
Reage com altivez e coesão a valorosa bancadà 'do PSD na
Legislaliva d
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COMO UM SÓ HOMEM. A SRI

TAÇÃO MAJORITÁRIA RESISTE
GRESSIVOS DA MINORIA E FORM
ROSO, o SEU VOTO DE SOLIDARIEDADE ,,,,,,,� }>D.E _

REPULSA ÀS TENTATIVAS DE ACHINCALHE PPROMO\7lUAS.,

! CONTRA o LEGISLATIVO POR ELEMENl1OS, ADVE�SÁRIOS.:
- ATOS E PALAViRAS QUE FICAM COMO DESMENTIDO À.�
PROPALADAS INTENÇÕES· DE PAZ E CONGRA'ÇAMENTOI ....

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

WHpleürlCl • D. Q.r••te. SIDNEI NOCETI - Dil'etor Dr. RUBENS DE ARRUDA llUIOB

\

I (

,
. Não deve passar sem as re-. tos e agravos pessoais a ilug.!

fio rlanópolls- � Domingo, 12 de Novembro de 1950 N. 11.000 ferências que bem merec,e a' tres e respeitáveis membroa
======,.;:.,;;;=================......========�=-l-=== atitude,' altiva e digna da ilus- da bancada pessedísta e aQ

tre bancada majoritária na I próprio Governadõr. i
Assembléia Legislativa do, Es-I O que, porém, está .demons
tado, em face dos descomedí- j trada da parte dos valorosos
mentes da minoria, empenha- te brilhantes deputados do P.
da em obstruir, por todos os i S. D. é a maneira como os ho

WASHINGTON, 11 (USIS) meios, as providências de ca- I mens dignos e cujas ações
_ OS ESTADOS UNIDOS FA- ráter Aadministrativo com 9-ue sempre s� condicionaram. a?
RÃO DONATIVOS DE BRIN-, o governo Aderbal �. da _Silva' bem publico. sabem reagIr) a

QUEDOS E -ROUPAS ÁS
I

deve e�ca�ar a sua .gestao. A altur�, c��tra os destemperos
CRIANÇAS COREANAS NO dese�e�ancIa dos collgad� ad- dos que ja peI1S�:n �er os s�
NATAL. NAVIOS NORTE-A- vers�rIos do P. S. D. catarínen- nhores da concíêncía-scatarí

MERICANOS DESEMPENHA- se nao tem �ecua�o �es!ll0 nense.-e tudo querem. arrastar
RÃO AS FUNÇõES DE PAPAI, ante o eXpedIe?�e de íncíta- numa o�da _

de achíncalhe e

NOEL. A COLETA SERA REA-! menta dem8;goglCo, levando desmoral�zaçao. .

LIZADA PELA LIGA DOS' para as Iga�ena.s da nossa ce- B�m. fm:nada se acha, pOIS'
FlUZILEIROS NAVAIS DOS ,�a do �eglSlatlvo elementos a d]grudade. do� deputados �o
ESTADOS UNIDOS, E.M CER-I índustríados ;para perturba- P. S. D. e a índissolúvel coesao

CA DE 500 CIDADES 'DO, rem !l orde� d?s trab�lhos por, com que repelem,.! veemente-

PAíS manítestações ímpertínentes . e mente' as agressoes que ad-
.

.

grosseiras.' versáríos menos prudentes (!
LAKE SUCCESS, 11 (V. A. rão nos Estados Unidos os re- C·

.'

d M· I·Stft. A tôdas 'essas demonstra- mais inconsequentes lhe ar-

- SeiS -paises pediram ao Con- presentantes credenciados do rlaeao ..
O' 10 (j. ções de deseducação politica mamo A bancada, do P. S. D'I

setho de Segurança para or- governo de Pequim para de-' ·0' da" Mar,·nba \ a nobre bancada do P. S. D., cumprirá o seu dever, agora!
denar a imediata retirada de fender a sua intervenção . no r. .

lideradas pelo sr. Nunes Va- e no futuro; sem comprometeu
'todas 'as tropas comunistas conflito da Coréia. M r"ftn ta rela e consciente de sua posí- jamais o conceito em que IS
chinesas da Ooréía. A moção e \J U ção partidária vem reagindo tido o nosso Estado como uní-
em questão está apoiada pela RIO, 11 (V. A.) - O '�Diário da com os mais expressivos ges- dade da federação que póda
1nglaterra, Cuba, Equador, 4gra"l·ado. "om a. N_oite" diz-se. seguramente informa- J

tos de brio e respeito ás pra- dar exemplos de civismo e de
França' Noruega e Estados U- \I \I <lo de que entre 3ls modificações I

xes parlamentares. educação politica.
'nídos. . ,,�� \ O d d C �[ue o s�. Getulio Vargas pret�nde I A pretexto de ínoportunída- Fique, portanto, assinalada

O delegado russo, Jacob A�, r em o f0- introduzir em seu futuro -

governo de de projetos que visam ape- a conduta da bancada esta-

Malik, imediatamente decla- •

d S I inclui-se a criação do Ministério da I
nas completar os órgãos da dual do P. S. D. na Assem-

rou que "a unica forma de so- zelro OU· Marinha Mercante, com desd'obra-l administração. e dar cumpri- bléía Legislativa -como bem á J

Jucíonar pacificamente o con- RIO, 11 V.A. - ° presidente menta do Ministério da Marinha. mento a inafastáveis impera altura da conciência cívica'
ilito coreano é retir.ar do pais da R.epública conferiu a Ordem Para prim,éil'? titular da nova

pas-I tivos constitucionais, a mino- de nossa terra e bem expres
as forças intervencionistas". Nacional do Cruzeiro'do Sul, no ta estava indicado o senador Napo-] ria qper- a todo custo, ímpe-] siva da dignidade e da verti-

O Conselho de Segurança grau de comendador, ao sr. Car- leão Alencastro Guimarães. I dir O curso das atividades le- calídade dos honrados homens
decidiu não tomar uma atitu-IIOS van Bellinghen- conselheiro ,.,,-- d I A 'I' gíslatívas com evidente ínten- que valorosamente integram a

fi d f' .�. té d f' d E bai d d Bélzí reao e esmoa nas ruas. UXlIe -

f"
-

di t
- .

itáríe· edInl_t-Iva. a l�� segtun.!l- eItra I a m 8;Ixa a a e gica no
as associações benefici-entes., ! çaol a-ccblOsa, qube �daodse ISSI- reprl,eseCn açao majori aria na�

quan O posslve men e Ja es a- nosso pa1s. •

f---. =-- . __.. I mu a so a ver OSI a :3 agres' que a asa,

lhorez foi, ontem, p na a Rússia RegreSs�D de LlPke �Ei!i��n�Er�:;�rf:�lE A�"""'''''''''�-�e
........

·�..-.)�.rv-.�----d-;-'�''''''�'''''''ID--·�'''''''''·�
PARIS, 11 (U. P.) _ Ater- que 'I'horez é ó chefe íncontes- O embaixador ,errO m�rus qu.e, dentro ?� menos de

-

I'
_,

d'ríssou, hoje' no aeroporto deI tete do mais numeroso parti- de Fre8,ta's Vala .

trmt!'t días assumirao o poder gaso loa Importa a
Orly, nas imediações de Pa- do politico da democrática. I

'"
li

" p�bllCO'd na esfera estda�ual A importação de gazolina no

TI'S um avião soviético com F
RIO, 11 (V. A.) - Regressou ou nao Cul am sequer em eixar .

d de t
. .

Ih d' . ,
. rança. "

EdU'd 'h
. I d

'

't d d f . r peno o e JaneIro a JU o es-

estrela vermelha para condu- tem dos sta os ,lll os o. �m al', .e _seus me: o, o� e azer op'_) te ano 50mou' 867,913 tonela-
'"I'r 'M scou o ch'efe dos co

I \ xador Cyro de FreItas Vale, chefe SIçao OiS tnstlsslmos exemplos d 1 d 671 ilh-� a o' -

R b Pê'
·

- . - ,. t·
, . as ano va or e m oes e

munistas franceses que está e"e eram o r mio da de].e,gaça�. do BraSIl a V Ses:_flo I que f1cam como las ImaveIS 156mil cruzeiros. Houve um au.
.

" \I . , da AssembleIa Geral das 1'façoes, precedentes nos costumes po- ,_
.

.

em del�cado �st�do de saude.

Nobel Unidas. No aéroporto do Galeão, Iliticos dé nossa ter.ra.
mento sobIe o mesmo penodo

A RussIa ped1u a França per-. onde desembarcou, falando, à im-l Não importa que o sr. Iri- de 1949 no monta:nte de 102.390

�issão para transladar Mau", ,Estó�olmo, t1� (�. P.) � F�i prensa, o diplomata patricia saIl- neu Bornhausen aqui ou a,li to?e�adas -corresponden�e a 43,
TIce �3-0rez, .�e. 50 anos, para I

concedIdo ao escntor bn!:;t�I- entou inicialmente a confiança qUQ 'reafirme propósitos. de gover-
mIlhoes e 744 mil cruzeIros.

a U:lllao S?<�letlC.a e a Fr�?ça I co, Bertran.d Russell o PremIo
ps ·Estados membros das Nações nar em paz, tentando estabe- N d

-

aqUl�sceu ImedIatamente. A, Nobe! de Literatura para 1�50. Unidas passaram a depositar e'lI lecer urri clima que lhe permi- ega a a remo�a o
partida de 'I1horez pode fazer Ao mesmo tempo, o escrItor nosso país. Situando a responsabiJi·· ta sem maiores incômodos, d Pt·co� que rebent� uma luta i?-- norte-americano :W?Ii�m Fa- dade da nossa delegação, o sr. CY.l'Q I realizar o que vem prometen- e e aln
testma no Partido Comums- ul�ner recebeu Identl!co prê� de Freitas Vale declarou: "Não me do em duas campanhas suces- PARIS, 11 ,(V.A.) - A assem
ta Frances, de transcedental mIO corr�spondente ao ano cansarei de repetir: "é uma 'questão sivas. Tudo O que, a título de bléia Nacional rejeitou a mo

importan�ia. Ha vinte anos passado. de hone'Stidade. Mas como "Ir guerra I amostra ' daquelas . intenções ção para transferir o marechal!

