
'(De Rivadavia de Souza, enviado,
..especial do "Correio do Povo") i
_ Quando reg-ressamos a Pôrto I
AIegre, faz poucos dias, levamos!do sr, Getulio Vargas a promessa,
de que, no nosso próximo contato,
l'evelaria alguns aspectos funda
mentais de seu futuro plano de

t;'Ovêrno, numa enírevísta esclu
siva para os leítores do "Correio
do Povo", ,sairiamos, então, das

generalidades, já que 'a maioria dos

assuntos ligados à politica geral do
..Brasil haviam sido por êle exaus

tivamente' focalizados nos ,discur- Ano IXXVI
sos da sua campanha de propagan-
da como candidato.'

, , . . ,', ,. .

L.embramos ao Presidente eleito i
se de serviços que têm. �or fl,al�-l Re.p.ubhca, que. havia detido

8,e.usda Republíca. mal Unhamos aqui' dade melhorar as condições de VI- passo para OUl(Ir a pergunta, do �e

chegado de volta. os motivos desta I da do povo, as pessoas, neles em- poder, recomeç?u o passeio, en

siossa segunda visita e o sr. Getulio ; pre��da$ terão de pôr: margem? quanto r-es.pondla:
Va.rgas disse. que nos mandaria! espíríto de lucro. Sera? aprovei- - O milho deve ser plantado

h ar no seu "Castelinho" a fim tados para êsse plano diversos ér- preêerenciahnente, Ele é um pro

�e aCmUmpI'!'l' o compromisso assumí- gãos ja existentes, que p.o.dera_-o duto padrão. Quando o milho des-
u Os. GRANDES "TUBARõES" QUE
dom o "Correio do Povo", Ho- ser entrosados sob uma direção ce on sobe .;Ie preço, sobe ou des-
o c

ldô f" I t
. " I t ..... d ' PRAUDAM O FIKCO

"-,as depois, atravessavamos o pas- I nea e e l,c.I,enUe, e en re os quais cem paraie amen e outros pro lHOS
t.. Valeu a pena esperar por es e

seio' balizado de pequenos arbustos, poderemos citar o SAPS" a. PU.lHlla- 'que dele dependem. Com o milho, .

....
v encontro jornalistí co. Porque, o sr,

mie separa o "hungulnw" getulia- Cão .da Casa POPl,llar,_ ç InstItu,to engordam-se os. suinos, e é a ba- .

..." Getulio,Vargas eslava num dos seus
mo do, edíficío central da Estancia Nacional d_e Colonízação e outros, nha, 'Com o' milho, criam-se as

melhores dias. Não recusava uma

''''e 8;;0 Pedro, O sr, G'etulio Vargas que deverão, para. ISSO, ser melhe- aves, e teremos galinhas e ovos.
u .. só d-e nossas perguntas. Aprovei-
nos recebe no seu escritór'io, ofe- rado,s ,e desenvolvidos, com. a ,pro- O milho é forragem para os ani-
". tamos a maré favorável e indaga-
....ece-nos a cadeira em frente à sua VOSlto d,e. se tornarem, .

mais hara- mais, aumenta a produção de leíte
• VG

_'" mos se, pUJ'l3J levar � cabo o seu
.e a 'nos pergunta que era o que tos, efICientes. e práticos, Essas e seus derivados. 'I'amhém con-

m s e
'�

O"

idênci Ó d
.

d tríbuí I"
-

h plano, o Presidente teria de exlg ir
deseJ'avamos saber, FI"'emo,,-lhe' ver prOVI .encl'as, porem, s epo_ls e 1'1 UI para a a nnentaçao umana: .

u - . sacrificios ·que o povo não estarta
a enorme curiosidade que existe assumirmos o ,gov,erno poderao. ser dele extraimos a cal1gica, a poleu-

c em si,tuação de 'suportar. O sr. Ge-
tOI'no do ,problema r,elacionado Ievados a efeIto, Algumas dépen- ta, ,etc. Enfim, milho todos co-

em - d' I' -

é b
.. , tulio Vargas ergueu um pouco a

COln a care'stl'a da vida, .Muitos não derão da elaboraçao e eis a se,.. mem: a questao sa er prop!cla-
I d 1ponta do charUto entre aça {) pe o

acreditavam pudesse ê1e, urna, vez rem �ncaminhad,as ao �ongresso; IQ,
indicador ,e pelo médio, mirou co-

no o'ovêrno r·ealizar um pi'ogra- qu.e amda podera melho'ra-las com
DINHEIRO F,.4.CIL Ê BAllA'l'O mo que distraidamente a cinz.a

Jna "'C""paz d'e ·provocar;:l. de�l'e$,ci- li ,sua colabol'acão".
ORES d'v AOS AGRICUL1" . , . quase alva, .e respon ,eu:

lno do ClJsto dos gêneros e utilicla- UM APELO AOS AGRlCULTORES Quedamos agora conhecer quais _ PaI'a combater a carestia da
d,es. ,rComeçamos, pois, por inter- O sr. Getulio Vargas continua as medidas que o governo coloca- vida, não ir,ei pedi-r sacrificios ao,s
rogar ao fut,ro Pr',esidenLe da Re- caminhandQ em fr,ente á mesa, en- ria em prática a fim de correspon- pobres, aos trabalhadores, ás das
p'Ública quais as medidas ql1ê lhe quanto o, reparter ,tomando as., der ao apelo, que' acabar'a: de ser ses .níê{lias, <lue'já ,efitão i:;o�rendl') DEVE lfERECER NOSSO CPJlDl'1'(}

pareciam adequadas à .:i\Jlução íB
suas anotações: I

f,eito aos lavoureiros através ues- as angústias da hora presente. Pre- O PRESIDENTE DA REPIÍBLICA..
tão .grave .emergencia. _ Há, porém - I prossegue ta ,ent'r·evista. O sr,. Getulio Var- cisar,ei, sim, re,primir a ganância
BARATEAMENTO DA VIDA um aspecto' desse plano que desde gas qua",e que não interrompeu o dos especula<lor-es ,e os lucros exa-

O sr. Gétulio Vargas levanlon- já poderá ser inicilado, Quero a- fio, do seu raciocinio, emendando gerados dé trinta .e (luar,enta por

f I proveitar esta oporLunidade para logo a s,eguir: cento, ,É uambém preciso reprimir
se, começou a ándar em ren (} ao

d fazer um a'])êlo a todos os traba- - A contribuição do governo a escandalosa evasão de rendas,
seu "bureau" e foi dizen o 0.0 re

lhadore,s ágricolas" á laVoUra bra- pam, o aumento da produção agrí- com a fraude no p�gamento dos
porter:

TI 1 te estoll enll)enh'\(lo sileira e ,espe'Cialmenie laos colo- cola pod,e manifestar-se de varias impostos: Pouco adianta aumentar
- 'ruea Ineu ,

'
"

"'d d'
t mesmo re"ebendo nos. Reflro-me a neceSSl ade e lU formas e com grancl'e efiniencia, esses gravames. Apenas os que os

nesse assuno e v',,

'f' I
-

r'col· d C t· A' l' d" 'd-
-

t··
.estudos de técnicos ,em alguma:> te�sl .ICar- a procuçao �g I a, atrav-s a ar eIra g,rlco a o ,pag>am com exatI ao serao a mgl-

, .

l'd d bem como a. con-I pl'll1c1l)almente a dos generos de Banco do Brasil, que deverá ado· dos e geralmente esses \São os que.especla I a es, "'d d É' d' e 'd {''1, 'b . - nta'n"'a de 110mens prImeIra, necessI' a e. . ln lSp' n- tal' um processo rápI o de atem l� menos ,possuem. Os grandes "tu-
rI uwao espo v

. •

I
'

. '

d }j"" t d prátl'"a "OS savel la.vrar a terra ,e plantar maIS, menta das part€s, fornecendo di- barões" que fraudam o fiscu por
e oa von a e com ,�'. u

"'1' I .

d d" lra"-ao "i"llh,)· pllantar mUlto mais o mI ho, o fel- nhe�ro facil ,e barato, principaJ- cedo continuarão Íraudando-o. O
assuntos ' e a mlUlS, " . 'c

',' ,- . t
Ih d dadr\Js jsobre a rnat,jria lao, o arroz, o tngo, a bata a, a mente para -o pequeno ag'ticultor. aumento não lhes atingirá. Espe-

co, ,en o ,', VI '

. . J
,

't . d
.,

e 'á se esbo a no meu espirit.o um mandl�ca.e. ,:anos ou rO�1 pIO u- É preciso também 'auxiliar, e ime- 1'0, que' todos colaborem de boa

IJ d Çd 1 no sentido tos ahme'nhcIO,s. O govêrn,o não dilatamente, com r,ecursos mOlletá.- "üntad.e, antes de empregar medi-

!Pd ano
. e ar em tge�a lhadorp' os p"ode impor ao'S agricultores a in- rios, as cooperativas agrÍcol.as, lu- das drásticas contra os l'f:)spOnsa- O REGIME D�,JljA'I[ji\�TCIRD.{'OTlCO SER,{

e amparar os ,�ada'
I

a f;�� de tensificação do seu labor. Faz, en- tando no momento com graves. d.i- "eis. tu,

;pobres, üs neceSSI ad, o_�'
de ·vI'da tretanto, um a1)el0 lao 'seu ,es,piri- ficuldad,es por falta de numerario.

melhorar suas cou lçoes , . _

.

