vacinado;
e) - possuir bons antecedentes,

que poderá. ser provado com ates

"tado firmado por duas pessoas
ídoneas; ,

O pedido de inscrição dos can

dídatos, estranhos ao DCT está su

jeito ao' pagamento da taxa de dois

cruzeiros (,Cr$ 2,00) cobrada €s

tampilha Federal e do selo de

Educação e Saude de um cruzeiro

('Cr$ 1.00), os quais devem ser

colados na ficha inscrição.
Os candidatos serão atendidos 'EX&ME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

das 9,00 horas até a 12,00 do dia 1 - ia época: .

dez do corrente mês. a) - inscr-ição - de 15 a 30 de novembro'
_ .... _.__ .

-----'---' b) - realização - Primeira quinzena d-e dezembro, nos dias 13,..
14 e 15.

2 - Documentos: Certidão de ídáde, com firma reconhecida;
Atestado de, vacina, com firma reconhecida;
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, 01:iJl,

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a,

declaraçã-o de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames"
de -admíssão, em outro estabelecimento, na mesma, época.

Só serão aceitos candidatos que contem, pelos menos, 11 anos-

completos ou por completar até 30 de junho de t951.
.

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas eSC1:1-'

tas de português, de matemática, de geografia e de história do Bra.sil,·
sendo eliminatórias as provas de português e de malemática e não
podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota '5, em quálquer delas.

Dr. Horta Barbosa
Para São Paulo e Rio 'de Janeiro,

por viu aérea,' seguiu 'ante-ontem,

a serviço da repartição qu� supe

pertorrnente dirige, o ilustre eng.
agronomo dr, José Carlos de Mat

'tos Hurta Barbosa, do ;WJinistério
dà Agr-Icultura, executor do Acõr

do F'lorestal com o Estado de Santa
Catarina.
Picou respondendo pelo expe-

diente da repartição, o agro auxiliar
dr. Elcias Machado Lima.

Ao dr. Horta Barbosa' que há

tempos vem prestando relevantes

serviços ao nosso Estado, no setor
dos trabalhos de reflorestamento,
desejamos feliz' viagem e breve ré

gresso,

Curso' avulso
de tele'grafia

Acha-se aberta a írsscr icão ao

Curso Avulso de Telegrafia exís

Lente 11a sede da Diretoria flegio.
nal de Santa Oatar-ina.

Os candidatos deverão satisfa
zer as seguintes condições abaixo

relacionadas;
a) - Ser brasileiro, com idade

minima de. 18 e maxíma de 30

FIXADOS OS SUBStDl()S E RE�
PRESENTAÇÃO DOI GOVERNA
DOR 'DO ESTADO; SUBS1DlOS
E AJUDA DE CUSTO DOS DE·
PUTADOS E REPRESENTAÇÃO

DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLA\TlVA
Na sessão de ontem, a Assembléia

Legislativa aprovou o projeto de re

solução que fixa o subsidio men

sal do Governador do Estado em

doze mil cruzeiros e sua represen
tação em três mil cruzeiros. Os

subsidias dos senhores deputados,
para a próxima [egíslatura, são

iguais aos atuais, ou seja, três mil
cruzeiros fixos, duzentos cruzei
ros por sessão e três mil cruzeiros
anuais de ajuda de custo. A repre

sentação do senhor .presidente da'
Assembléia foi fixada em seiscentos

PELBS DE CISNB OU
GANSO (Armio-hel)
Compramos pél,es p!l'epar'adas,

'(só ,plumagem, sem penas) para
industrialização.

.

Caixa Postal 4244 - Rio.

"_"I.,

DLIIR
l[i�IR

CO.'RA casP.�
'1

QUEDa lOS CA-

BELOS f DiMAIS
"- �

AfECtOU 00
•

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPiLAR

p'QIt EXCHÜICl.>.

J

Resultado geral do pleito
MunicipiD de Concórdia

no'

(ELElrpOS)
José

Silvio

Mario

Bogoni
Punthel

Bertoco
.".,,' .. ' .. ,.,' .\

".,', , '.' .

H/",

104"

99"

95>

74.

70

69>'

30"

29>

28:;

Dr. Geraldo Gunther

Vit0r

Marcos

Gustavo

Basei

Sousa •••••••••••••••• 0"0 •••••••••••••••••••••

Agnes·
Rafael

Julio

Joris

Gambim
, , .

Angelo Pastre ..... , .. , . ,; ", ....
, , , ..

'

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

'_. l.::' ; J
-,

" VERRA�Çf�_ZY;S . DO PSP

Não atingiu o cociente elkitoral .

Acibento Hof'estaler , .. , , , , , , .

Fridholdo Palh , . , , ,., .'�.,�;;.�� .. , , ....• � , , r

165-

117

97

68'

57

37

l!):,j
5'"

2.'

1 Nelson Facirn
"

Valentim Petry ......................................

r
.

Fraucísco Novello .. , , . , . , , , , .

Cassio- César' de Oliveil'a .. , , ,., " ..

Helrnuth Knop
José Romani

.Francísoo Ferronato

VEREDORES DO P'I'B

Não atingiu o cociente eleitoral.

Angelo Paulino Giusti ' , . , , . , .. , , . ,� .. , .

Giordani Sfredo Ó, ,.,., •• , ••• ".,.;•• , ._. , • , ••••••••• , • , •

iU·

72'·

Vit,r Simon

Jo� .Camilo
5i-

Lotharío Weísheimer

Fernando O. :M. da Silveira :., ... , .. , ... , .... ;.,., ..

Francisco de Cârli •• , ,. , ••••• ,', •••••

:
••• , ., •• ' ••••••

t
2f

17'

9'1'

8:;

Alexandre Belani

Helmuth Lohmann

Adolfo· Schiavine ..................... ' .

Antonio . Píva

Colégio Estadual Dias
EDITAL

Velho

atual governador do Amazonas, da U.D.N.,' propôs á As-'
sembléüa Legislativa, onde o seu partido aliado ao P.T.B" contw'
com maioria, a criação do Tribunal de Contas.

Isso agora, ,antes de passar o govêr�o para o· novo candida-'
to eUeiLo, sr. Alvaro Maia, do P.tS.D.

� ,

Em Santa _9atarina, o Tribunal d_e Conta deve ser criado em

virtude da expr,essa disposi�ão da 'Constituição, no 'seu art. 149.

.corre por aí, entretaqto, 'que a U.D.N., les;tá prepal·and()'
manifestação popular (sic) contra o .cumprimento da Constitui-'

_.Oão!
A coisa está sendo. preparaqa em segredo�
Mias não é mais segredo que o sr_ Irineü Bornhausen até já

'COnvid�u pessoas para, integrarem o Tribunal, .que será, goegundO"
.

,
.

,t.eria dito, criado no começo do seu govêrno!
Afinal de contas, o Tri!bunal das:'ditas, deve ser criado?

No Amazonas, sim! E o quanto antes!

Aqui, não! Nunca dos nUMas!!! Só depois de 31 de janeiro,f

..

. r '
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