O. "8odl·dato mal·s notado oa·o Astá AJA, 18 t'o'
nefanda, a paz é criação continua

I pacificas'
no' estão dando os Petain na Hha D'Yeu,.para resi

\I fi' ti ti ti
e _não se poel'e descansar no traba- seus correligionários e alia- dencia mais confortável". Ai

..... PORTO ALEGRE, 11 (V.A, ) de 7.000 votos, êsse candidato lho de preserva-la. Esta é a função! dos políticos no Estado autori- proposta foi r�jeitada por 466

_ Uin dos aspe"ctos mais inte- não está eleito, pois' o quocien-
da ONU. za O mais formal desmentido votos contra 98, sob a alegação

a-essantes das eleições de 3 de te eleitoral provável é de .... A esmola dada n'as ruas agrava opost�, àquetl�. sendtimentos. dte �ue r As�e��léia é "�o�t�:
outubro nêste Estado�tem sido 12.910 votos. O PSB tem até o o problema da mendicancia. que ao con rano e se

ex-,
UClOna men e mcompe en e

a votação cio Partido Socialista momento, faltando apenas re- . pressarem n� atitudes conci- para tal medida. Petain está

Brasileiro, ou' mais exatamen- sultados dos '!llunicipios de Pal- IntarromOp·ldos OS .liatórias da ban�ada ude�ist�, -Cl!mpri!Ildo pena de prisão per-
te a do seu candidato Cândido meira, Canguçu e Irai· onde ti 'explodem em forma de msul- petua desde 1945.

Noberto. Embora tenha conse- teni pouca penetração, o total
.

embarques d6 sall_- _

.

guido, em Pôrto Alegre, mais ge 12.823 votos.

At.·og.·da . a .-ndu'str.·a I"anque pelo üs�!��, �es�:' oAia7s �:t�:t��;�: Reunião extraordinaria do Conselho de
os embarques de sal nos portos d� .

" .

.• _

programa rearmamentista �:";,�:a�: eb���;O:mi'�:;��: . Represeol.8otes da CoOfe�er8çaO
Washington, 11 (V. A:) O Comité de Produção Na- c�m a de.mora da solução do �dssi- NaCional do ComercIo

dia coletIvo proposto perante a
O Secretario de Comércio CÍlonal, acentuou ainda o Se- Justiça do TrabaUlo do Rio Grande O sr. dr. João DauGlt d'Oliveira,\presidente do Confedera-
Bawyer afirmou que a' indus- cretário de Comercio _ irá' do Norte. Em conse,quência, 56 na- ção Nacional do Comércio, no Rio d�-Janeiro, convocou para os
tria será atingida em cheio, entrar -com todo o rigor em a- vias já largaram aquele porto com dias 22 e 24, do corrente mês de novembrà; reuniões extraor--
.em virtude dos planos do re- '\

os porões vasios. Essa greve já (",. dinárias do Conselho de Represerttantes daquela Confedera-
�

arm:;tmento, na proxima pri- tividade-· em virtude da indus- meçou a refletir-se no abastecÍInen-
. ção, afim de serem ventilados e discutidos assuntos de interês

'lIlavera ou verão· Acrescentou tria voluntariamente não ter to de Sal do Rio Grande do Sul,! ses da classe éome:t;ciária.
-9ue o governo abandonou a Maito GI'OSSO e Goiás, cujas xal'·' Para participar. déssas importantes reuniõ�s seguirá, a
ldeia de controlar a produção atendido aos pedidos formula- queadas estão ameaçad'as com a I 29 do corrente, para aquéla Capital, o sr.' Charles Edgar Mo•

..:por processos espontaneos. dos. inexistencia de estoque do produtQ.�. ritz, Presidente çla Federação de Comércio de Sap_ta Catarina.

Aumeníados OS 'SJlb�idiOS . nol�apaiJ Noel para as
.

Estado do RIO
. crianças coreanas

RIO, 11 (Via Aérea) - I zeiros mensais. Quanto ao go
A Assembléia Fluminense a-. vernador- perceberá 30 mil

provou o projeto que fixa os' cruzeiros, mensalmente, ha
subsídíos dos deputados e do! vendo, desta forma: 'um au

governador do Estado do ,Rio mento de 10 mil cruzeiros ..
para a próxima legislatura. A representação do více-go
Perceberão os membros do Le- Vernador, anteriormente fixa
,gÍlslativo 10 mil cruzeiros, fi- da em 10 mil -cruzeiros men

xos, e 250 cruzeiros por sessão, sais, foi majorada' também,
eorrespondendo a 15 mil cru- para 15 mil cruzeiros.

Ano XXXVI

Insistem os ocidentais na retírada
dos soldados chineses. da Coréia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T

i Transportes léreos Catarinenses u :f��: T
� Agorá, sob a orientação técnica da Crozelro do Sol /:f� T�t� ESCALAS : r:�:i AS SEGUNDAS, QUARTAS F SEXTAS-FEIRAS:

-=- -

-_

:::
..�. .

Rio-Santos�Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí .."t.��. .' Lajes e Porto Alegre. ..�.L �
.."t. As TERç:AS, QUINTAS E SÁBADOS:

..�.I:' Porto Alegre=Lájes=Fleríanõpolís - Itajaí-Joinvile :.�t� Curitiba-Paranaguá-Santos eRio.' �t+� T

� Modernos e possantes aviões,' Douglas :1:� LJ�:'�
T f d

-

d :.rt� . ari as re uzi as �t� Y� Y
��. TRAFEGO MUTUO· COM: ..�.

jj Cruzeiro do Sul-Rio :I:
�. Savag-Porto Alegre i
..�. '''Pluna-Montevidéo' .Ó» .:./I._�� •••

�i� PASSAGENS E CARGA
- �i·� T

�� Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos -�:�:��� . Rua Conselheiro Mafra, 3lj-Telefone 1.565 ...�.
� +
;!�

�

Agência CRUZEIRO DO SUL" ,�i:.:. Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �-.... ..+.I .. j .. I

� Y�t� Em 1t8J·al: Luiz Nocett �t�Y1 Y.. Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 ..�t'+., �t� .

=1= Em Blumenao: Agência Cruzeiro do' Sul �i:. ,DA· T I LOG R A-F IA�t� Rua 1� de Novembro, 1326-Telef. 18 ,�t .

/"
.

� �
:!: Em Joiovile: Soe. Comercial (Miuas» Ltda, :!: CorrespondeReI!
...... Rua do Principe, 482- Telef. 455 �... Comerciei
t%i /" ':. .

••� .

. .

..� .' DIREQAo I�:, Em outras cidades do Estado com os sub-agentes �:. (Amélia M PigozZI
..�+: da Cruseiro do Sul ..... _

.

�� r. '. - �I. R.Y II General BUtencourt,
: ..
'+

�....- .. ..'"'fr.._�_ ..
-

_

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

"'!" _ _ _. _ _ _. _ � ..,;. _ .

w- � ,... � �
••+ (Esquina Álbergue Noturno)..• ":"++.��HH.W.��K": ":" ": ": "': ": ":" ":" ":" "'.: ": ": ": ":++.": ": ": � ": ": � ":..t..�........� ,..���...1�._-+-�_.._�:y---"" � ��-+-+-+-+-+-�_.+_.:.y-_._�-+-+�"-._��-�-�-�-�_._�-_:+���•....._� �......._•..:.:+�-� . ---------------�------19>-
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MERCEDES BENS
•

�,Crédito Mulõo Predial
Avisamos aosliõssos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que Sã0 basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

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

quem em dia. _I

J. MOREIRA � CIA.
CONCESSIONARIOS

•

I

fili

PAEFECT.

os carros inglêses mais econômicos!

;1!

Sedan 2 portas em 4 liruias
cõres, Faz. de 12 a 14 km••

por litro de gasolina.
,.
,

.'

Sedan 4 portas. Estofamen
to de couro. Faz de 10 a 12
kma, por litro de gasolina.

J

Baixo preço, grande economia, linhas sóbrias e

distintas, ótimo acabamento, fôrça e durabili-
,

,

dade caracterizam êstes dois produtos da Ford

Inglêsa. Ambos oferecem amplo espaço interior;
onde os passageirosviajam inteiramente à von

tade, espaçoso porta-malas e muitas outras ca-

racterlstioas encontradas somente em carros de
alto preço. E que grande facilidade de mano-

bra e estacionamento I

;I Amplo suprtmerrto- de peças 'legítimas.

As vantagens do Serviço Ford em todo
o Brasil.

UM PRODUTO DA \_
F-CJRO MOTOR COMPilltY LTO. OIGEIHIM, IIGLATERRI

FORD MOTO-R COMPANY

(onrere
Dlplom.