I tad' de I to de cooperaçao, para que plan- Outra providencia 'a tomar será a
CrIando para e es um ,es v

.

' • ' _

,

t
.

I 'd I' do' 'o tem maiS, e a sua natural ambH�ao fi�ação do mreço minimo para a
llem ,e,S ar SOCla . consl e a ,,-

. .

11-. ,. t É lamentavel d,e ·ganh�u' dmheu'o,- porqu-e eles ven{la dos produtos agricolas com
'JJre' varIOS aspec os.

t
.

1m nt irão aumentar suas a garantia do governo relativamen_
o estado de subnutrição em que na ura e e ,,' 'A'

, ,

'd o traba- r,endas com 'a polItIca economHla te á aquisição das s'Ü,bras que não
vive a. m:11(;;1'1a os nOss s·

que temos em vista, Os colonos, puderam ser vendidas. Irsta afas-
;lhador,es, como de lamentar tam- . '

'Mm são a mortalidade infantil e o,s agricultores, em geral todo� os, bará ,o intermediario, o especula-

juvenil, a curta duração da 'vida que vivem do trabalho da torra, dor de preços, qu'e no começo for

e a diminuta produtividade das plantarão como negocio, para I'e- ça a !b.aixa, para comprar barato
. v,ender, para industriaÍizai', 'Serão, e depois d'e adquirir a produçãodass·es 'laboriosas. Torna-,se ne'c,es- ,

,pois, amparados conveni,entemente força a 'afta para vender caro.
sáiria, ',assim, tum plano n!acional .

pelo pode1'c publico, No entlanto, Nessa dtlpla operação, o especula�isteinatizado para elevar o pa�
-desejo ressaltar que os próprios<irão de alimentação do povo e, o
fazendeiros, 'os 'que se entr,egam ás

"standard" da vida das massas
d atividades da p,ecuátia, devem

/ tlljlllYalhadoras. Precisamo,s, antes 6
tambem pIantar, pelo menos () ne

mais nada, aumentar o seu pod,er
cessario ao custeio da sua fa'z.enda.

:aquisitiv.o; melhorar .o Slalario mi-
E aquel.e q1l1e as�im não se orien

,nimo, fixar o trabalhador rural,
:ao solo, aproveitar Ias terras culti- bar, estará contribuindo para o en-

car,ecimento da vida'.
vaveis junto aos grandes centros

urbanos, ,enfim, criar um orS'anis- O MILHO, PRODUTO PADR.ííO

mo que· trate do bem estar social, Estava ü sr, Getulio Vargas em

em que ,se possam encarar Qbjeti- clima de homem da terra, racio

vamcnte Ü'S !problemas relaciona,.. cionando com a 'sizuda simplici<!a
OOS com a alimentação, a habita- de de um chefe de família em tor

ção, vestuario, ,economia domésti- no da mesa patriarcal." Por isso,

ea, colonização, bem estar rural, perguntamos-lhe quais dos eIe

Para isso, não devemos nos emba- mentas apontados na sua. palestra j
!l'açar nas peias da burocracia a- d,everiam ter a preferencia d0S

j
.�aratosa ,e inoperante. 'l'ratando- plantadores. O Presidente eleiLo da

o SI'. Getulio- Vargas deiscrur.oll
"CONFIO NA JUSTIÇA ELEI'l'O

as pernas. Ia. levantar-se e isso de
RAL E NAS FORÇAS ARMADAS"

cr,etaria o final da entrevista. Es-
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dor prejudica ao mesmo tempo o

produtbr e o 'consumidor. Além
dessas medidas o gove-rno deverá
fornecer sementes e material agra
rio, màquínaa.etc., preferência por
intermédj� das cooperàtivas..

\

Sentimos que o capitulo refe
rente ,ao :barateamento da vida es

tava encerrado. Fe,z�s,e um silên-.
cio significativo. E ante,s que o en

trevistado nos diss'esse a última

,pallavra d-este encontro, resolve
mos d,erivar para a politica. Fa
lamos-lhe. que havia recrudescido
a .onda da in€legilidade escudada
na fórmula da maioria ::tbso!uta.

o Vice-Presidente da República
presidirá o Congresso Nacionàl

, RIO, 8 (4V. A,) - o ,Congresso Nacional esteve reu..

nid,o ont'f,lm à noit-e; p'rura tómar conhecimento das. ,emeu-
das do Senado ao ,projeto do regimento comum, que d,eve-

ra nortea'r os trabalhos 'quando as duas oasas se reunirem

conjuntamente. A vübação das emendas se processou sem

debates, sendo a.provadas de acordo com o respectivo pa-

rec�r, Ficou definitivamente ,esclar,ecido que quer a pr'8-

sidencia do Senado que'r a uo Congr,esso Nacional cabe

ruo sempre ao vice-pr,esid.cnLe da. Hepublica,

O sr. Getulio Vargas sentou-se na

cadeira em frente á mesa onde nos

encontravamos e comentou:
- São curiosas essa manobras

suicidas para cr-iar a ilegalidade,"
dentro da ordem legal. Elas não

;::/, .,'

eueontram apoio uem na Consti-

tuição" nem nas leis ordinar-ias •

Acredito mesmo que não passem
de boatos, Confio na integr-idade da.

Justiça -Eleitoroal, que não Irã ma

cular sua toga. Confio nas JTOft}aS
Armadas, que' não constil uem

guarda pretor-iana para prestar-se
a manobras de politicas fracassa
dos. Confio no povo, que' exerceis
soberanamente 'o' seu direito, de

voto e espera que sua decisão seja
respeitada, Ele não colaborara com

qualquer solução qu-e não seja o

respeito á sua vontade, tão fir

memente maníf/sLada.

O CONGRESSO E A ORDEM
CONSTITUCIONAL

Já' que a agitação em torno ,da
tese da maioria absoluta está. sen

do levada ao -plenarío da Camara
das IMputados, ralamos ao 81.. Ge"'

tulío Vargas se acreditava que o

Cóngússo viesse a tomar atitude
em face do assunto:
_ O Congresso é um dos pode

res da República - contestou íme-
,

d1atamente o sr. Getulíü Vargas.
Tem suas atribuições trayada�jje-
la Corisbtuição: P.ossui a noção dos

seus deveres. 'Está desempenham}.:,
um mandato 'popular. E não creio

que to;me sobre o;s s'eus ombro3 a

responsabidade d-e subve'rti1r a or

dem constitucional.

Dentro da mesma linha de con·

!lid,erações,
\
indagamos se (} Pre-

sidente da R.epública estaria
alheio a essas manifestações. O

sr, Getulio Vargas respoOcdeu tran

qu ilument,e:
,

- O sr. Presid,ente da Thepública
tem a.firmado tantas vez,es que

cumprirá a Oonstituição ,e p'assará\
o governo ao seu substitu.to legal.
'<ü>e d,eve mereoe.r nosso crédito.
É assim pode'rá ele deixar o go
verno na data aprazada, cercad'.}

pelo respeito publico.

,larecemos.lhe, porém, que iriamos
lhe fazer uma última pergunt:t e

essa r,elacionava-se com o rec'3ie»

que muitos d,emocratas nutriam

de que (} regime vies,se Q sofre'l"

modificações desfiguradoras no

proximo govêrno., Erguendo-se 6

caminhando em dir,eção á ,porta
db "Cast.elinho", 110 9uc' foi ao:'

companhad,o pelo reporLel', o Sl'.

Getulio Vargas deu o toque, final
nesta palestra:
- Não há motivos para receios.

O r,egilne democmticü se'rã. manti
do, nãO' sómente nas leis como D()

exercIClO {tfetivo, de um governo.
de pro!bidade e moral,da,de admi
nistrativa,� ao ,s,erviço do povo ,(}

fiscali�act.ó por este.
.

Encaminhamo-nos para ° almoco.
O sr,' Getu)io Vargas pergunt.ou se

estaVlamos satisfeitos. Respondemos
que suá entr,evista 'Parecia uma.

pastoral: tinha Mé ,sabor hHi
co. . • ü sr. Getulio Varg'us d!ml
uma gargalhada, 'ao tempo em qUl11
o sr. Batista Luzardo o convidavl&
para um aperitivo. Era domingo.
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SINOS DE NATal é a festa dos que tem um cora�ão senercsc, ce
que repartem o pouco que é seu com aqueles que nada tem.

f" ,.

