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Criado o 'Horlo Florestal de Canasvieiras
Medida de alta relevância que Iocaliza a sábia política Horestal

do ilustre Governador, dr. Aderbal Ramos' da Silva

o Govêrno do Dr. Aderbal R:l-I
]110S da Silva, tem -volvído suas a

tenções para inumeros problemas
de vital importância para o, desen

volvimento do nosso Estado, 05

quais demonstram a {operosidarle.

.
.

do governante catarinense,

A Rússia não quer guerra agora
é o que diz Eisenhower

DALLAS,. Texas, 13 (V.A.)

I
ção, do ponto de vista de sua,

- O general Eísenhower ex- capacidade de produção, nem
Com estas e outras providencias comandante das fôrças alia- do ponto de vista de seu espí

do ilustre Governador do Estado das na Europa, .declarou que rito combativo. de provocar.,
vai pondo em prática leis sabias êle acredita que a União se-: atualmente, um conflito inter-

rias essencias florestais que e,- para a proteção da politica flores- víéticas, tem! entretanto, nacional".
tão sendo gratuitamente distribui- tal em Santa Catarina. nem está preparada para tra- Eisenhower não, quiz fazer

----------------------�--------.--:,-------........--

var uma guerra mundial nes- ü(:m�entál�ós sôbre.a politica
Desmando admínistratív« 'do cheíe As ít-tioldS bomena... tes momentos. naclOnal norte-americana.

do Gevêrne paraibano · Bens a Gustavo ;:;���:��,;,l��'i�i�::! Permaoencla das
Sob o tit�lo acima, o JO�-l' resp�nsav,el principal pel�! O ��iTg�s���ov i�L�;rp�i�ado I �:;��nt��on���\���U'n�mCI��� I lo rcas ,- federais

nal de domíngo ultímo publí- chacma da Praça da BandeI-1 ontem no Panteon dos reis: local, que, .embora êle �ão se-I R!C?, 13 (V.A.) - O TES
ca o segumte:

. Ira. . suecos, ao lado dos seus pre-] ja um perito em questoes so-1
deCIdIU concordar com a per-

João Pessoa, 11 - ?� cír- N. R. -, Enqu�nto ISso.ocor!e decessores de sete séculos, nUM' víétícas, tem· entretanto, manencia rías forças federais
c_ulos politicos. e admmlstra-I na P�ral!�a, cujo ,fl!nclOnalls- ma cerimonia de grande mages-I "muitos �mig�s que conhece�1 no Ma:_ar:_hão a�é o final da.
trvos desta capital comentam mo ha tres meses nao rec�b� tade. . I bem a situação russa. A opI-1 apuraçao, em VIrtude da pou-
com estranheza

•

a atitude do I vencimentos, os etern_os vzf!.z- .

,

.

, ,nião geral entre eles é de que I
ca segurança reinante naque-

aovernador José Targino, enca-: Zantes de Santa Cat!lnna nao Es�avan; p�esente as -ce.n- os russos não estão em situa- le Estado. ;

Ib
.

do r A bléi L " _I querem que o Governo cum- mamas três reis, os -da suecía, -

'
__

mI�han o a ssem ela. egis

I pra a Constituição. ' Dinamarca e Noruega, três O Peru depositou a raüficação doIatíva escandaloso. projeto de
O governador da Paraiba é príncipes coroados, noventa

li

l

•
'

.

aum�ntot de venclmet�t?s dda udenista princesas. e os representantes Tratado do RIO de Ianeirornagístra ura e secre anos e
t t h fe de

-

Estado quando é sabido que a
.

de quaren a e qua ro c e
WASHINGTON 13 (USIS) O Per d it nd

sít a..! 'econômico-financeira Não de esmola nas ruas. Auxilie I Estado estrangeiros. Grande ,
,. _eru, eposi a � ara..

u ç�o .

/
. _, s associações heneficientes, concentração popular prestava - O Tratado Inter-Americano tífícação do tratado Junto â

atual e muito melindrosa, nao a
. A' • ,

suportando O T·es·ouro· qual- .

tambem as ultimas ho.mena- de Assistencia -Recíproca ja es- -

-

t
'

trl"" I t
.

d União Pan Americana. tornou..
did h �- P f' d'

..) sens ao soberano falecido, ao a quase ,�t.Ja men e apoia o
quer me dI a que ven a on

er 1 la largo da Igreja de Riddalholm. por todas as republicas ame- se a 19a republíca americana
rar suas espesas,

.

t d _ construída no seculo treze. rícanas. em tomar tal atitude.
Sabe�se que esse proJe o � I O jornal. A Evoluçao, com

.