METODO,
Moderno 8 Ellel8nt•

48
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Llnho belqa para vestidos emtodas as cores metro a Cr$ 89;00
(custa rio r rrae.Iroe ri te Cr$ 12ó,oo)

"

Sedas em p:xdronagem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas á Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39,00
I

_

.

MifhareS', milhares de vestidos, blusas, saias, 'maittots, por preços que são
.

.

Um verdaderro desafio à época, na A MODELAR!!!

Dil'eeio d. PEDRO PAULO IUCHADO

o Fjg.eireDS� . procurará �eleDderf' h�je,
.

.

a sua posição deJider invicto
Jogam. hoje à tarde. pelo campeonato

I
cetro colocado na tabela de classíftcação, to, a derrota que os "azzurras" Infligi:

",,citadino de futeb61 as equipes do F'íguet- O tricolor "miud6", no 'seu último com- ram 110S "indios" deixou bem nítido e

c.xense é·'Guarany.· O prírueíro lider abeo- promisso, '-foi' batido pelo Aval, que os- bem claro o progresso que o Guarany
.1uto da tabela re Invicto. O segundo, ter-.I tenta uma více-Iíderança justa. Entretan· vem tendo em todos os seus setores. Caiu

galhardamente frente a um rival pode
rosa, credencíando-se, aSSIm, a oferecer a

mesma.ccesístêneía, .-0 mesmo combate e

a mesma coragem frente aos alví-pretos.
O Figueirense para suster --ó ímpeto '"bu-
gl'ino" devs desacreditar um pouco na

(Do correspondente Aldo Raulino FerroJ sua vitól·iaf'·r,espeitando o adversário, te-

d
- mendo ímprevístos, oferécendo-lhe ames-

Como ja vinha seu o anun- sima jogada. A atuaçao do go- ma resistência e a: mesma autoridade com

-cíado- defrontaram-se domingo leiro Reinaldo é digna de no- que se manteve diante dos adversãrios

'último na praça de Esportes ta., mais categortzados, Se for à campo já,
.

-do C. M. Marcillo Dias, as e- .Com o placard acusando 2 antecipadamente, empavoneag,ó com os
.

. méritos da vitória, sem medir, 'sem conhe-
-quípes do América de Joinvile a O a favor do Rupro-1\.ZUI ter- cer o adversário. poderá sofrer um goal
.<e Marcilio Dias'. Precisamente minou o [ôgo. inesperado, perdendo o equllibrio, a har

-às 15,45 horas começou o' [o- No Mm-ciLio Dias destaca-se monia e o entendimento, fatores que o

.go, Desde o inicio da partida Reinaldo, Sedú' Careta, Vanil- ��l��d:ã:e �:l::r r:e::::���:., ��I�:l�:�:
'Ú Marcilio Dias, levava nítida do, Ary e Zíco. te,: perdendo, por conseguinte, o jôgo,

-vantage� sobre o seu leal ad- No Amé�ca: Zabot e René. qu'e se lhe apresentava fáctl. Portanto, �

-versário. 'Aos 25 m. do 1° tem- O [uíz' da partida teve uma re- para ser bem sucedido o. alvi-negro terá

po O notável Sedú, depois de guIar atuação,
.

.que lutar, terá que se 'esforçar, terá que
"

'uma jogada magistal ínaugu- Depois que César' Stamm apresentar a. produção. "costurneirà, arím-
de não tropeçar na "casca de banana"

TOU O placard. Os visitantes vem dirigindo a equipe Rubro que foi colocada em seu caminho. O Gua.

· .atacam a méta confiada.a Azul o Marcilio Dias tem con- rany vem de um resultado bastante con

:Reinaldo mas sem resultado. seguido expressivas vitórias 80- vincente, bastante honroso e que o trans

Com o marcador acusando.bre o Palmeiras' Guarani Amé- iõrmou completamente perante a opinião
,. pública. Teremos, portanto, se o tricolor

1 x O pró Marcilio Dias. .
ter- rica, etc., apresentar o mesmo padrão de Iõgo que

:.minou O '1° tempo. Depois do O Marcilio atuou aSSIm exibiu no embate com o Avaí, um duelo

descanço � regulamentar "voí- constituído: Reinaldo, Ary e interessante, 'r;;nhido e sensacional.. O Ei·

· tam as equipes. à campo. Con- Gaia''''Cheirtàn;� Tula e Careta, guelrenss lutará pela invencibilidade e

• . pela sua posição de lider, enquanto o

tinua O Marcilio Dias e pres- J'llilio" Oudtiba, ,sed!ú1' Zico e Guarany espera render o suficiente para
.aíonar. O quadro rubro com- Vanildo. .> quebrar a Invencíbtltdada do seu antago-

pletamente desarticulado, da- Parabéns pois Mar.cilistas:. ,nista na tarde de hoje. Aí ficam as nos-

·

va ocasião para que os rapa-, Esperamos que o .Marcílío sas considerações írnparcíaís sôbre a

pugna de hoje. Local: Rua Bocatuva.
zes dirigidos por ,César Stamm c0��inue assim, dando sempre Juiz: MANü;;:;L MACHApO.
praticassem jogadas espetacu- glórias ao foot-ball na- terra
lares. Aos 20. m. da 2a fase, de Lauro Muller.
'Vanildo aumenta para 2 x 0, Itajaí- 7 _.de novembro de 50.

· :á favor dos seus, numa belis-
'

à tarde.]

nos .Esporles·

o
; Imprensa Oficial F. C. em
.�

. Tijucas ,

. Joga hoje na cidade de :ri- l�gação�do. rubro:ne_?;ro deixa

'. jUGas, enfrentando a eqmpe ra esta c�p:tal hOJe a� 7,30 ho

.do Carlos Büchele, o onze do ras' em ombus espeCIal, sob a

'''Imprensa Oficial F. C., cam- ch�fia .do seu presidente, ;51'.
peão classista de 1948. A dele- Joao Silva.

... sàmente por couso de uma

único 'pulga - é uma grande.
moçada!

.
'

'Visitou «O o árbitro
'Manoel Machado �,

Chegou a esta Capital, sex- -gradável palestra.
""".,

l"",
"1la-ieira última· o sr. Manoel Manoel Machado farâ" sua

-Machado, competente árbitro extre�a esta taJ:�e .em canella�
, da Federação Metropolitana de ,ca_t:;tnnenses, dmg�.ndo. o :sen.;.·,
Futebol contratado pela F,.C.p. saclOnal match FIgueIrense x

para dii'igir todas as resta�tes Guarani.
: peleja,s dp certame citadino de Conhecedor profundo das re-

.profissionais.
.

gras, . tanto que \vem atuando
Ontem. em companhia dos co� �estaq1:1e n� centro fute

juizes Lázaro Bartolomeu, Du· bobstlCO mllrIs adiantado' do pa
<eídio Silveira e Geraldo Olivei- ís, Manoel Machado, sem dú

ra, todos do quad:w de j'll:ize� vida .al-gum�, o condutor s�re-
, da. F.C.D. o sr. Manoel Macha� no e ImparcIal das grandes Jor

� «do, deu-nos o prazer de sua vi· nadas. futebolísticas d0 �s_
; ._sita. tenda conosco mantido a- tádio da rua Bocaiuva.

Não se aborreço ... Polvilh,e sa

bre o lençol e o próprio �orpo
NEOCID em pó... e continue

seu sono, tranquilo. Use o p6,
que n õ o i r r i t a a p e 1 e e

liõa deixa cheiro.

Paro pequenos aplicações
prefiro a I�tinha de

NEOCID��

'NEOCID

1 Cr$ t.750.00
r".

Ó quanto custa uma enceradeira

A a N O (

ELECTROLANDIA
Icua Arcípreste Paiva _:.

.
P..dificío Ipase -Terreo

Pôslo de, observoçêes
Hamílton Alves

Afinal! ." Ufa! ... A cousa parece que vai en
direitar. Está aí o juiz caríoca Manoel Machado, con
tratado pela Federação .Catarinense de Desportos' pa
ra arbitrar. os jogos restantes do campeonato floria

nopolítano de tcotball. Vencemos a batalha! Pare-
ce mentira. Mas é verdade. A FCD mostrou-se mais
íntessada- pelas cousas

-

supeníores do nosso nítebol.
Urgia uma providência, e ela foi tomada. De fato -

como pudemos várias vêzes comentar - a entidade
''''mater'' estava, agora, diante de=um problema tão

embaraçoso, que se via' obrigada a defender com ener

gia! e pugnar com resolução contra os que, íncons
cientemente, persistem em degradar e arruinar p�r.
tidas-de foot-ball, Os responsáveis pelo nosso", esporte
devem continuar, com' galhardia- combatendo os in

cautos,' os contumazes nas ações depravantes. Louva
mos a atitude do presidente Sr. Flávio Ferrari. Acata
mos com simpatia o gesto nobílítante e arrojado di()

presidente da Federação Catarinense de Desportos.
Novos, horizontes se descortinam para o foot-ball da
Ilha Encantada. Não tememos' mais pela sorte do cer-

'

tame municipal. Tudo es�á fadado' a terminar sem

incidentes e sem macula. A atitude do Sr. Flávio Fer,- .

rari além de ser acatada com grande símpatía pelos
adeptos do esporte barríga-verde, deve, também, ser

\

calorosamente aplaudida. Muito bem! ....
• .. . . .. • .. :0 o .. �

, Seguiu dia 13 do mês p. passado com-destino a
Capital Gaucha a delegação da Federação <!e Vela e

�tor de Santa Catarina: (FVMSC), onde ,disputará
o Campeonato de Vela da classe (charpie). Está. por
tanto' em jogo, o prestígio do Esporte da Vela ·cata
rinens:e. Rogamos aos defensores barriga-verdes
maim dispendido .de energias, afim-<de que possam
colocar mailS êste es:porte catarinense em destaq�e no

cenário esportivo brasileiro. Almejamos aos nossos'
(' ,

veleiros fe:liJCidades em mais esta grandiosa e_ arroja-
o

da empreitada, que tem por objetivo dignificar e

enaltecer 10 esporte da terra de Anita. Vamos esperar
pelo ,esforço, pela dedicação· pela luta e pelo espírito'
de sacrifício dos nossos veleiros, pt!-ra que o povo cata
rinense possa, mais uma vez, rejubHar-se dos seus fi-

lhos, que, 'em outras plagas, saberão elevar o nome

do e'sporte da Vela catarinense.