A DIRETORIA DE ÓBRAS PúBLICAs - SERVIÇO DE
LUZ E FORÇA - comunica que o racionamento de energia
elétrica que se vem processando em várías-sonas da 'Cidade, é
consequência do desarranjo tíe um dos motores da Usina, do
Largo Fagundes, que corresponde aproximadamente a um ter Procura-se cac. aço da potência instalada. . u _ �

Outrossim, comunica que providenciou a vinda e a execu-

Ição da peça necessária e que restabelecerá o runcíonamento para a uaar
do referido no dia 11 do 'corrente, 6 (orrespondencl ,

1 • Procuro alugar uma casa de me-

.......................,•••••••••••••••.,............. teria!' que esteje em !boas condições, (omercial
; .

-
..

_

"

i não precisando ser,no een troo Da- , �

·1
.

L.. E N Z I : se pref�rencia a "que tiver garagem I A él,?IR:fJlptgOZZi
,. : oup��

.

m �

O Alfaiate que veio de São Paulo para" servir
• Tratar com o agente do Rápido

Au" General BUtencourt,
I 'os elegantes de Floríanópo.ís. •••• Sul Brasileiro - Tele'fone 1172. .

. ..
(Esquina Alberl?,ue Noturno'

I BREVEMENTE NO '. EDIFICIO SÃO JORGE- : CASA MISCELANEA diltr
: ,buidor. dOI Rádio.'''' R.:q. A

I Salas 0-7 1° andar. - Florianópolis
, : ictor.�V'lvul•• ei'Di,coI.

, ••••..·,� ié Rua Con.elhelro' Matr.

Colégio
.

Estadual Dias

EDITAL·
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASD\L

1 - 1lit 'época:
a) - Inscrição - de .15 a 30 de novembro
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13,

111 e 15.
2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecfda:

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.i.candidato, ou

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

.declaração de que não se inscreveu, nem se inscr-everá, em, exames

de admissão, 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 1951,
4 --'- Provas: O exame de admissão constará de provas escrt

tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil,
sendo elímhiatõrías as provas de- português 'e de matemática e não

podendo .,prosseguir nos exa_!11es, o candidato que não alcançar pelo
menos nota '5, em qualquer delas.

. ,

Velho

·PREGUIÇA, E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,

Para �NTRE:GA emNOVEMBRO
. .

,

.. _Não é sua culpa!
'

. " ,

É a Iraqueza que o deixa cansado,' pálido,
com moleza no corpo e olhos, sem brílhc,
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho •

. VANÁDIOL
aumenta os glóbulos sanguíneos 'e VITALIZA o sangue cn

f.r�qu��ido. ,É de gost,o delicioso e pode ser usado em todas
.

as idades 'ii;1 �;_t""".,w':"�:

J •. �

Serviço de Fôrça e·
�! .:_

I
'-

-'f'-' I-. A ,\7" I S O"

Luz/

Temes o praser de ccmuriiceraos sénh�res
interessaaos que estamos �recebend�,JlbSp-J)cricões p'ara entrega dos famosos \I��
Universal no mês de N.o,vemb�o_proxlmo
y i n â oUi., 6. 'p_.;"" v.

'I '

.. FIGUERAS8IJ.IOMS.LTOA.
'PORTO ALEGRE-R.G.SUL

-I

�LORiANÓ'POLis (FILIAL) R.TIRADENTES; 5'
AGENtE S� ,EM:

'

,

'

. ': Caça�dor, C�C:'s�iuma,
Ara,ran_gua, La gesl Joa�a�a, Tubarao _e Vldel Ya·

PARA OS MALES DO'
I� FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

J

[

o R E M E'D I O QUE

ii
"

.

,"

,i
;.

\ .i

t <

','1
!
,

!
:
l
;f
i

DATI LOG"RAFIA_
.......... _

I

(onfer�
Dlploml�

METODO,

Moderno e Eltcienlti:il'�

48
•

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElECiAMCIA"
-r-,

PROCURE A

alfaiataria . Mello
• o

R.ua P'dippe Schmidt 4A

1
I,
I

'. J

.
,

- ,O suC'esso�da técnica' electrónica - Atlilntlda ::. Super construção para durar mais - lIJintida - Som natural' - Alta sensibilidade

Grande aleanee
"

Otíma seletívídaríe VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZ0 '-

,

.: �: :

, ,

.

.
Electro\&o - Transmissores' - Amplificadores

Rádio Catarinense Limitada

Atlintida

Rádios
..

Atlântida
Diretor tecni�o WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31

----_.

Telefgn e-n., .1459
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linho belqe para vestidos em todas as' cores metro a Cr$ 89,00
(custa rio r-rrie.l rrie ra re Cr$ 120,oq)

Sedas em padrQtlagem moderníssima a Cr$ 20,00.. Sedas estampadas, a Cr$ 15,00. CombJnações de seda ,Q Cr$ 39.00
I -'

"

Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são
' ,.,

Um verdadeiro desafio à atual carestia na A MODELAR! !!
l

- Um musical que tem alma e

coração! Uma sentida historia de

1amôr. onde música ,e romance se

conjugam maravilhosamente num

Iespetáculo encantador e ínolvída-
vel!

(ALVARUS.DE OLIVEIRA) QUANOO'SORRI O AMóR
\ 'I'echnícolor

�( Não nos vá dizer, amigo, que vamos falar d�' bonde Alegria, por com
. r!'1uestão toda de bairrismo", Betty' GRABLE, Dan DAILEY,(

,

Vão des�obrir que morávamos em S, Cristóvão. Que gostamos do I Jack OAKIE June HAVOíC.!bairro, ex-aristocrata, - que vamos procurar destacar D bonde Ale- 'N
'

Pgria dos demais da cidade", . o . programa
Não tenha receío que não vamos dizer que êle seja o melhor tia 1) - O Esporte na Téla Nac,

J.\le-trópole. Pelo contrár-io é bonde quasi sempre sujo e velho, em 2) - Metro jornal Atualidades
�ontraste aos outros da, zona. sul e mesmo muitos da zona norte... Preços Cr$ 5.00 _ 3,20E bonde que está. quasi sempre atrazado, sohretudn quando a gente ... '. -

o espera, com pressa .. , de quando em quando uma das ruas por
LIvre Oreanças maiores de 5

.onde passa, está c·ongestion?-dil". É uma carroça que quebra, é um anos poderão entrar as 5 horas
,caminhão que enguiça", E uma chuva mais forte que desa,Pa,.. ODEON Ás 7,45 horas

É qualquer coisa que, obtrúe facilmente a linha... E pronto! o bon- SEDUTORA-de Alegria pára, atraza-se. saí de circulação .. , O bonde Alegria, ês-
te mesmo que as canções carnavalescas vão

� buscar, é bonde das com

,
voltas e reviravoltas , . Parece que foi borboleta na outra encarna- AdeIe Jergens, Marc Platt.
�ão, . , No programa

Para chegar a Praça: Independençia nde faz ponto, passa pela i) _ Cinelandía Jornal Nac.Praça da República, entra rua Senado. entra Pedro I. sái á Praça
Independência, dando uma volta enorme.,. Parte daí, vai à Praça ,2) � Paisagens da Noruega
.da República novamente, faz volta para rumar a Avenida Presidente Shert Colorido.
,Vargas. Já em S. Cristóvão dá uma reviravolta, até o ponto terminal, Preços Cr$ 5,00 - 3,20
;na rua Licínio 'Cardoso". I 14'

E passa por tantos contrastes. - Imaginem f que a rua "Béla" _

mp. anos

uma das mais feias do Rio, que a rua Alegria é duma trístesa e duma
. ROXY As 7,45 horas

anonotonía incalculáveis .. ,

. .

Colossal '-Programa Duplo
O nome do bonde Alegrta já é tão vulgar no que concerne á" mo- 1) - Um sensacional e eletrí-

leza e pouca pressa, que cerba vez fomos a uma repartição e tive-] zaute "western"

,;:.1: de procurar u� encarregado de serviço que atendia. por Ale- FRONTEIRA:S SEM LEI

Supomos que se tratasse de sobrenome mas ao indagar de ou- com
trem a respeito, nos contaram a história... ALAN LANE

-Não, prende-se ao bonde Alegria.,. / No programa
- Ah. sim. Ele mora em S. Cristóvão e só viaja 110 bonde Ale- , J I d Tél N,�i;l •• , I

orna a a:'_ ac.