.

'. A •E:x;ecutlvo �v� como
..

patrocI aq1!ela acuidade que, nas le-·

R
-

.

I I
'

com a Illbanlanador e prmclpal artlÍlce o d�-I tras consagrou Voltaire, Sha'w, Ompe a uUos aV'Ia. .

sembargador Braz BaracuhI, I Eçf} e tantos outros, pu- ',�
primo do governador e desta-I bticou, em sua ultima edição
c�do. procer udenist�. Com a

t
o s�guinte tópico a !es�!!ito 40 ( Expulsos de BelgradO" os diplomatas e fechada a legaçãofmalldade de deflc�ta.r ai regtstro da nova dzrc<_:ao cto, ;). albanesa na capital iugoslavamarcha da futura admmIstra-1 P.T.B, neste Estado. �.,

ção, onerando ainda maiS? "A fim de desfaze� os rü-I '''''EELGRADO, 13 (y.A.) _ Argoslavia
'

envi01:!-�nota á Lega- ,do Cominforn piorassem nos
Tesouro do Estado, o 1?r. Jose mores- eX.ist'�ntes n� ?zdade, a! IUg.b�V.jia rompeu rej.ações di-. ção .alban€,�a, irifiOI1m�ndo-a dois u1timos anos," havendo
Targino vem nomeando· igual- �espeito i!a., 'tmp'arC1-ahd;a�e

.d�!! plomát'ifas
diretas com _a

AI-I que
doravante a Alb�nia pode- numerosas expulsões mútuas

mente, grande massa de cor- 'tlustres 1u't�es- do Egregzo. Tn- bâniàr, "fechando a Legaçao al-
ria comunicar-se com a Iugos-

de diplomatas é esta a primai
relis'ionários que se destaca- bunal RegZfJnal, qU! reg'tstra- banesa n&� capital. Ao mes-

.. _ ra vez que a· Iugoslá"\(ia toma
l'aro na campanba eleitoral, do ram a antzga G,.om'lSsoo Inte�- �no, b gov no iugoslavo orde' laVIa medIan�e as legaçoes de

uma decisão de tal importãn�,
partido, bem como promoven- ventora sem qü� fossem aten7 nou a expul -o dos diplomatas ambos os ..palses em Budapest cia contra um dos satélites de�
do ilegalmente e sem obser- didas as formalidades que ;O'P'Q albaneses'-em 'll.elgrado. "ou diretamente pelo correio Moscou.

' .

vancia dos requisitos normais, ex�gem, temos � d�clarar que O chanceler da Iugoslávia aéreo".
' A 12 de novembro de 1949�

diversqs oficiais da Força Po- tal� rumores soo 'i.nfundado�: declarou que a oonduta da AI- Um porta-voz da Chancela- a Iugoslávia rompeu' o trata
licial do Estado, cujo quadro pOlS se trata de hzpoteses?1, bânia se tornou intolerável. e ria declarou na semana pas do de amizade e assistência
já apresenta grande numero ferentes, e pode"!t!1s ass8�U1 c: o único fim de sua. Legação �� sada que os diplomatas e em- com a Albânia, e esta foi a.
de ex:ceden��.. . .

que os nov�s dmge",:_tes o
le� Belgrado era. reàllzar "atlvl- pregados da legação da AI.bã- única 'fez que a Iugoslávia as.·

HOJe, o Dlano OfICial dp �- T.B. c_.atarmense es��� d� �. "dades ofenSIvas e provocado- nia haviam sido ,expulso do sumiu a iniciativa, na rutura�
tado aparece com uma pag_!l1a no f!-cordo �om .�s t 1, g�n�z:o ras", A êsse respêito, foi dada pais, fechando-se ao mesmo de aliança com paises comu
cheia de novas nomeaçoes, pedidas, -pe. s 1, us res JU_z...,;s, uma nota oficial. I tempo a Legação albanesa. nistas__ com os quais tinh9. ami
fato que- está causando verda- os quaz8,