I

Ed. MoeooickDr.
"cientifica aos cliéntes e amigos, que estará aasente
até' fins de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento no Rio. de, Janeiro;

"�o ·�.l:..�
,

, .

",

• i
;;
\'..

Panelas _de Pressão ARNO
a ,-Cr$ ,5tO,00

Grelhadores /Etétricos
I

-�
/

ii Cr$' lOW,OO
na 'Eletrolandía

.Rua ,i\l'cipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

.

,
Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde

E sua saúde 'depende do 'remédio (onsagràdo:
,

nEGULADOR· XAV'IER
��: 1 - EXCESSO' N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAV'IER - o remédio de $onfiança da mulher

I

.. � .. -
�"- .. - .
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SINOS DE NAlftL-é-a festa 'dos "que tem um "(ofa�ão generoso,-e
que repartem o pouco que é seu com aqueles que.nede tem.

Para ENTlll::GAemNOVEMBRO

-

Temos O praser de comunicar aos senh�res
interessaaos que estamos r�cebend�'IJllBsp-t)crições p'ara entrega dos famosos \I� .

U�iversal no mês de Ncvembrc proxlmo-
v I n âou I' O. ..,. �.".,��if.">:*111����..._

FIGUERAS&HOMS,lTDA:
- A .

'.' ,

PORTO ALECRE-R.G. SUL- �-�

F'LoaiANÓ_PO.Li� (l'IL�AL) R.TIRADENTES, 5
AGENTES EM:

,
,

Ararangua.,La g,esJ Joaçaba"
Cacador, Cr"sciurQa,

Tubarão e Videil'a.

tl :lOSSE NA IlJAJJ.E DO CR"��Cl·
�IENTO

Cuidado I Combata a tosse e

fortifique os pulmões da criau ....a

com "SATOSIN" - poderoso an

tlssético e descengestíonante das
vias respiratórias, Bastam algu
mas colheres de "SATOSIN" "�ra

que a tosse logo se acalme, até ces

sar de uma vez. É excelente retué- I
dia para' combater Gripes e Tles·
Iriados, Peça ao seu farmaeê-rtico
ou droguista "SATOSIN" - o ia
minador ;ias Gripes, Tosses e Bron
quites.

Cia. Líder
"São

Construtora
Paulo

SUCURSAL PARA o ESTADO DO PARANÁ E S�NTA CATARINA
•

Rua Carlos de Carvalho, 120 - 30 andar - Salas 30, 31 e 32. -

Caixa Postal 832.
CURITIBA

Agente nesta capital sr. NELSON ·ALMEIDA
,Mafra, 77.

VALIOSO PREMIO -, CR$ 150.000,00
Conferidos na, capital em Curitiba pela Cia. Lider Construtora ao

-sr, Ervino Wolff', residente no Bairro Pilarzinho, portador do titulo
n. 19.194 do plano "LIDER MAXIMUS" no sorteio realizado no dia
29 de setembro ultimo, -

.

'

O felizardo havia pago aPêllas 3 mensalidades de Cr$ 50,00 e nos

planos da LIDER encontrou a oportunidade d'é. ver realizados os seus

sonhos de . possuir casa própria, cuja construção vai ser erguida na

capital à escolha do felizardo e no valor de cento e cincoenta mil cru-
.zeíros.
"'

, .Com apenas Cr$ 20,00 ou Cr$ 50,00 mensais, ab�a as portas de
'seu futuro lar adquirindo titulos da Cia. Líder Construtora.

Mais informações, com nossos agentes autorizados ou nQs_ ende
reços acima.

Rua Conselheiro

-

Casa
Vende-se uma, á rua São Vfce�t8

di! Paula. Tratar no BANCO AIlRl
COLA.

UN1'AS PARA IMPRESSA,.
COTTOMAR

,

,r'
. _.

Tei�reilos"'"
, /.

Vendem-se, 08m 16tes, à vista e

com facilidade de pagamento -

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

Florianópolis,

I

VENCE-SE

'

__

... ./

MAQUINAS PARA
ESTRADAS

/ \

Tratores

Buli Craders

Caçambas· Escavadeiras
Mot o'n ive Iad o ras. .

,

\

.-

�.::...���.;::.....::......:......;.."... � � � � � � � � � � � �
-

"" ..... ....

!.; �.� TT.M.M.M.M.M.".M.M."." M.�;..;..;..:..:..:.
�� . .�
��. Pés tortos-Reumdtismo - Fraturas - .....
��� Torceduras - Defeitos Fisicos �i.
, DR. MOHTV DOMIT ;� T
ti. CIRURGIA ORTOPEDIC� E GERAL �t"
\4 'I'ratamentos especializados das doenças, defeitos �t"

e acídentes dos ossos e articulações. - Doenças �t"
de senhoras, varizes e úlceras das pernas. . ,�...

CONSULTo R.- Marechal Demoro, 220-�Fone: 1226 �? )".E't",
·Das 2 às 5 horas da tarde. ::�r.: Pela manhã com hora marcada no ..,'"

I
r.nm l'an"'l'ir!arlp nat·",' 1ÔO !it.I·Ol;· cip .<lorvete. p.qniojlr!"" com com-

tt�� Institu.!o ?e M.edicina e Cirurgi� do ..�. �

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

\�� Parana.--Fones. 67 e 2706. .i. I
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

�l RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �t"
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA". I

�� ��

�":":�:�:�:�:�:�:�:�...:�:�:�:..:..:..:..:�:�:..:�:�:�:�:; J
� __

+ .. � '� ........, !-"

PREÇOS DE LISTA

Consultem - nos sem compromisso t_,

IDACO S.A.
T.I.fon_e 8.1898 • Caixa Postal 1271

End .. Tel.gráfico; IDACOSA
,

S. Paulo

V A/L V U L A S

,Pl\iI4,-
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cat. Lda.
Rua Trajano, 31

Muitas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa dísposíção da mocidade. Elas prolongam

.

todos os prazeres da vida. que encaram com o otimismo e a bôa dispo
sição que lhes proporciona o seu físico sadío, Quer saber a razão delas
demonstrarem menos idade do que realmente tem? Pois bem. preste
atenção a Isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO
NEURO-m:USCULAR provocam a FAL'l'A DE MEMORIA, A PALIDEZ.
O EMÁGRECIMENTO, que geram. o DESANIMO e a indisposição morál
e tIsica (FRAQUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). Esses jóvens
aos 50 anos, .cheíos de vitalidade e disposição conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL, consíderado pela- classe médica como um.ótimo tônico
nervIno, dada a sua fórmuia científica ser bastante concentrada.cem

.• fosfatos. de assimilação imediata pelo corpo humano. Os que não se

'sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu .organismo.
Usem, então, FOSFOSOL em elixir ou injeções íntra-musculares e logo
depois das primeiras colheradas ou Injeções se sentirão outros: Animadosl
Fortes I Dispostos I Não encontrando FOSFOSOL nas farmácias e drogarias,
escrevam aoDeposítárío, V.SANDOVAL JR.- Caixa Postal 1874-São Paulo

Aa. Pcttinatl '

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA
- f .

�(B A C C E L I')
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'VAEAORIO?
•

QUARTO C/BANHEIRO

END. TELEGR. "ARGENOTEl"
TEL 25·7233

RUA CRUZ liMA, 30
/
" nAJA DO FL-'MENGO

-'S�"�"�'�ih�"1
quem quer
Velhos portadores da descrença,

rmoços, combalidos pelo esgotamsn
"'/to, moças indiferentes aos praze
-res da vida não desesperem! Com.
t:}latam estes males de fundo nervo'
<80 usando o remédio de plantas in'
..dãgenas "Gotas Mendelínas", cujo
.<efeito extraordinário está assem,
-.ibrando o mundo. Enérgicas e de
-efeíto seguro, sem contra-índica-
. -ção, podendo ser usadas' até por
i'.{le,ssoas de idade avançada as fa
-mosas "Gotas. Meudelinas", "A
�fonte da Juventude", adotadas' nos
ibospitais e receitadas díártamen;
te por 'centenas de medicas Ilus-

-

.�tres, é (J espantalho da velhice, do
. -ssgotamento nervoso e dá neuraste
-nía, Distribuidores Ara�o Freita!
,,& Cia. Não encontradas nas drgs
·,e farms. do local enviem antecipa
"damente, Cr$ 25,00 para o End. Te
:ilegráfico "Mendelinas", Rio; que
«remetemos. Não atendemos pelo re-

,.ernholso.
-

AI�ga-se-
. -

Confortável casa, sita à rua
:�Bulcão Viana nO. 61, com recente
instalação de agua fria e quente,
-campainha 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 Hercilio

lLuz, nv, 31-F.one 1076.
.. . . . ..