- Nada disso. Não reparou que ele trabalha naquela mesa lú Preços- Cr$ 5,00 3,20
'dos Itindos? Que, para vir aqui falar ao senhor, passou por detraz da Imp, 14 anos
.outra mesa, depois voltou por aquela outra" circundou a terceira à IMPERIO (Estreito). 7,30 hs.
direita, entrou pelo corredor e só, então, dando uma volta em torno
-de si mesmo, poude lhe vir atender? James Mason - em

- O bonde Alegria não dá tanta volta?,. 'CORAÇÃO WtISIO.NEIRO
---- O com Barbar-e Bel-

ANIVERSARIOS estima de todos os que a conhe- Gedds, _Roberto Ryan,
.

Sra. Henrique Fialho cem em nossos meios sociais, va-I '
A data de hoje consigna ° ani- lendo-lhe tais atributos significa.-'. '

á' A 61 d S
�

A' dO· B•
'

o , i lo pais lhe assinala o amvers 1'10
o

• O Op· rq· O DIV· 80-''Versário natalício da/xma. sra, tívas homenagens que lhe' preopici- : '. � o •••••••• _.
d. Otília Garofallis Fialho, digna arão , hoje, pela passagem. de' tão natalício.

I' 1" R S bl L·
I

C-espôsa do nosso prezado conter- auspiciosa efeméride. I �ozand� ,de g,era, ,slmpa I� ?�s Aug:. esp:. e B :. O):. 88:.�ân-eo sr, dr. Henrique Fialho. P?'of. Eugênio Doiti Vieira meIOS polltícos. SOCI'alS, come�clals
C

•

• di t'
.

t I'
,.

t N t li
---

h
'

I' e rndustrlaís, por sua operosidade «Re'generaoa-o at!.LrlD�DS8».t1 IS mta na a ICIan e que, em a a ICla-se, 0Je, o no,sso (IS-, ' ' , , U ti
,

"d f t d t' to L' P f E'
.' e decIdIda lealdade, sera ho]'e, por°nossos melaS socIaIS, es ru a e ln con erfaneo ·ro, ugemo,

,

geral simpatia por suas exc-epcio- Doill Viei-l'Ia, alto funciOltário d!f, cer,lo,
alvo d� ,expressIvas homena- De ordem do Ven:. desta Of :" convido a todos os Irs:, do Quad:.

, ,

d d
- d' 'I 'd

Cf ns que ma.lcarao, como· acont.€ce í
I I d L "O d T b Ih " t d OObmaIS "'I-rtU es e coraçao e e iÜS- Banco d-o Brasl -e nosso aSSl no "

.

f' I
( Jem como aos rs:. a co- r. r em e J.'I3 a o e a o Os os r:.

, "

I todos os anos s,en Inso ISmaye.pInto, como nos anos anterIor,es" colaborador.
, " de passag.em por êste 01':., para a sessão de Cap:., a, ,realizar-se na.

'hoJ',e receberá de suas numerosas 'Culto, inteligent"e e -de eduç,acão preStIgIO·"o E t, d " 1'1 T' cOI'ren'�, . a's 20'

O d s "O le en, I"m os r;róxima sexta feira, dia 10 do IJV horas, em seu Templo.relações de lamizade Q t,est,emunho incomum, o jov,em aniversariante' . S e

d�' f I' "d d'"
l'

d • " melhores votos ,e e ICI a es acom- sito á rua Vidal Ramos, nO 80., e quanlo lhe quer,em bem. se, impos, de ha mUlto, a numero-! d d'
, ' ",

h
- �

,. panhados ,e cor lalS cumprImen- \AS omenagens que lhe presta- sos círculos de amIgos que, com

-rão, pelo feliz ·ev�nto,' nós 'nos as- cCl:teza, o homena?,.earão, hoje, 'I' tos. rEM ANOS HOJEs

-,

socI'amos, respeItosamente. -exallando-Ihe as prlluoros'as

ql.\a-I
FAI

,

R il_ i\" fOlh'"

-

O menmo· uJ..>ells houra I oS?'ta, E/oá Mallnoldt Nllnes lidades,
'1' M d' 'R IO ' , •

j'b'l I' do sr He 10 -oura e a sra. a.quecorre, nesta data o anlver,sa- Assüciando-se a esse 'li I o, a 1- .

•

rio natalício da disÚnta senhori-' justissimo, o "O Estado" a-! Meyer Moura; ,

, T''d R
'

1 "

as
, ' I _ a sra. Teres'a eo oro amosn la EloaMaynoldI Nunes, compe- presenta, efU_SlvOS cumprImentos. I ' d' dI',tente Jarmaucêlica,' irmã d,e nos- Valério Gomes I CampE"l�, ,e���a d °f Sl.lt /',

JUIZ

80 /pr,ezaüo c<kstladuano Nelson Pal�a os amigos, admirador-es e. Campoh" a' a lZa 'o a�u a. lVO, em

Nunes, digno Secr,etário Particular correligionários do nosso diStinto,' Urussanga; I G
\

I t S'l
,/

d S - a sra. salwa- ou ar ' I veIra.,,o. r, Governador do Estad{). coestadu::lno, 'e valoros-o l�rocer I ,,' d J:-. N b t d S'I-P . , , . "

d T'
o ,-esposa o sr, oao .ar er o a 1Ol' seu c'oração bOlllsslmo e pessedlslJa no mum�lplo e IJu-1 "" f d l, . , ,va alto tunclOnano ' e lera,por sua incomum distinção, a a- ras sr, Valeno Gome,s, a data que I

'
.

J' S t d Al 'd' 'I, ,,_ a sra, aCI an os ,e m,eI a,'iRIVersariant/t' goza. de merecida hoje t.ranscort'e e de 1I1tenso JUbl-
d J I AI 'd d.-;,...._ __.- .;__ I espôsa.o sr, .sra,e mel a, o. co-

mél'cio de Itajai;

Panelas de Pressão ARNO I - a sra. Irac-ema_;.Guazzí,Rezen-.
.

! de, espôsa do sr. Joao Candldo R,e-

a Cr$ 5tO,00 ll',Cndea �����a Maria zen�;de Lima,

Grelhadores Etétricos ��l!�o�-O sr. AqU,íllO Lima, comer-

a rrS �OO\ 00 - o menino HumbcrLo Francisco
'"', J , Beirão, filho do ELlgêno Luiz Bei-

na' Elefrolandía

LIRA TENIS CLUBE - SABADO DIA 11 - GRAN DE BAILE DENOMINADO "BAILE DE' MASCARA" - ORGANIZADO PELO GRIt'MIO LIRA - COM
Q. CONCURSO DO CONSAGRADO PIANISTA MU RILO ULISStA -+- TRAJE: SENHORAS E SEN HORITAS TRAJE DE BAILE OU FANTASIA CA

VALHEIROS RIGOR - SERÁ PERMEITO O BRANCO
RESERVAS DE MESAS RELOJOARIA /MOlRITZ - CR$ 50,00 ,�';-

_,.;,.!..

_--

Cine-DiárioVida eoeial
.Diário da Ne'ropole

RITZ - As 5 e 7,45 horas,
Sessões Chies

O' Bonde'

Paiva ;- Edf. IIlase - Terreo

1'50;
- -o sr. Ab,eIardo Souza, funcio

nário dos Gorr,eips e Telégrafos.
Rua i\t'cipreste -

Cr$ 1.750.00
\

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

, I IIcua Areípreste Paiva, Bdificío lpase -Terl'eo

. LAZARO BARTOLOMEU

já. .

'Oma oferta da"LOJA RÉN�
NER - A Casa dos artigos de
qualidade!

Assínaãa a �feméridl8- de hoje o

aníversárío natalício d-o [ovem Lá
zaro Bartolomeu, Cabo da nossa

Marinha de Guerra, servindo atual
ment.€ no 50 Distrito Naval. Ao Lá

earo, que é sem duvida alguma um

dos árbitros mais c-ompetentes do
nosso futebol, enviamos f licita
ções, com votos de prosperidade.

Lendas de TIdo
I MOlda

Escute hojé - e tôdas às

quinta-Ieirà, às 2i,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
DE TODO O MtmDO, com a '

participaçã� do novo· elenco
. rádio-teatral da <Rádio Guaru-RelBlcio do IlIsta-"

0I80tO 1181toral
RlO, 8 (V.A.) - Tendo termina

do o trabalho das juntas apurado
ras em São Paulo, Rio Grande do
Sul e no Distrito Federal. o alís- ,. _
tamento eleitoral naquelas unida-'
des da Federação poderá ser rea- SERROmA!'berto de acordo com o .para,grafo
20 do artigo 64' do Código Elcito- "A-ultimA creao60 ! ..m retrl
ral, que díspõe :

" O alstamento ,.,..nte.', o GUAran� KNOT
EM G..tRkaFAS GItANDBSreabrir-se-á em cada zona logo Preferindo-oQ •• tá

que estejam concluídos os traba-L
acompanhando: a modIJlhos das juntas eleitorais".