'

faze,!�o.as, ggr�"!" A decisão ,da Iugoslávüt é' Não havia ministro albanês zade. Os tratados semelhan-
deiro escandalo. ��tre to?0s co"!,, rra�de ac� o, sa e ,OlW

um novo episódio na púgna do: acreditado junto ao gOVêrnOj tes que a Iugoslávia tinha com'
os setores da opmmo publlca. e JUs 1,ça .

marechal Tito com o Comin- de Belgrado desde 1948. outros países- do Cominforru
E:r:-tre os oficiais da Força p�- liNfAS PARA IMPRESSA,. forn, dirigido pela RÚSSIa. O � Embora as relações de IUgOS-, foram rompidos por êstes e,bllca

. recentemer.lt� promovI- ,

.(; O 'f r o M A R I Ministério do Exterior da lu- � lavia com a Russia e OS países não pela Iugoslávia ..dos, fIgura o capltao Gadelha, __ .,-", .

,

Um fator, parém, de grande im

portância, sem duvida, foi a cri

ação do Serviço Florestal do Es
tado, pelo atual "govêrno e que
funciona em regime de "Acôrdo
com o Ministerio da Agricultura,

sob a sabia direção e execução do

competente Agronomo Dr. José

Carlos Horta Barbosa, que te.n

uma equipe. de auxiliares trabalha
dores e que silenciosamente pro'
duzern milhares de- mudas de va-

Rejeítades pele govêrnn indiana,
os motivos da invasão de Tíbet

dade de procurar fugir do pe...

rigo, enfrentando a situação ,�
tomando as medidas para res�
guarda.r a soberania das iron»
teiras indianas. �
Disse que a India declarou ti

China que as suas aiirmaçôes.
relativamente aos temores de:
uma aqressão estrangeira ao

Tibet, não tinham nenhum
fundamento. Os comunistas:
chineses afirmaram que a in
vasão dq Tibet constituia "um.
movimento, de libertação" e:

era. um assunto estritamente
doméstico.

NOVA DELHI, 13 (VAJ- O

vice-primeiro ministro indiano
sr. Sarder Ballabbai Patel, de
clarou que o povo indiano deve

preparar-se para enfrentar
qualquer desafio ou perigo da

agressão estrangeira 'na' fron
teira setentrional. Num die
cU?-S� , -pronumciaâo

.

ontem..,

afirmou que, em vista da ten-
'são internacional, a invasão
do Tibet peLCl China comunis
ta podia ter eião sufiiciente
para determinar uma nova

guerra mundial. -E encareceu,

ti todos QS cidadãos a necessi-
·'0

,

Voltará à atividade a Loteria FederalI
das aos interessados, bem COlHO

sementes e' assistência técnica.
Pelo interior do Estado, exis

tem 25 campos de produções de,
mudas em franco desenvolvimen

-, to, em cooperação com as Pref'er

turas, repartições publicas e par- extrações da Loteria Federal.
ticulares.

'

Segundo edital do novo eorices
sionario, o primeiro sorteio se-

rá a 25 do corrente, ultimo sa

bado do mes em curso. O pre
mio maior alcançará 2 milhões
de cruzeiros e os bilhetes para

.

éssa 'primeira' e:xltragão serão
dístribuídos no lpais tnteíro
dentro de breves dias.

RIO, 13 (V. A.) _..:. Depois
da paralisação de mais de um

ano voltarão a, realizar-se as

Esta- nota, entretanto, tem' ]J0r
finalidade, por em destaque, o nu

portante Decreto. do Exmo. Sr. Dr.
Aderbal Ramos da Silva, criando
o Horto Florestal de Canasvieiras.
que dada a sua alta relevancia dis-
pensa comentários. - ,

J
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Llnho belga para vestidos em todas as .córesmetro a Cr$ 89,00
(custa IJ.oFmalmente Cr$ 120,00) /

Sedas em padronagem moderníssima a Cr$ 20,00, Sedas estampàdas a Cr$15,OO. Combinações de seda a Cr$ 39,QO.
Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maillots, por preços que são

Um verdadeiro desafio à época, na A MODELAR!!r

Canse-,ho Regional d,e Contabilidade
. -Editàl _ "

1 - Comunicamos ás Associações Profissionais de Conta
bilistas e aos Contabilistas em geral que foi marcado o dia 3 de
Dezembro de 1950, as 10 horas, na séde deste-Conselho no Edi-
ficio Ipase, a Praça Peréíra Oliveira, nesta Capital, para a rea-

lisaçã�a �ssembléia de ��legados de elei�ores das associações
P_!of{ssionalS de,Oontanbüístas que deverá proceder á renova
çao do terço do Conselho Regional de Contabilidade.