. .

PtlhlollRlZ
ENIUPlDO

Consiga mais conforto
ao respirar, desta forma
rápida e conveniente I
Eficaz!

Quem achou?
'PERDEU-SE um molho de chaves.

"gratUica-se a quem o entregar na
ll:'edação dêste jornal.
.. .

.

Procura-se casa

'para alugarProcuro alugar úma casa de me
'terial, que esteja em 'boas condições''llão precisando ser no centro. Da�
ae prefer·encia a que tiver garagem
-ou galpão..

Tratar com o agente do Rapido=fÍlal Bras�.eiro - Telefone 1 t 72.
"

"CL_iNié� 'E' '�'�;RÜRGiÁ" 'Dos O: LHOS - OUVIDO - �ARIZ E GAR'GANTA DO

J)R.- J,. J. BARRETOFormado pela Faculdade Nacional'ie Medicina, da Universidade do'lBrasil_ Ex-assistente dos Serviços
,'!le . Oftal�ologil.t. do Professor CaldasBrIto. di Poltclíníca Geral do RioJle JanE/iro, e de oto-rtno-laríngologtado Professor Leão VelIoso, Hospital"Moncorvo Filho.
Consultório: Rua TrajanO na 31·tl°. andar

'

.
Atenderá, diariamente, a partir do"41a 1° de Novembro no horário da·\4 ás 18 horas.

'
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\

Peças

•

.:
-'

fabricadas,
-

insp'ecionadas e

garantidas pe,ta
.. , .'

�"
,

,
" ,

CH'RYSLER CORPORATION .

,

As peças Mopar são os únicas que se adaptam per

feitamente nas substituições de pe�.a!l Dodge, Fargo
e .De Soto, porque têm a mesma orig$llll. qualidade.

/

duração e demais earaeteeistícas das que foram vsodl!-s
para montar êsses caminhões .

A Brasmotor, seus Concession1ioB � Revendedor-es,
não poupam esforços para manter à disposição' dus
Caminhões Dodge, Fargo e De 50to um adequado
sortimento das legítimas peças Mopar.-

PEÇAS ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁRIOS E .REVENDEDORES
"'0 III!RNAIlDO 00 CAMPO, a. li. PAULO

* COOPERAR COM A ÃSSOCIAÇÁO PRÓ BOAS ESTRADAS t OBRA DE PATRIOTISMO *.'

,

••
, .

Cia. Internacional de Capitalização
AV ISO

..

Aos nossos portadores de titulas, aos interessados em geral e ao
publico, avisamos que o sr, Elpidio Candido Sousa Junior, pediu de.
missão - do. cargo de agente cobrador, sendo nomeado em snbstítuíção .

do mesmo e empossado em outubro ultimo, o sr, Waldyr Pedro Del PráNetto, que se acha devidamente .credenciado para proceder a cobrançadas mensalidades de titulas e tratar dos vários assuntos concernentasa nossa COfpanhia a dentro de suas atribuições. Os srs, portadoresde nossos títulos poderão, pois, efetuar o pagamento de' suas mensa-lidadas ao referido. sr, Waldyr Pedro Del Prá Netto. I

Companhia Internacíõiiaí de ClUlitaliz�ção,
Manual,. para sitiantes, pequenos
negõeíos, famílias, etc. Também
fabricamos engenhos a animal e
elétricos (para bares! etc.). Peçam
nos prospetos ilustrados.

Facilitamos o pagamento. ·1-..·.·
·.· -:- ·· · ·- -.- ·.·· -

..
-

-.-"'" ,...- -.-.-..- '! ....

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
PILULAS DO ABBADE MOSS

Agem directamente sôbre o ap
parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGA,DO, regu
larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e.INTES·
TINOS.

INDÚSTRIA e COMÉRCIO
Fund.d. em 1918

RUA PIRATININGA, 1037 � C. P. 230 • S. PAULO
OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHOS - S. PÁULO
TEMOS TAMB�M: Torradores e moinhos para
café. Máquinas de picar carne para índústrtas
e açougues. Máquinas de fazer pipócas. Mo
tores elétricos e outras máquinas para fins

comerciais, industriais e agrícolas .

�

.Arco-

,.,......_...-_..
-
..-_._-.-----------_._-�._._-.---.-------.-.-_..- ..---.-�--_..-_..._.•.•�.-.-..._-_._-.._-.
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c i n_ -e -

ODEON - ás 10 horas

Gl'andiosa Matinada
1

Esporte na téla - Nacional.
2 "
-

George Brent

Vera Ralston
Constance Benette

TENTAÇãO SELVAGEM
Uma ousada aventura cheia

de sobresaltos fascinantes co

mo a própria selva, , .

Censura: LIVRE

Preços - Cr$ 2,00 - 3,20
;... .

.

ODEON - ás 2 horas

Matinée das Moças
1

Cinelandia Jornal
2'

Betty Grable
Dan Dailey Jr.

QUANDO SORRIO ÀMOR
Um musical em expressivo

tecnicolor.
3

Robert Ryan
Merle Oberon,
Charles Korvin

EXPRESSO PARA BERLIM
Aventuras perigosas numa

-

terra dominada pelo terror... !
Censura: - 10 anos.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20

ROXY - ás' 2 horas.
Matinée do barulho

1
Noticias da semana.

2

Randolph 'scoot
Barbara Britton

ROMANTICO DEFENSOR
Uma sensacional e eletrizan

te, aventura num ambiente re

pleto de emoções e suspense ...
3

Ray Corrigan
Dennis Moore
OS TRES BAMBAS

Um western de eletrizantes
Javenturas ...

-i
;

4
-

Continuacão do seriado

'C�A A�QUINTA ÇOLUNA
Censura: até 10 anos.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20

IMPERIO - ás 2 horas
1

.Esporte na téla,
2

.Ray Corrigan
Dennis Moore

OS T�ES BAMBAS
Um westem de ação.

3

Continuação do seriado:
� CONTRA A QUINTA COLUNA

4
Alan Lane o masculo Cow'

boy

'.
com vezes.

Barbara Hale
..'

Alguns desses 'estaoeíectmentos fitaram por teimosia co-
.
'Aao_ ••••••••••••• Cr'
Sem.eItre ••• .. • • •• c::.-t

Arthur Kenedy mo a Lalet, a Cavet- a Colombo, a Brasileira; a Americana.
t- Bebby Rríseell Só há recordações dos velhos cafés. ond� faziam ponto, famo-

.Paul Stewart sos boêmios como Emilio de Menezes, B. Lopes, Bilac e tantos

Veja como ele viu o que se Outros. Alguns cafés surgiram mas com caracter diferente,
passouajraa .daquela janela ...

, ,j>qissã:o mais restaurantes .maís casas de "lanches", que
e depois diga, se foi verdade... mesmo simples cafés. O cafézinho se toma de pé, ás pressas
Atenção assista este filme pois 50 centavos não chegam para pagar mesa e toalha e o

desde o inicio. tempo caro dos garções.
Censura: -LIVRE. Dentro dêste gênero, todavia, alguns existem com nome

No Programa: de café, que merecem destaque e registro especial. O Rio Bran-

Esporte em marcha. co, lugar do� <;lesl?ortis.�as, o ��las :Artes onde perm�ecia o

C Sh t 1 pessoal do rádío. este ja modíüeado aquele desaparecído. O
enas suecas - 01' co O· .

- .

•

'
_

Iiá - Amarelínho e o Vermelhmho permaneceram e soo reduto dos
r o.

intelectuais. Os que frequentam êsses cafés se julgam gêniosMetro Jornal :_ atualidades. e olham os de fora com ar de superioridade. No fundo repre-
.

Preços: sentam também igrejinhas dísfarçadas, com preterições a ca-I _. • ......_

, Rlt� tedrais literárias que só admitem valor aos amigos, que só te-
�s 2, 4 e 8,30 -:- Cr$ 6,20 e 3,20 cem elogios aos compadresque só lêm aquilo que produzem
as 6,30 - Umco Cr�, 6,20 (quando produzem o que é raro) os que participam do seu

Odeon convívio ...
ás 7,30 unico 6,20 Destarde mudou muito a fisionomia da cidade no tocan-
, ROXY - ás 7,30'horas. te aos cafés t�adicionais: cafés que deixaram nome e recorda-

,-,
1 -ções. .. Mas, como viverá a boêmia moderna no Rio, pergun-Cíneíandía Jornal I tar-nos-ão?

.....

2 Isso, porém, é outra história ... , São "outros ,Quinhen-
Merle Oberon tos", como diz a gíria carioca, com muita propriedade ...
Robert Ryan
Charles Korvín

EXPRE:;�1 �::�s BERLIM Novas diretorias

D
• •

a-r 1 o'Diário da Mefrapole
•

1
CAVALHIROS DA PATRIA I
Um filme cheio de suspense:

Os
(ALVARUS DE OLIVErRA)

café-s do Rioe ação ...
Censura: até 10 anos.