Dr.
cientifica aos clientes e amigos, que estará ausente
até fins de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento no Rio de Janeiroo_

w. s. c,

Adjunto do 'Secretário
Florianppolis, em 8 d,e novembro de 1950.

SANGLJENOL
,

contem exc.elentes eleme.ntos to
nicas: Fosforo, Çaldo, ,Vanadato

e Arseniato de- S(!dio; etc.

•• ,'" ';..�'.!, \.-
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:'+ -

'.

.
....

'

\ ,�t"� . -

..�
. �

T·, A·, C· �I·

t, Transportes aéreos Catarinensés S.I.J
t �

I i: Aaora,
_ �ob i! o,ri6otaoão técnica da, Cruzeiro do 8'01 �I:

�t" ... �

�? ESCALAS :
_--_, ,,., ':' í

�t" As SEGUNDAS, QUARTAS f. SEXTAS-FEIRAS: .:.!., � Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí .:.l.�. Lajes e Porto Alegre. �

��� +� As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: �

I.... .,...� Porto Aleg.re-Lajes-Florianópolis-Itajaí-Joinvile �
) �;: Curítíba=Paranagua-c-santos e Rio. �t"
� Y

i Madernos é possantes aviões:�Douglas l�
�;: Tarifas reduzidas :!:
�:: t�+'+ TRAFEGO MUTUO COM: •••

�. ' Cruzeiro do Sul-Rio :�
��:i ,Sdvag-Porlo Aleg're :i:
�� \/ Pluna-Montevidéo ( .!.
�+� ....
I"""·"'; �
,...� ....
��� PAS�AGENS E CARGA : ..�.
��� L'

..�.
��� Flo'rianópolis :. Fiuza lima &: Irmãos" ��.
�� .

Rua Conselheiro Mafra, 35-.Teletone 1.565 :�:
i�' Agência CRUZEIRO DO SUL �:
�� Rua João Pinto }2 - Telefone 1.500 �i.
� y

if«+,
-

Em Ita)·aí: Luii Nocefi �t�� VRua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 �

I�
� -

i
:... Im Blumen8o: Agência Cruzei-o do, S\rI �t"
:. Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 .t"
« y
rt�, Em" Joinvile: Soe. Comercial «Minas») Ltda� �t-'
�Q� �
� Rua. do Príncipe, '482:_ 'I'eleí, 455 �

�� y.... r:: ....

ri.� cm outras cidades do Estado com os sub-aeentes +i+
rt� da Cruzeiro do Sul +t�I Y
,� • J. MOREIRA &;'PIA..,... .

-

CONCESSIONARIOS�"'�":++:":":"�":":"�...�...��...;..�..�....++��....�.......���...�...���;.. ����.������...�...�++.�..���� �
-------------�------------�--------.--------(. --�- - - � _._ - -�-�--�_.•_�-�-�- �-�--�_.������������� �._+��_ +_ ���..,�����_.-'-.=-.._�� � .

f
MERCEDES, BENS

, ,.

I
v'

.'

DR.

Ac DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

\i
l I

. AÇõES ClVEIS E COMERCIAIS
�", '''::

> Prac;a 16 ti. Novembro, 22 - r ....
,'.-fO \ �-.,

.'.
�

� '...l.
'

,

l'lorla.óPolia - s..ta Catarl..
.
'

"UR"GANIZAÇÁO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 4-0 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 Estada ,(IPASE)
- Seguros de Vida, sem' exame médico até Cr$ 500.000,00

, � Seguros de Garantia Hipotecária, com' prêmios mensais
, reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.},\-. atE-rrAMOS SUB_AGENTES NO' INTERIOR DO ESTADO'

V-A L V U L A S

I-bil'p$
MAIOR ESTOQUE

'Atlânlida Radio Cat.. Lda.
Rüa Trajano, 31

Colégio Cata'rinense
# II .'

ESTUDO DO EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu

nos, o Colégio Catarínense abriu um estudo para os alunos e�
ternos. O estudo será assistido por um professor padre.»

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 hotas. ,

Pausa, para [ogos e descanso: 15 à 16 horas.
'

Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa"
zer logo a matrícula na Secretária.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado d\eve ser pago integralmente.

Crédito . Mutúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es- )!

tal' parada a Loteria Federal, BOS8oS sorteios que sãe basea- ,�.
dos nos resultados' da extração da referida loteria não estão
i sendo 1 ealizados.

\
_

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que '05 mesmos fi

quem em dia.
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,ADMIRADA?
rUse KOLYNOS!

-'Nilo' se admire de que o Creme Dental
\.Kolynos combata as cáries, pois Kolynos
-destrol as bacterlas que produzem es
ses ácidos bucais causadores das cá
,ries_ Kolyuos protege a saúde e embe
leza o sorriso! Experimente Kolynos
:boje mesmo e. .. use·o sempre I '

KOlYNOS Combate OI córies
Agrada mais
Rende mais, ,

jf) • II ••••••••

'fBU

IAluga-se
Confortável casa, sita à rua

''Bulcão Viana nO, 61. com recente

/ínstalação 'de agua ftia e quente,
.oampatnha elétrica, dispondo de

-amplas salas de visita e jantar, 4

"quartos, espaçosa cozinha, quarto
"de banho novo e completo, com

-chuveíro para empregada.
A tratar na Avenida: Hercilío

�\Luz, nv. 3i-Fone 1076.
,;,. • • • •• • -lo lo. • ,

Quem ·achou 1
PERDEU-SE um molho de chave.

<gratifica-se a quem o entregar . na

'Il'edação dêste jornal.

..... lo," lo." .. • .. .. • .

Casa de negócio
à. venda

Por motivo de !Viagem vende-se,
'\110 Estreito, uma casa de negócio
-eom muito boa casa de moradia,
__Aprovei-te esta oportunidade.

Informações na agência deste jor.
.'

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

··CLINICA E Cnr-URGIA DOS O
;LHOS - OUVIDO - �A.RIZ E GAR
rGANTA DO

'DR•. J� J.\ BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

• ,4e Medicina, da Universidade do
Braail Ex-assistente, dos Servtçós
"ue Oft:;tlmologi'.l. do Professor Oaldas
rBr ito, da Policlinica Geral do Rio
.:de Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia

: 110 Professor Leão velloso, Hospital
.. Moncorvo F'Ilho.

Consultório: Rua Trajano, nO 31
0-3.0 andar

Atenderá, diariamente, a partir do
:.::dia 1° de .Novembro, no horário da
....'\4 ás 18 horas.

"1

Além do seu preço eccesslvel e do
seu cuidadoso acabamento, os

uniformes ÉFECÉ oferecem, com' exelu
sívidede, estas vantagens: seu teci-
do é garantido e de côr
.bsolutamente firme!

":�

.: 'i venda em IIVIUVA TUFr� AMIN & FILHO"

�

.. , ...

Terrenos
'Vendem-se, em Iõtes. à vista e

,>com facilidade de pagamento -

no Estreito, Tratar no BANCO
_ AGHICOLA - Rua Trajano, 16 -

..Flol'iiwópolis,

? . 4UTQ�OVE'S •

CA"'NHOES
CAMINHONETAS

FIUZft LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

. "-

o Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Circunscrição
avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Direito da 1-

Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 3ô,

para a rua Arcipreste Paiva na 17A, onde passará a atender,

FJorianópolis, 23 de setembro. de 1950.

João Machado Pacheco Junior
'I'abelião e Oficial do Registro

'COMI BEM-
E SIN'.-SE BEMI

�.

Yiagem COJll segnrançae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS 1\llCRO-ONIBUS DO

Sim, se não esquecer de

que Magnésia Bisurada

deve estar sempre � ,

mão para ellminar oa

sintomas de uma diges
tão imperfeita: azia. eõ-

, Iícas, náuzeas e golfadas.

." - '.' .

. TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAI

RA�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí � J_oinville - Curitiba

"

Para entoea·r SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
teleron es 1536 e 1324

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

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

�----------------------_.
................... " " ........ " " .... " ..........

FÉR IDAS. REUJ.l4A�ISMO E
Pl"ACAS SIFlLlTICAS

Elixir de Ntluoeira
M.clloaà50 a.u.iUAu. DO b<atam••t

da .truf. '

... . . . . . . .. .. .. . .. .. " ..

Casa
Vende-se uma, á rua São Vicente

de Paula. Tratar no BANCO AGRI·

COLA,

(ASA-Aluga ..se
RECÉm-D.ONSTRUIDA, A RUA

JOSÉ BOITEUX N° 9.

TRATAR COM O SR. MILTON
CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

r
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Tra,nillporte. regular•• de,carga I cCJ(11C de 'I,,'

slo FRANCISCO DO SUL para NOV4 10lH
lnfo.magae. Gomo. 'Age"t..