-

.

-'

2 -:- De ,conformidade com as instruções vigorantes cada
delegação sera composta de seis contadores e três guarda-livros <,

e eleita em assembleia geral extraordínárla de cada Associação.
)

.

Florianópolis, 10 de novembro de 1950.
�

� ..
'-_

--. ALFREDO NAZARENO - Presidente ,.'; :/',
r�--:..---:..�� ��'""'":.......�--���-�����- .. -�-.-� -. �-��.-. �-�- �-�- �

�f:�.'+!.�.�.�.'+!.�.�.�.�.(."'.�.�+�.�."".�.�.�.�."".�•.�..::-.
��� Pis tortos-Reumatismo =Fraturas - '.;
��� Torceduras .. ' Defeitos Físicos �i.

. � DR. MOHTV DOMIT �:
�i� CIRURCiIA ORTOPEDICA E CiERAL ' �i:
�t� 'I'ratamentos especializados das doenças, defeitos I

..�.
�� e acidentes dos ossos 'e artículacõés. - Doencas ' %r,

d h
,., .,,.

fJ....
-

e sen oras, varizes e úlceras das pe.rnas., I
..�.

�t�, 1%
�. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 I�t·�� Das 2 às 5 horas da tarde. �t.1..�� Pela manhã comi hora marcada, no ;.,,.
��. Institu�o de M.edicina e Cirurgia, do '�!•

. '%41 Parana.--Fones. 67 e 2706.. ' ..+:.. ,�.
.//

·�t. -
.

.

. ,,% f

�t. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-AteÍl(Ie chamados :�:
, t t�. �

� �_�-:... _�,-��._��._�_._._�_._._••_�_�_� •.
__

�_. _�_�_:' • � l�

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�...�.��.�.�.�.�.�.�.�.�.�.� --�-------.�,------���.�--------�--�--��---------------------------

s. -C. Granadeiros da Ilha - !
Edital de concr.rrência

De ordem do sr. Presidente em exercicio, faço saber a quem
tntaressar possa que acha-se aberto, nesta I'Socied:;tde, con

corrência para arrendamento do serviço de "BUFET, devendo -

as propostas serem entregues, devidamente fechadas e lacra
das, ao sr. Ten. Albano de Sousa Lucio, .secretário desta Socit
dade, á rua Arcypreste Paiva, n? 5-sobrado, até ás 12 horas do
dia 18 do corrente mês.

A Diretoria reunir-se-á ás 15 horas do supra citado dia,
a-fi�-de ju.lgar as ofertas recebidas, para o que, desde já,
convida os mteressados a comparecerem ao ato.

.

Florianópolis, 11 de novembro de 1950.
•

Albano de Sousa Lucio - Secretário.

VALVU'LAS

I'hiJ'i,e
. MAIOR ESTOQUE-- -,

Allântida Ràdio Cal. Lda.
,

Rua Trajano, lt

·1
,

--
/

/

J

;.
"

-.",;

r ��-
t
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.,
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r

a
----------------------------��------------�-----------?�--------,.,------------------------------------------------

1 R ad i o s � t I ân t i d
.

. J,OND.AS, LONGAS E·C·URTAS
_

.