Preços: Cr$ 4,20 - 3,20 Fala-se com razão, que os' tradicionais cafés do Rio tive-
RITZ <

- ODEON ram" de desaparecer por contingências - do momento. Disse-
Ritz - ás :' 4, 6,30 e 8,45 hs·l:.mos mesmo que isso aconteceu pelo retrocesso que teve a Me-
Odeon -::: as 7,30 horas. I trópole na sua vida noturna, em�?ra �rogredisse em todos os

Sessoes elegantes outros setores onde as "ccps" nao 'se- intrometeram ...
Seria verdade ou não? . . Assim além dos cafés desapareceram, as confeitarias ele-

Eis a espantosa revelação que gantes. as casas de chás modernas, deixaram de surgir sobre
faz este filme. . . tudo no centro, porque não se pode cobrar o luxo, o ambien
, A R. K. O. apresenta sua su- te; o confôrto. o que f! absurdo.

per produção premíada no fes- Está provado que o 'Rio não tem vida noturna por culpa
tival de Bruxelas. exclusiva dos governantes, dos orgãos controladores que exí-
NINGUEM CRÊ EM MIM gem mil e uma q�isa, exígêncías descabidas, muítas..e muitas

,
,

Aventuras perigosas numa

terra onde impera o terror... !
3

Randolph Scoot
Barbara Driscoll

ROMANTICO DEFENSOR
Ub drama de

-

ação passado
no western em maravilhoso ci
necolor ...

Censura: até 14 anos.
I Preços:

-

- C<!,$ 5,00 Unico.

Eleitos e empossados os novos diretores do Clube
Náutico América, de Blumenau

Da Secretaria db Clube 2° Secretário: Nilton Russi
Nautico América, da cidade de! 1° Tesoureiro: Nicácio Sche·
Blumenau recebemos o se- effer
guinte oficio circUlar. 2° Tesoureiro:: Olcides Pêra
"Blumenau. 30 de Outubro Orador: Dr. Arão Rebelo

de 1950. - . Diretor' de Regatas: Felix
"lImo. Snr, Hiendimayer._
Redator de "O Estado" Diretor de Galpão: Edgar

'Prezado Senhor. ·Germer
-

['ornamos a liberdade de le- Conselho Fiscal: Willy Belz

IMPERIO _ ás 7,30 horas.
var ao -conhecímento de V. S'I - Carlos Souto - Arthur Cas-
que, em Assembléia Geral 01:- troo

1 dínária.
_

realizada em data de
_

Sendo só o que se nos ofere-
Esporte na téla 27 do pretérito em sua séde ce para o memento- continua.

2 \
soc�al, foi eleíta � nova Díre- 'mos ao '1hteiro dí-pôr de V. S.,

Atualidades Eox torr.a desta SOCIedade, para o
i e_ preval�c_emo-nos do ensejo

3 - penado 50/51, e empossada no I para _apresentar-lhe as nossas

John Hall
dia 12 do andante, a qual fi- �a-i:§ atenciosas. '

cou assim constituida:·- -'
_

Adele J.ergens Presidente: Manoel

.

Pereíea

r�
Saudações,

ROBIN HOOD O PRINCIPE Jor. .) '''_'

DOS LADROES Vice-Presidente: oth"'"Abry -

-

ALDO B. DE MACEDO
Um drama de ação e suspen-

1° Secretário: Aldo(. B. de
Macedo. . 1 ° Secretário".se em �ravilhoso tecnicolor... ,

_

;:�s:r� a�;$l\�oO;;ni�'o.- Colégio E'stadual Dias Velho
'EDIT4L

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL'
'1 '-' ia época:
a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro
b)

-

- realização - Primeira quinzena d,e-"dezembro nos dias 13,-

- 14-e 15. - .

'

2 - Documentos: Certidão de id_adc, com firma re-eonhecida;
AtesLado de ",acma, com firma reeonhecida

-

Atestado de sinlde, com firma reconhecida:
Os documentos ·estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo p�óprio candidato, ou

por seu responsável, e dirigida ao diretor do eslabel-ecímento, com a

declaraç-ão de
-

que não se inscreveu, nem Ise inscreverá, 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 escri
tas de porJug'uês, ele matemática" de geografia e de história do�Brasil,
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
podendo prosseguir nos exames 'o candidato que não alcançar pelo
mel,1os nota 5, em qualquer delas.

. .

,

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . � .. ,.;.

--

I _C?��STADO
aouçio • Oficínu • r••

Joio Pi.to L I

Dueror: RUBENS � RAMOS

ProprietáriO e Dir.-Gereot.
SIDNEI NOCETl

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
� S. LARA

Rua Senador Dantu, tO - ..
.ndar

'

TeL: �004 -- Rió-t'e Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe' de Olivei.... 21 -
-

ao andar
TeL: 3-18'l3 - Sic Paalo

ASSINATUBA8
N. Ca,ltal

10.00
46,,00

Trimestre .••• • •• Cr' -.00
II&. ••

- ••••••••••• Q-t '.00
Número avulao •. c::.-t ct.Io

Nelatert.
.

Ano •••••••••••• Crt 180.00
SemNtre .� •••••• '�"..._�
Trlmllltre ••••.••• Cr' 15.00
Ntmero nuI80 .. Clt ...,
ADúndoll -uaDte contrito.
.. eritJlMtl, meimO do

_lieados, Dio eerio
.......0-.

-

.. cIINIIe do 'e reepon
ubWu pelos coneeltoa
emitidO. nos a�

autuado&.
;/

... teune SOIO ... acabamento __

solidez... no piano perfeito!-

Além de váríes modelos pára
pronta entrega, .. êste maravi
lhoso piano pode ser seu ho�e'
mesmo, através do plano d'i1::
pagamento a longo prazo!

�

SuhwiÍrtzDlilDR
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Praça 15 de- Novembro n.20
2°. andar

FlorianópnJis,
A esmola dadá nas' ruas agravai

o problema da mendtcancía.
_

o sõro lia Juventude
D d

."'\ .

á'es e tempos I111e111or veis que
o homem procura o rejuvenesci-.
monto fisrco -

e, a ciência nt' '1 ten.

descançado no afã de descobrir a

droga mi),agrosa. De vez e�1 quan10l
as agências telegráficas nós dãOl
conta que em alhures alguém de&
�obriu o\remédio salvador. Agora",
anuncia·se que um cientista ['USSOl

conseguiu o famoso soro que prn
longa a vitalidade -

orgânica. - De

qualquer maneirã, o verdadeiro.

l'estaurador da mocidade, o t1nic.(};
que restitui a energia física -e rnen

tal é VIRILASE, um produto da;.

alta classe e que afasta dos moçu!l\
o fantasma da velhice precoce e'

faz com que os idosos voltem & go
zar os prazeres da mO'cidade. V1-
RILASE normaJ.iza as funções se

xuais. VIRILASE, pára ambos O!i'

sexos, é um produto do Laboratória'
Jesa e é vendido em tôdas as far

mácias e drogarias. Pedidos pelo:
reemb61so - Caixa Postal n. 3383
- Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sofre de asma ?
i

, I
Só a expectativa de um

acessotde asfixia asmática com

o seu cortejo aterrador, abate
o espírito mais resistente. SeI
asmático é viver sempre de
baixo dessa obsessão nervosa

e dissolvente. O remédio do dr,
ReyDgate, a salvação dos as

máticos, combate etícazmenté
não só a própria asma" como

qualquer !?ronquite crônica ou

não, tosses, chiados, etc. Com
o remédio do dr. Reyngate, as

gotas antiasmáticas, puramen
te vegetal, o doente adquire
Imediato alivio, v\ltando sua
respiração logo ao ritmo na
tural. Não encontrados no lo
cal, enviem antecipadamente,
Cr$ 25,00 para End. Telegrá
fico Mendelinas, Rio, que re

metemos. Não atendemos pe
,,, reembolso,
... . "

. Porém, para divertir-se tro,,-'

qui/amente, em q u a I que r
"pic-nic", use as ESPIRAIS FlIT,

-

que afugentam os mosquitos
e borrachudos! Queimando
se lentamente, durante horas,
os ESPIRAIS FLlT assegu
ram tranquilidade nas horas
de sono ou durante os seus

passeios. Experimente as

ESPIRAIS FlIT! À venda em

caixas de 12 espirais.

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

Pi.ra colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

1/ Oswaldotelefon es 1536 e 1324
P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

\

/

r
t

,

..

A disenteria é ma;s comu'11. em pessoas
de vinte a trinta anos, embora nãc1 seja

Tltra entre crianças.

- Se [ôr a �ugarl?s de condições sanitárias
deficientes, prEvina-se contra a disenteria.
A água que bebe pode estar poluída.

Que é disenteria? É uma' doença
contagiosa usualmente caracteriza
da por forte diarréia. Há dois tipos
principais: disenteria bacilar e ame
biana. A disciffÚría bacilar pode se

revelar repentinamente. Sintomas:
febre alta, diarréia aguda, às vêzes
dor no estômago e náusea. Mas a

disenteria amebiana em geral não
surge bruscamente. Sente-se can

saço, um vago mal-estar no estô
mago, talvez um pouco de diarréia.
A disenteria pode, nos casos mais

graves, causar até a morte! Não
facilite. Procure imediatamente seu

médico se sentir qualquer sintoma.
Éle sabe como curá-lo w mas a demo
ra pode tornar a ema lenta e difícil.

\L
I'-�.;.