Plori.o6poh, - C.rloa HoepckeS1A - CI- TeletGoe 1.211 ( 8:11. telel:
Sio Pranei.êo do Sul- CarIai Hoepcke SIA -CI- Teleloae ti 'd):)R�MACK

·0 )
,

I
Dr. (LARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e ai••I

Oonltltulg60 de Sorol.elo i••
NATURA!ttZA{OE j
Titulem D.ularat�,l'ioll

Eoortt6rio e R••idanola
Rua Tl:tadilntllllo 41,

FONE •• 1468 I
�DR��1--='.L�OB�4T-O'-IL--:HO
Doenças do aparêlho respiratório

,TUBERCULOSE '

\.
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospitai Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
,Cons.: Felipe Schmidt, a8

Consultas, .díaríamente,
das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Bspanha

Agora, SIm!

�-- _ ...-------

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, diàriamenle••0 HOI,itaI �e Cuida••

ttapó.tico, eontroleve tratamento, OoeJlOU' dó. ól"gãba,lntern'ol...,..

�do dá graVidb. 'mt:rui· eIalineJite:"do 'coração e .aao. '

,iQl da adolescência' e da menop.a� DeenÇü' da 'tiróide';'e demaú ........

II. PertUbàçõea menatrnala, i 'lt't�' ,

" , dúlaa' inter,llaa

...Ç6ei 'e hunorea do apitrelho ,enio ClJDfcà e cirurgia de aénhóral -

ü reintirlnó: �
,

..
" , PartOA

}..raçÕes do ateto, ovÚ'iGa, liam- rISIOTERAPIA - ELECTROCAR,..

.... apeodiee, h6roiu� vansea, etc.
'

DIOGRAFIA - METABOLISVO

lrurità piãstlca do perioeo (ra- BABAI. I
00) tORARIO UE CONSULTAS!: -

,ssIS'rENCtA AO PARTO E GPE-- DiAriamente das 15 àS 19 bo-
RACõES OBSTETRICAS l"U. " j

'Q4I::lCU glandularea. tiroide, aTi· , CONSULTÓRIO: I
íee, hipopiae, etc.) Rua Vitor Meire!el D. ti .!
'€.tnrblol nervo.OI - t;aterilidade Fone manual 1.'761 \
Regimes, RESIDBNCU: !

olUt!ItÓrio R. Joio PInto, , - lliL' A�enida Trompowald II
431 Fone manual 7.

'

fie.M. R. 7 de Setembro - adit. --

nu e SOUlSll - Tel. 8-48. )Dr. R'oldão Con,oni

, ,/

,

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTÓNIO nrs MUSSI
MédicOs

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço eomníeto e especíaüsado das DOENÇAS DR
SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

,

COLPOSCOPIA _' HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL

.

, Dr." lins Neves
"'Vesor da Maternidade e metrlilil. .0

,

Ró.pital de Caridlul.

'1lNICA DE SENHORAS - CI:
RURGIA PARTOS

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

Consultório: Rua Trajano, nO i, {O andar _' Ediflcl0
do' Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas _ Dr. Mu8ld.
Das i5 ás i8 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Santol Dumont, 8, Apto. Z.

.�.;i3ee�E'e;=qF.aj#l=j#lj#lj!
•

CÔMPÃNú1Ã&"�'�ll1íNÇA""nA"'iIAiiíAj;·"""""""__ (

Fanda4� ém 1870 - Séde: BAHIA
INCSNDIOS E TRANSPOR'!'FB
Cifrai •• Bala.ç••• ' 1.44

CAPITAL E RESERVAS Cr,
Responaabildade. •••••• ....• • • • • • • • . Cr'
Receita ..,.... ..••.• •...••.••••.•••• • Ci,
Ativo ..••.••• ••••.• • •••• :. •••• . • • • . Crf
Sinistros pago. nOI áltimol 10 anoa ••• 1 Ci"t
Responsabilidades •••••. •• •• •••.••.• • Crt

Di,rttÓrej: '

Dr. Pamphllo d'Utra' Freir••e CarTa.Ia., Dr. Frallelae. 'e 81,

_

Allle!o MaMOrra, Dr" Joaq�im Barreto de Ara')o e lo.' A.r•••
'*"'-""-...."'A-.--r..-..._.".-----........---:.,----..-&--·-..........·---·-�----------........_..4;"&......._

...,..._;"._-. � • • = w = • ...

1O.100.60fI,lo
'.978.401.766,'7

.7.053,245,50
142.17It603,8o
18.887.818,10

7'.711.401.101,20

'i
, �

_..,
. , .. �, .. �

s s c e Soe'Ad

;,'\��'" po�ro ALEGRE

RUA VOLON (ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t .... 'ANDAR

CAIXA POS,TAL. 583 • TELI;FONE 664() • mEGRAMAS: .PROTE;CTORA'
,

,

Dr. Newton d'Avila
Clnraia geral - Doenças de S..lIo-

na - ProetoJogJa
'

FJetricidade Médiea
Con.ultório: Rua Vitor ,Meireles' n,
• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 hor'.. e 1 W;.
t. do 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. •.

" - Telefone t.422.
Agencia 6'eral pa,ra - Sht Vatorina
• Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Calxa Postal. 69 • -Tel "Pl0tectora" - FLORIANOPOLIS

( �I

I

Q,lihio

Dr. MárioWendhausen
ataI- 1Il6Dca de &eÍaltoe • 1Iri.....
OoJLl1J1t6r1o - Rua Joio PlDto. tt

Tdef. IL 76'
-<:caalta dai 4 Ia 15 Ur&I

'8!IIÜHia: J'eU,. w-Y' .. _
� le!",' ....'1

Dr: 'Paulo Fontes
OlDleo i operador

cn.alt6rio: Rua Vitor 1"1� ...
I Telef01la: 1.4011

'

ICnaultaa lha 10 i. 11 .... U ..
,. liInL lUIldbela: Ia Bl_

.J. - T"_: 1.lft

"
Dr.Milton Simone Peleir.

Clínica Cirorgiea
••l_ias tle Senhor..

CIRURGIA GERAL
... SerViços dOI ,Professores Bene
Ueto Montenegro e Piragibe' No

,
,> tueira (Sio Paulo)

Colllultae: Das U " 17 horu
... Fernando Machado. 10

Dr. M. S. C.v.lcanti
atalál aml_................
... =:&ir:m&' 11

..... ,� " J

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"· da
C1A,WETZEL'lINDUSTR[A.L�JOIN V [L [,�: (MsrCll r l,( Si

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

--�--�-.;;;;;...----...-----------------------:----------------..;.---_....._=:�.�'L�II�A.lo.��
�') .-

v
I

Dr. Polydo'ro E. S. Thiago
lI.mêó • .arteü. I

D. ftoepital de Caridade de fI'lOo\
rUinÓpoUI. Auiatente da I

�

Maternidade

CIRURGIA Gl!;RAL - ALTA O·
RURGA ,- MOL:tS'l'IAS D....

NHORAS - PAllT03
ronudo JlfOIa Jl'aeuld&de de .....
a. .. UDlftnlldade de SIe Peal..,
onde foi a..iatente por ",lriDl __ de'

8erriço Cirúrgico. do Prof. AlIJ1e
"�R'"

C1rU1lJia, do, eatôm&IlQ • 'riu oún)&.
"... inteltiDol delgadA> • IJ'DIIO. tim·

de; ·rin.,' pr6ltata, bexip, 11m...

Inrio. e trompa.. Varicoeele, lal4n<,
ceie, variuI e hens&a.

CoooDlta.: C.. J li ! borU, tl ,..
lI'e1lpCl Schmldt, 21 (altoo da Cuit

ParailO). Telef. 1.5'"
llulÜ1leia: Rua Eíte"," Jmder. 1111;

Tel.f. II. 764 '

Dr. A. Santaela
(l'ormIldo pela l'aculdade lfaci»
lUIl de MedIcina da Un1verllidade

do Brutl)
IÜCUco �r concurso da .umtln.

c1a • Psicopatas do l'J1atrtto
,

Pederal .'

h·lnterno 'de l!Ioepttal PIl1qul"�
tr1co e ManicOIB1o Jud1c� J

da ,Oapital Pede:.·&
h.lnterno/da &anta Oltlla de lO·
HI1córdia do Rio d. Janeiro
OL!lUOA Ym>IOA - DOBQU,

NJlRVoeAe
OOD8ulWI1o: :8dH1c10 .t.m6.i:LIo
..to - lIa1a a.