Quatro veiculos comuns da perigoso
disenteria. São êles: os Alimentos,
as Môscas, as Mãos e os Líquidos.
E- êles vão longe e caminham de
pressa! O "habitat" favorito dos pa;,
rasitas da disénteria é o intestino
humano. Uma vez expelidos, êles
vivem, literalmente, "da mão para
a bôca". As môscas apanham êstes

./ parasitas. Levam-nos' aos alimentos,
aos. pratos de que nos servimos.
Daí, nós os levamos à bôca, O leite
é outro veículo. E pessoas cujas
mãos estão contaminadas podem
tocar os nossos alimentos, antes'
que nos cheguem às mãos - quer
seja no lugar onde são vendidos
ou preparados.

• Esta é uma série de conselhos sôbre problemas básicos de
saúde. Neles, você-verá como uma estreita cooperação com o

seu médico pode, n,ão s6 SALVAGUARDAR, como também

: MELHORAR seu bem-estar diário e suas possibilidades de

I uma vida longa e saudável.

j-_._
Colégio' Calarinense

'Edital

\ I
I

Para combater a disenteria devemos com

preender quanto ela é séria e contagiosa
- e agir sem perda de tempo.

Conselhos para evitar a disenteria:
a) expulse as môscas de sua casa
- use telas ou mate-as com DDT
ou outro inseticida. b) Ferva a água
que bebe e, também, a vasilha em

que a guarda. Cozinhe bem os ali-,
mentos. (Os parasitas não resistem
a 10 minutos de fervura). c) Lave
dom água quente e sabão talheres, .

pratos, eté. Use água quente e sa

bão para lavar o assento dos apare
lhos sanitários. d) Lave as mãos
frequentemente: sempre depois de
ir ao banheiro, sempre antes de
comer. e) Isole qualquer pessoa da
família que estiver com diarréia e

'

- consulte o' mêdíco, O perigo de con

tágio é maior nos 'Primeiros I
dia,.

SQUIBB
PRODUTOS FARMACtUTIGOS

DEstbE 1858

"

, '

s. qul.er receber, durante ilte mh. seu exemplar ,grdlis do folheio "Como Proleg.r Sua Saúde",
..creva para E. R. Squibb & Sons do Brasil, Secç60 de Public'idad., J-6, Caixa Postal 225-A - S. Paulo

Esoterismo ,..., :" I
-����. .'B � I o.f-:"".'�;;-;"�"_"."'. "I•..'"tf',�:;'fllf.

.

,li� ;I.l1;' ";' ••ç_,.,.-"'�'

Assembléío Geral
De ordem do sr. Delegado'"Geral convido os srs. associados do Ta

./

.ttwa "Amor e Luz" para a assembléia Geral, a realizar-se dia 13 do

corrente. 2a• f'eira, às 20,30 horas, na sede social, á rua Conselheiro
Mafra, 33 - 20 andar, afim de proceder ,à indicação, eleição e aprovar

.

ção da nova diretoria para o período de 27-11-1950 'a 27-11-1951-
Florianópolis (se), 7 de novembro de 1950.

H. Moura - Secretário

�r�"'�-''''�-�""""",,"'••"•••"••""'••"."'.�•••••�G

I
.

I
I L..ENZI ·

lia gem com segur�ca e rapidez I o Al!al�: �I��;':;�S d3e S��o�i��gp��� servir I� BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE •
SÓ NOS CONFORTAVEIS l\dCR�-ONrBUS 1)0 I 10

.

�
, Salas '13-7 andar. - Florianópolis ;-

RA?IDO «(IÓL-BRASILEIRO» � Jl

Grande Oriente de Santa Catarina",,"
.OONVIT·E

o Grande Oriente Estadual de Santa Catarma, tem a hon-
ra de convidar as LLoj:. MM:., os Mm:. dêste Oriente e os de

passagem por aqui, as e�mas. 8:utoridades· e fa�íli,as par� a

Sessão Branca que levarao a efeito no Templo Sito a rua Vida!
Ramos n. 80, no dia 17 do corrente" ás 20 horas, quando serão.
entregues diplomas de Ben:. da Ordem aos IIr:, P:, A:. C:. C: ..
e Y:. C:. e diplomas de honra ao Curso de Alfabetização e Ra
dio-Telegrafia da Loj:. "Ordem e Trabalho" e Curso de Datilo
grafia "Pedro Bosco" da Loj., "Regeneração Catarinense", pa
ra o que ficam convidadas as respectivas Diretorias,

Gr:. Secretario

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 3q de novembro.

Exames dias 10 a 2 de dezembro, ás 8 horas,

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade.

.Jj;xames de 11 época: De acôrdo. com a Portaria n. 163 e'6-36.
I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifico:
Em 'fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro. (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.

,

Para os candidatos ao exame de admissão haverá um curso de

preparação regular desde 29 de janeiro. �ais informes com a diretoria.

Florianópolis - Itajaí --:- Jolnville - Curitiba

•

I
Agência:

.

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

..

QUER· VESTlR·SE (OM CONfORTO
A

E ELEGANCIA'
PROCURB

alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmic.tt 4Ji

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o sr. Pedro Soares. de Oliveira;
- a sra. Maria Azit de Almeida Lopes,

espôsa do sr. Lauro Lopes; fazenaeiro em

Campos Novos;
- o jovem Adíllo Glavan;

•••••••••••••••••••••••••• - o menino Nelson Murilo Alves, fi-

O PRECEITO O·O DIA
lho do sr. Campúlino Al\'es e de sra. An-

tônia Lago Alves.
. MARILENE LEAL

GOMO ASSOAR O NARIZ 06� amanhã, o aniversário natalicio

O mUCo. do. nariz e da gar- da interessante Marilene Leal, dileta fi-
lha do nosso prezado coestaduano sr.

ganta, dêsses órgãos e dos pul- Protáslo Leal e de sua digna espôsa:
mões, co.ntém' nUmero.So.s ger- 'As suas numerosas amiguinhas, e "O

mes causado.res de do.ença. Estado", prazeirosamente, se associa nas

QUando. a gente se asso.a vio- com�morações com que lhe assinalarão a

auspICiosa�data.
l�ntamente �u, quand.o., ao. eS-1

.

DR. JORGE DE SOUZA
/

.�

plrrar e to.ssIr, co.mprJ.:nle com Faz anos amanhã, o n0lF>�'Stima(1o
o. lenço. a bôca e as narinas, o coestaduano sr. dr. Jorge dr!_ ./touza, alto

:mUCo. pode penetra�, através funcionário do Pôsto "A��� Êr��l"_
t·

As homenagens que )ne< serao' presta-do.s co.nduto.res na urais, nas das, associamo-nos, cofn prazer.
'

cavidades da face e no. o.uvi- FAZEM ANOS AMANHA:
do. médio., caus·ando. assim in- o sr. Alvaro Fran;isco da Luz;

fecções à distância.
- a sra. d. trac;;:{a Bruggmann, viúva

Quando se assoar, evite ta-j d�_:.�UdOSO João ._arbosa. .

par as· duas narículas ao Não de esmola nas ru�.s. Auxilie
mesmo tempo. - SNES. as associações benMicientes.

s C. Granadeiros da Ilha
Edital de cODc6rrência

/

De ordem do. sr. Presidente em exercício, faço saber a quem
Intqressar possa que acha-se aberto. nesta' (So.cieq.ade, con

corrência para arrendamento do serviço. de "BUFET, devendo.
as propostãs serem entregues; devidamen\e fechadas e lac�a
das, ao. sr. Ten. Albano. de Sousa Lucia, secretário desta So.cIe

dade, á rua Arcypresto Paiva, n? õ-sobrado, até ás 12 horas do.
dia 18 do. corrente mês. .'

,

.

A Diretoria reunir-se-á ás 15 horas do. supra citado. dia,
a-fim-de julgar as ofertas recebidas, para o. que, desde já,
convida os ínteressaqos a comparecerem ao. ato.

Floríanópolís, 11 de novembro. de 1950.
Albano de Sousa Lucio - Secretário,

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

FLORIA':OPOLlS � 12 de Novembro de 1950

Conselho Regional de' ContabiUdade
E d i t a.l

1 - Comunícamos lás Assocíacões Profíssionaís de Conta-
bilistas e aos Contabilistas em geral que foí marcado. o dia 3 de
Dezembro. de�1950, as 10 horas, na séde deste Conselho. no Edi-
tido. Ipase a Praça Pereira Oliveira, nesta Capital, para a rea

lisação da'assembléia de delegados de eleitores das associações
Profissio.nais de Co.ntanbilistas que deverá proceder á renova

ção do. terço. do Conselho Regional de Contabilidade.
2 - De conformidade com as instruções vigorantes cada

delegaÇão será composta de seis contadores e três guarda-livros
e eleita em assembleia geral extraordinária de -cada Associação.

Flo.rianópolis, 10 de novembro de 1950.
ALFREDO NAZARENO -'Presidente

Ass.. ,dos Servidores Públicos
d� Santa Calarina
C.omunicação·

De co.nformidade ,co.m o. reso.lvido pela Assembléia Geral
EX!traOJ;dinária de 19 de agôsto do. co.rrente ano, na qual foi

aprova� a reforma dos Estatutos, c"Omutlicamo.s ao.s senho.res

associádo.s, que o Clube dos Funcionárias Públicos Civis de
Santa CataDína, passo.ll a deno.minar-se ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORE'S PUBLICOS DE -SANTA CATARINA. .,_)

)

Co.muni�a!llo.s, ainda, que, entre o.utras alterações, figu
'm a de po.der pertencer ao. quadro.so.cial os militares inativos,

autárquicos e extranumerários. •.

Os no.vos Estatutos, impressos em fo.lheto.s, enco.ntram-se

náSede social, a venda, ao. prêço. de Cr$ 1.00.
•

NALDY SILVEIRA.
20 Secretário

Prossegue a apuração do pleito
no Piauí

.

Teresina, 11
. (V. A.) - São.

os seguintes os resultadós das
apurações neste Estado, até o

;mo.mentó, fornecido.s pelo TRE:
PARA GOVERNADOR DO .

ESTADO:
Pedro Freitas PSD. 71.770

Euripedes Aguiar UDN.69.603

,·PARA SENADOR:
Areia Leão. PSD., .... 73.743
Ribeiro. Gonçalves UDN 72.569

PELES DE'- CISNB OU
04NSO (Armlnhos)/ Compramos pél.es pjreparadas,

(só plumagem. sem penas) para
industrialização.
Caixa Postal - 4244 - Rio.

ridades da imigração nesta capital
detiveram seis pessoas que chega-

b
.

t
ram da França e uma dos EstadG� Rece emos a dseg'um e

'.

-

•

c cular e que agra ecemo.s:
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e que se destinavam no
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"Congresso de Paz" de Sheff'ield. o.nano.po. IS, --

Cinco dos Iranceses for�ecam-
E'xmo. Sr. DIRETOR ..b iados para a França. O norte-ame-

ricano foi o Reverendo John Paul Nesta

Presos seis con
gressistas d·a «Paz».
LONDRES, 11 (V. A.) - As auto-

Joncs da Igreja Presbiteriana de

Broo)�lyn, o qua' se disse presiden
te da Conferência Nacional de Paz
dos Estados Unidos. Interrogado.
durante duas horas, teve o revmo,

"Jones permissão para rntrar na

.Grã-Bretanha.

ANIVERSARIOS

Ro.SA-MARLA BECK

Assinalou o dia, de ante-ontem -o 100

aniversário natalícío da graciosa e Inte

ligente menina Rosa-Maria Beck, aplica
da aluna do Colégio Coração de Jesus,
estremosa filhinha do nosso estimado con
terr'aneo sr. Hubert Beck, alto .funcioná
rio estadual. e da 'sra. Irene L. Beck.

Rosa-Maria comemorando o festivo acon

tecimento recepcionou na residência de

seus pais, à rua Esteves Júnior, suas nu

merosas amiguinhas e familiares que 'a

foram cumprimentar, oferecendo-lhes uma

festinha. "

Compartilhando do regozijo do ventu

roso lar, enviamos à "mentna aníversa

riante, embora tardiamente, as nossas
efusivas felicitações, extensivas a seus

progenitores.
SR. AMÉRICO SOUTO

Ocorre, hoje, 0- aniversário natalicio do

nosso distinto' patriclo sr. Américo Sou

to, da acreditada firma Campos Lobo &

Cia.
O nataliciante que é figura de' proje

ção em nossos meios socíaís; comercíafs
e industriais, onde, por sua lhaneza no

trato e por sua capacidade profissional,
grangeou numerosas relações de amizade,
será naturalmente, hoje, muito cumpri
mentado pelo transcurso do seu aniver

sário.
A êsses 'cumprimentos, prazeírosamen

te, nos associamos.

SR. ADOLFO ELPO SILVEIRA

Natalicia-se, hoje, o sr. Adolfo Elpo
Silveira, alto funciónário .da Caixa Eco

nômica Federal, muito relacionado em

nosso meio social.
SR. LADISLAU GRAMS

Regista a data de 110je o aniversário

n,atalicio do competente mecanico sr. La

dislau Grams, pertencente à Base Aérea.

Seus numero"os amigos terão, p-or êsse

motivo, o ensejo de lhe manifestar o

quanto é benquisto nesta capital, tribu

tando-lhe merecidas homenagens, às quais
nos associamo".

SR. ACARY MARGARIDA
A efeméride de hoje consigna o ani·

versário natalicio do festejado pintor ca·

tarinense sr. Acary Margarida, pessoa

largamente estimada e admirada e111 nos-

sos meios artísticos.
Seus amigos, por certo,

nagearão pela auspiciosa
lhe seus abraços e votos
FAZEM ANOs.. HOJE:-

hoje, o home

data, levando

de felicidades.
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CO.IRA CASPA,
QUEDA lOS CA
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AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TcONiCO CAPILAR
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Eleitos
da
da

o Cons, Dellb. e a Dtret..
Ass. dos- Servidores
Escola Industrial

cir- .Newton Bruggemann, Josê:
Leopoldo dos Santos, Nilsa
Speck Neves, José Abreu, Or
lando Filomeno., Joaquím Mar

garida Filho, Anibal Nunes Pi
res João Tonera.
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Tenho. a honra de comunicar DIRETORIA DA A.S.E.I. _-

a V. Ex-CÍa. que, em data de Antônio de Freitas Moura,
28 do corrente, foram eleitos: Pres.. Nilo. Jacques Dias, Pres,
O CONSELHO DELIBERATI- René Abreu Pachecü, 1° Secre

VO para o. período 1950/52 e i tário. Pedro Medeiros. 2° Se
a DIRETOR!IA DA A.S.E.I. pa- i cretárío. Agostinho Silva, 1°

ra 1950/51, ficando. aS1simj'
Tesoureiro.

.. Do.ming�os Tonera,
constituídos e empossados: 2° Tesoureiro. Aníbal Nunes
CONSELHO

\

DELIBER.l\TI-j
Pires. Orador.

VO .- Waldir ·'Busch,. Presí- Antônio. Pereira Gutierrez,..
dente. Mário Heleodoro Ferrei .... j Diretor do Departamento. de'

ra- Plínio de Freitas, -René Propaganda.
-

Abreu Pacheco, Agostinho. Sil-I Orlando F,no.�er:o.,. Dir.e�or'
va. Domingos Tonera,.. Walde- do. Dep. de Assístêncía soctaí.
mar Cirilo Dutra, .Pedro Batis- Jurídica e Econômica.
ta dos Santos, NiJo Jacques Plinio de Freitas, Diretor do,

Dias Pedro. Medeiros, Tomaz Departamento de Cultura In

Gonzaga, Antônio Pereira Gu- telectual e Artística.•

tíerrez, Ir�eu Pedro -da Cu- Mário. Heleodoro Ferreira, Di
hha. Hermenegildo. de Bousa reter do Departamento. de Jo

Lopes Manoel Gonçalves- Ari gos e Recreações.
da Cunha Ocampo, Arlindo Lauro Daura. Díretor do. De-·
Guimarães,' Lázaro. Chanes- partamento de Saúde.

Aquino Vieira, Silvio. Wolff. da
Costa . ,;Antônio. de Freitas CONSELHO FISCAL - Iri

Moura- Waldemar José dé Sil- neu -Pedro da Cunha José,

va- João Heleodoro Ferreira, Abreu e João Heleodoro Fer
Mário. Nunes, José dos 'Santo.s reíra.
Guedes.
SUPLENTES - Hugo Antô

nio Fabení, Osni Gonçalves.

Saudações.
RENE ABREU PACHECO

10 Secretário.

s C.- Granadeiros da Ilha
ConvocRcão

De ordem do Sr. Presidente, em·exercício, convóco os se-,

nhores Diretores- e Comissão de Trabalho, para em' conjunto,
reunirem-se em secão-extraordínáría, no. dia 15 do. corrente'
mês' ás 19 30 horas na Séde socíai. a-fim-de tratar de assun-:

, '

�.o.s, relacio.nado.s co.m o. carnaval próximo. vindo.uro..

Flo.rianópo.lis, 11 de No.vembro. de 1950. -

ALBANO DE SOUZA LU'CIO

Secretário

.'

Basta aparecer na Assembléia um projeto. de ori

gem' go.v:ernamental para que o. órgão. udenista' à tar
de, venha recheado. de insultos ao. sr. Go.vernado.r do

Estado..

.
Se houvesse preo.cupação de pôr pedra,s no. cami

nho. do. sr. Irineu Bo.rnhausen, bastaria que a Assem
·bléia apro.vasse os projeto.s que po.r lá apareceram, an
tes da eleição., vindos da própria 'Oposição ...

Pimenta na bóca do.s o.utro.s não arde!

Po.r outro lado.; o sr. Irineu tem mais que pedras
na sua jo.rnada: tem monta;nhas! O seu partido é mi

noritário na Assembléia.,. A coesão. entre o.s coligados
assenta sôbre base nacional. A. U. D. N. está dispo.s-ta
a co.mbater veementemente o sr. Getulio Vargas. Com
iSiSO o P. T. B. e o P. S. P. não po.derão transigir. Além
-disso., o. próprio sr. Irineu pro.meteu mundo.s e fundo.s

IPara atravessar- a mo.ntanha- de pro.messas, só mes

mo túnel.
Dizem, por aí, que o funciona1ismo muito. espera

,-�

do futuro govêrno, baseado. nas palavras do candidato

quando. leu sua plataforma,:
Outros, entretanto, já relembram que quando

prefeito. de rtajai, o sr. Bo.rnhausen atrazou 'O paga-
mento. do funcionalismo municipal, obrigando-a a pas
sar um natal no' o.ra veja!

E também que exo.nero.u um f.uncio.nário efetivo..

por mera questão politica. Na justiça êsse demitido

venceu a causa recebendo.. mais de lS·etenta co.ntos de

�ndenização.. i

Aguardemos entr�tanto, o. 31 de janeiro para.
� ,

contarmos o

ahora seremos t�lices.
GUILHERME TAL

. �,� --: .. _
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