,
BesfdencJa:

_. Avenida Rio Branco, 144
Das 11 .. li hora

Telefone:
aonsuItória - 1.Hi.
a.1d1nc!a - LMI•

o TA.L1!I DO ITU.u--4
.reéWN...� .1

, PreI'lWM, tLIVRA�U. .,, I..IVlUJI'm
, -�

'_. :�> � .. ..iJ;; ,"":' -�=�
.......

'êBU .:ii
•

ToãD•..
� ...••

, Pouue V. .. euu ou aenae. .....
Yend,er'
Nio encontra comprador' j
EDtren. ao Il8cr1t6r1e �

... Lo ÀlYel•
:aWt, DeocIorIe _

" . .t

. s�6Ã�Y1RCt",
, ,i: ". ,
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Béro Clube· Santa Catarina f.m visita � Santa �ala,ina, o Direi!,
Departamento Nacional da Produçao

do ·M�nisterio .da Agricultura
.�t_,-�- lO

.

I ��; ",.,=--

Florianópolis hospeda, há dias, a figura subordinados ao Departamento Nacional, mos ela Silva e com o Secretário da Via-
eminente e culta do professor Renato da Produção Animal que dirijo, assim

I
ção, Obras Públicas e Agricultura, 'sr,

Ramos ele Faria, diretor geral do Depar- me articulando com os govêrnos dos Es- Vida Ramos Netto, dos quais têm os.

tamento Nacional ele Produção Animal, tactos e associações ele 'classe ligadas à serviços do Ministério da Agricultura,
do Ministério da Agricultura, e um dos pecuária. no sentido de ,melhor coordena-,

aqui sediados, valiosa colaboração.
mais expressivos valores do mundo c ien- çâo dos trabalhos afetos ao Departamen- Verifiquei. aliás, cilr tão perfeito en

tifico brasileiro.'
.

to, tudo aliás em concordanoía com o tendimenta que dificilmente se poderâ
O í

lustrado homem público, que nos programa administrativo do sr. Ministro

I
notar, à primeira vista, onde começa a

honra com a sua visita, já ocupou cargos Novais Filho.
.

alçada federal ou onde termina a esta
de relêvo na alta administração pública Esta visita deve-se ao fato de ser imo' dual. Há, indiscutivelmente, um deno
de seu Estado natal. Pernambuco, onde prescindivel um cantata permanente com I minador comum entre os poderes esta
o vigor de sua inteligência, aliado à sua os elementos de ·execução das medidas duais - e federais: que é a vontade fir.

destacada personalidade o alçou a cargo de fomento e de defesa da produção aní- me no engrandecimento da terra,
de projeção na esfera federal, e na qualt- mal, sem esquecer a importancia de aus- Assím; os Serviços de Acôrdo com O'

dade ele diretor-geral (laqueie írnportan- cultas de perto os justos anseios elos pro- Ministério da' Agricultura seguem para
te órgão viaja por toelo o Brasil em ob- dut ores, sejam criadores ou índustrtats., lelamente com OS da exclusividade da'
Jeto inspeção aos 'correlatos àquele Mínís- Vossa Senhoria iniciou sssas vfagens Ministério,. demonstrando o alto patrto-
tério. pelo Estaelo elo Rio? tismo que orienta a ação eficiente dos'

O dr. Renato Ramos de Faria, sôbre Não, elisse prontamente o nosso entre- técnicos responsaveís e seus auxiliares.
ser professor da Escola Superior de Agr í- vistado. �Ilinha viagem, de inspeção foi Quais as repartições visitadas e qual
cultura, e da Escola SUPeDor ele Veteri- Infetada no Território do Amapá abran- a sua impressão? - indagamos, enquan
-nárta de Recife, possue cursos de sspeeía- gendo depois os Estados do Amazonas. to tomavamos nota do que ouvíamos do'
lização na França, Suíça e Dínarnarca, Pará, Maranhão, Pernambuco. Bahia, Mi- . Ilustre entrevístaão:
tendo percorrido quasí toda a. Europa e nas Gerais. Rio Grande do Sul e Santa
grande parte da Afrlca em objeto de es

tudos e observações.
É portador de Uma condecoração da

Ordem elo Mérito Agricola do Govêrno

francês. pelos Inestimaveis serviços pres
tados à agricultura mundial.
É membro efetivo do Institution of Agr].

cutural Engeníers, da Grã-Bretariha, e au

tor de vários trabalhos cientificos publi
cados na imprensa do pais e do éxterior.
Ocupando há alguns meses a' direção

do Departamento Nacional de Produção
Animal, vem imprimindo, com grande
descortinio, uma orientação ·vérdadelra.
mente renovadora em seus vários serviços.
Deve-se a essa orientaçii.o os novos dados
ao plano de abastecimento de carne no

Brasil Central. à questão referente à
fébre aftosa em, todo o país, tendo para
tal fim sido realizada em agosto último,
no' Rio de Janeiro, a Conferencia Nacio
nal d·e Febre Aftosa, que traçou um pro,
grama completo para a campanha que,
dentro em pouco tempo ser! levada a

efeito com grande intensidade.
A sua administração se tem caracteriza

do pela perfeita ligação com as classes
produtoras para melhor estudo -dos pla
nos de ação. Haja visto as Mesas'Redon
das que vem realizando com elementos
destacados da produção, os seus cons

tantes contatos com os centros produto-
2 res, renovação elos quadros de sua ad
i ministração com um melhor aJustamen-
1 to dos elementos capazes. O 'estimUlO aos

auxiliares em funç.ão nos mais Iongtn
quos pontos do território. nacional. e

uma· rigorosa vígflancía na boa execucão
elos trabalhos, mediante suas observaçOes
""in-loco" denlonstram a sua inabalavel
vontade ele bem servir ao Brasil, despre
sando o comodismo e o próprio confôrto
pessoal.
Cientificado o nosso reporter de que

a eminente homem público se encontra
va hospedado no Hotel La Porta, para
lá se dirigIu a fim de entrevistá-lo, e

transmitir, após suas Impressões aos

nossos leitores. Fomos encontrá·lo em seu

apartamento, pouco depois da hora do
almoço. Declinamos a noss.. qualidade, e

dizendo-lhe ao que iamos, o dr. ReIrato
Ramos de Faria, que é um verdadeiro
"gentleman" e a simpatia personificada,
muito amavel, e com uma cativante gen,
tileza . indicou-nos uma confortavel paI,
trona, pedindo-nos que sentassemos.

Doutor. - dissemos para principiar,
- desejavamos que Vossa Senhoria nos

dissesse algo sôbre a sua visita a Santa
Catarina, para que, pelo nosso jornal,
tornassemos públicas as suas lmpressões.

fRAQUEZAS EM GEIAL Perfeitamente, disse o dr. Faria, seno

VINHO CRfOSOTADO
tando-se, e continuou:

.,.
'

A minha !)assagem por Santa Catari·
U! I L V I I A. " na. em cuja bela capital tenho a honra

de me encontrar, prende-mé aos serviços

Inspetor do IAPe
Desta capital ',� _10 USO

·1"ftTt� �.A�A.O I:r:r". se������rea�:�s::;�� r�::I��€l1�= Fiscais
'ao respectivo órgão local, o. sr. De- RIO, 8 (V.A.) - O Dir,etor das

2 C
- .

B cio Ribeiro ,Costa" -alto funcionário Rendas Internas d-o Ministério da
.

ii. 811V8DçaO ra- da administração central do Insti- F1aze,uda, !d!kigiu circular às re�

-1·18ira de' Ilerl.-a tuto d,e Aposentadoria e P,ensões . partições
.

su!bordinadas, declaran-
O U B dos 'Comerciários. dQ 'que a· partir de 1° d·e janeiro
RIO, 8 (-V.A.) - 'ferá lugar dia Os :s.egurados que tenhanl qual- de 1951 não mais s·erá permitido

11 do corr!;lnte, no salão da poli- quer a,s,sunto a trata.r oom o referi- o uso de notas-guias ,e livrDs-fis
clinica do Rio, a ,segunda Conv.en- do inspetor, pode.r_ão ser atendidos, cais, modelos 'antigos. Dai por
.;ão Brasileira de Alergia. O rcon· diariamente', n� 'sede d�, .Delegacia diante deveruo ser adotados os mo··

chave será patrocinado pela 80-' do -Instituto., à rua Felipe Schmidt delos previstos na Consolidação
ciedade' Brasileira d·e Alergia. nO 37, das �5 às 16 horas. das Leis, do Impõsto de Consumo.

.,,:.,

).'1).

Convocação
A Diretoria do Aéro Clube '·Santa Catarina", com sr-de nesta ca-

pital, convoca seus associados. para a Assembléia. Geral Ex traordína

rta a realizar-se dia 11 do corrente (sábado), à Praça 15 de Novembro,
'20, 20 andar, (altos do Restaurante üosa),

Florianópolis, 7 de novembro de 1950.

A DIRETOHIA

\
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1
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Geral do
Animal,

MAS,
I N F L AM A ç O E 5,
COCEIRAS,
.r R I É I R AS,
ESPINHAS, ETC.

Visitei, detielamente, a Inspetoria de'
Catarina. O Estado do Paraná será por Defesa Sanitária Animal, a cargo do dr.
mim visitado nestes próximos dias, por· Altamir Gonçalves de. Azevedo, a qual é
que daqui seguirei para o. oeste, depois uma granele organização a serviço da pe- \
para o vale do Itajaí, e daí éntão para cuária ca.tarínense, 'com os seus Postos ,

aquele Estado. de Vig ílancia Sanitária 'em Araranguá e-

E os outros Estadas? perguntamos. Já em Tubarão, encontrando tudo perfeita.
estive antes nôs Estados de São Paulo, mente em ordem, e com real aproveíra
Rio de Janeiro" Goiás. Paraíba e Rio mento. Estive, também, na Fazenda,
Grande do Norte, faltando, como se vê. "Assis Brasil", na Trindade, colhendo boa>
poucos Estados que ainda no decorrer Impressão dos trabalhos 11.11 realizados.
dêste ano serão por mim visitados, para O dr. Lauro Fortes Bustamante, díre
completar o trabalho de inspeção e de tor da Diretoria da Produção Animal.
articulação do 1>. N. P. A, em todas as teve a gentileza de me informar o que
unidades da federação. tem sido feito pela sua administração 'em-

O que viu V. 6ia, .em nosso Estado, favor dos rebanhos locais.
em sua inspeção? E qual a sua impressão de Tubarão,
Em Santa Catarina, - respondeu o dr. quando o visitou?

Renato de Faria, recostando-se ao confor· Impressionou-me vivamente a' riqueza
tavel sofá e saboreando seu ínseparavel do solo do vale do Tubarão; onde belas •

charuto - tivemos a oportunidade de culturas de .cebola, de milho e de sôrgo:
ínaugurar o Posto de Desinfeção de Va- atestam a laboriosIdade dos lavradores a'

gões em 'I'ubarão, o que representa a
\ dé- serviço de. uma terra prodigiosa, oade

'

cima oitava unidade dêste gênero já em colheitas sudessívss vem sendo obtidas:
funcionamento em terfttõrlo nacíonal.j sem a. exigência da adubação.
Mais quatro unidades éntrarão em fun-
cionamento ainda no corrente ano, o

que virá melhorar consideravelmente 8

defesa sanítarta dos nossos rebanhos
Ji.:stes Postos possíbüttarão a limpeza e a

desínfeção adequada dos vagõesgaiolas,
dos batelões e outros veículos emprega
dos no transporte de animais, porque as

'Sim será neutralizado um importante
meio de disseminação de doenças que
afetam os animais domesticas.
E qual as suas impressões sôbre a

sua estadia em Santa Catartna?

É lamentavet, - observou-nos o en

trevistado, - que' à' falta de uma boa or

ganização dtstrtbuídora se veja o Iavra
dor obter, aliás com razoável lucro, pre
ços inferiores a dois cruzeiros por qut
lo de cebola, enquanto em centros con

sumidores próximos o produto é vendi

do a preços astronômicos. É, até, um.

fato que merece especial estudo no in

teresse. de uma solução adequada, pois:
estamos certos d� que o consumidor des

ses centros poderia consumir multo rnats'

em proveito da própria produção, sr
mais razoaveis fôssem os intermediários_
Nesta' altura démos por terminada a·

nossa entrevista, e despedindo-nos dO'

nosso ilustre e amavel entrevistado, agra-'
decemos-lhe a gentileza de suas impres··
sões, as quais transmitimos aos nossos<

leitores.
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Besulícdos lolais do
pleito em Lajes

PARA ·PRESIDEN'fE vorxoxo PREFERENCIAL
Getulio Vargas.. 8.778 CAMARA FEDERAL
Brtgadeiro ... , ...... , 3.748 P. S. D.
Cristiano ••.. 555 Nerêu Ramos .....• . •....

;B1'a;ncQs ., ! . . . 291 Leoberto Leal

Nulos ....
141 Orlando Brasil " ..

" Agri-pa C •. Farias ..

13.513 Pedro Lopes Vieira
VlGE-PRESIDENTE Vitor Buhr ..PAR�

Altino Aran_te� .,

Odilon Braga. •.
Café Filbo •• ..

Vito.nno F..reire ..

6.419 Antonio Nunes Vareía
Rogerio. Vieira
Armando. .S. Pereira

�
....

São elas as mais lisonjeiras, respon-

4.117
867

6 Joaquim F. Ramos
Cid Loures Eibas .. ' .....

Aristides L,!ll'gura ..

U. 'D. N.

de�l-nos, e tanto do seu povo e do seu

govêrno como cio meio fisico temos sido
alvo de um tratamento que define a fi,

,dalguia dos homens de govêrno e do

povo catarlnenses. A�davel foi a imo
pr!"ssão que tive ao avistar-me com o sr.

Governador do Estado, dr. Aderbal Ra·

AsseInbléla Geral

Branocs
Nul�s· ..

1.990
114

De ordem do sr. DeleS'ado Geral convido os srs. as,sociados d-o r1'a_

t1.wa "Amor e Luz" paJ;� a ass·em.bléia Ger;aI, a realizar-se dia 13 do'

correnté, 2a. feir.a" ,às 2Ó,30 horas, na sed·e social, á rua Conselheiro'

Mafra, 33 - 20 andar, afim d,e p·roced.er là indicação, ,eleição e aprova-'

çft.o da IlOVil diretoria para o período de 27-11�1950 a 27-11-1951�

Flol'ia.nópolis (sc), 7 d·e noventbro de 1950.

H. Moura - Secretário

-,

Disse lá o órgão uden,ista que a criação do Tribunal de Conta!f>
é um áto mesquinho e monstruoso.

Essa criação é decorrência fàtal do art� 149 da Constituição díF

Estado. Será êsse artigo mesquinho e monstr·uó:w?
.

Resta,-em todo o caso, indagar quem foi, na constituinte, O au·

tor do artigo 149.
Fale o Diário!

13.513 Aristiliano L. Ramos -

•.

Jorge La.ce·dia
Manoel P. Silveira
Adolfo Konder ....
Waldernar Rupp
João Bayer Filho ..

Frederico G.B. Junior .. ' ...

Afonso Wanderley Jor, . .•

Max 'Davares do Amaral
Placido Olímpio .:

Ueri,berLo_ Hülse
P. T. B.

x x

PARA O SENADO
'Nerêu Ramos •.••••
Cll'rlos Gomes .• .,

Brancos .......

Nulos , •• > ••

8.3!16
4.124
903
140

x

Disse ainda o Diário que Santa Catarina financeiramente 'está,
arrazada.

Venham as provas! Arrazada estava em 11)30, quando devia"
mais do que· sua renda anual mulliplicwd'a por dez! Não p<>dia, à·
quele tempo, pagar nem os juros. O seu crédito era zero!

E agora? A sua divida a quanto monta•. Será'maior do que uw'

orçamento comum? 'Quanto ao crédito, o próprio jornal admite· qu�
o Estado. tem, pois acusa o Govêrno de pretender mais um em·

préstimo!
x x

Tragam números. Tragam fatos. Isso de palavras!'!!
:f: fácil, realmente, dizer: Não façam aqui o que nós

fazendo ali adianteI
estamos:

13.513
PARA GeVE'RNADOR

Ud-o ])eek!e .. .. •• ., 7.9'1.
4.782
610

GUILHERME TAL

lrineu B.

Brancos
Nulos .. 120 Saulo Ramos ...

José Lener Ro.dI'igues ..

13.513
PARA PREFEITO DE LAJE7.S62'a I formação dO�'P8S-Osni Regis

�;::�: ��'l'��a _ •••• 4':�;ISOI1 para a Avia·
Nulos .. •• .• � ção Comercial

RIO, 8 (V.A.) - O Instituto Bra
sileiro de Aeronáutica realizarã

13.513
LEGENDAS PARTIDARIAS

FEDERAL ESTADUAL
MUNICIPAL
7.852 5.952
4.290 4.269

501 637
1.608

117

"Ji'ormação de pessoa! piara a

aviação .oomercial". Para .tomar
parte nos trabalhos, foram con

vidadas personalida-des dos nns"

s-os mei-os técnicos ·e dos circulos

hoje mais uma. r·eumao, em mesa

redonda, onde será d,ebatido o te-
ma:

PSD
UDN
PTB
PSP
PRP

6.839
4.280
1.356

aeronáuticos.

PELIS DE CISNB OU
64NSO (Armiobos)
Compramos péJ,es weparadas,

(só plumagem. 118m penas) para
industrialização.
Caixa Postal - 4244 - Ri�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