Atlântida r O sucessojda técnica' electrônica - AtlânUda - Super construção para durar mais -- Atlântida -. Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance <, Otima. s,elàividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Eleétroia.:t - Transmissores - Amplifícadores

At;ântida Rádio C'atarinense· Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.. Rua Trajano, n. 31 Telefone' n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0 E�_�!.�O_-Terça-íeira 1J dê Novembro 'de lJ5J

,�1ais uma primavera se nos veio
.... cheia de flôrss. de

:alegna e de ;;01. .: Depoís de longos días de inverno mas de
chuvas e de índecísão ,do tempo, Que dava aspecto diferente à
cidade. voltou €t Metrópole a ,encher-se de flôres. como moca
'Que se enfeita a chegada da época do amôr em que se embe
leza mais e mais atraente se torna.
_

Com a chegada do, sol após días de chuva. a cidade vol-
com

,

ta a ser o que sempre e, bulíçosa VIbrante, prenhe de sorri- Frances Langflord, Ralph Ed
.sos e de alegría. E a metrópole se sentiu novamente tropical wards Phillp Terry' GENE

� outra vez as suas pr�las �e encheram de creaturas formosas KRUPA e sua orquestra!
-em busca do sol que dao VIda e vítamínas "..

�

Mais uma Primavera se nçs chega com 'os maviosos chíl-
. Me.lodlas Embnagadora�!

.reos dos passaras, .com. os [ardíns floridos f:
-

rescendendo a N�l�es de Luar!. .

Jasmrm ..

c'
E a caríoouínha voltou aos vestídínhos leves aos Idilios Inesquecíveísl

_-estampadOS faceiros, num elegantismo notadamente brisilei- No Programa:
.}'Io··À Natureza conhecendo bem o 'Homem t -' 1°) _ Noticias da Semana

e, como mulher,�sabe do prazet do homem 'p';;i���:�i:;õ:;��� --Nac. _
'"

.Assím quando estamos lIo Verao desejamos o Inverno. cuan- 2°) _ Berço de Uma Naçao
-do nos _sentrmos no Outono pensamos na Primavera. Quando - Viagem Colorida. -
n-o Verao, reclamamos e temos saudades do Inverno. Na prí- Preços-
.mavera muitas vezes fartos do amor e do bulício, pensamos na S

-.

ita . Cr$ 1 20.mànsuetude do Outôno •.. -
- ras. e S1'1 S. - ,

. E a. Natureza no vae e vem das estações- distráe o Ho- Estudantes - 2,00
-mem. ... � . _

_

".
- ,cavalheiros - 3,20

Um 9-la - este um dia QU� fica de emboscada na esqui- "LIVRE" - Crianças maiores
na da VIda - aquele Que deselou tanto mudar de estacões d

-

;à chegada da Épgca· das Flôres, procura dentro de si a pri� e � anos poderao entrar na

1TIavera. .. E entao nota tque o tempo o dístraíu tanto Que sessao de 5 horas.
<ele nem notou Que embora na estação dos amôres. há na sua - ROXY

.alma, e .no seu corpo uma outra estação: - O Inverno da As 7,45 horas.
.exístêncía , . . . NINGUEM CRE EM MIM

Para tantos- pois, a Primavera trouxe a alezría. o esnlen-
.

-dor, o sorriso a vontade ansiada .d� amar e de ser amado. Pa- com .

.ra outros, �çdavIa, nao trouxe, smao a certeza de Que entra- Bobby 'DRISCOLL, Barbara

.ram, defl:l11�n�amen�e, no inverno da existência.. . Goddes e Edgar Kennedy
. Que ma e a Prrmavera Que parte... Que boa é a Prima- Nó Programa:
'vera Que chega ...

/IJida ao microfone da Rádio Guaruiât; -', 1) - O Esporte em Marcha

� N�.

ANIVE'R'SARIOS:
.

A data de hoje consigna (, '2l - Metro Jornal. Atual.
.Jomaãsta. ;WaJmor wenânau- aniversário natalício da exma. Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

, sen. sra. d. Cacilda Noceti, digna "Imp.i Iü (Dez) anos.

Na Capital da Republica; espôsa do sr. Oswaldo Noceti>· IMPERIO (Estreito)
.onde reside e de cuja ímpren- residente no bairro � Goquei.-

.

ÁS 7,30 horas.

.sa é destacado elemento vê ros.
- .SE'SsAO DAS- MoçAS -

transcorrer, hoje, o seu ani- D. Cacilda
_

terá opor tunída- (-CUPIDO DO BARULHO'
. versárío natalício, o nosso de, hoje de aferir o grau de

/ prezado conterraneo -jornalis- estima em que é tida por suas
·ta Walmor Wendhausen, re- numerosas .relações .de

.
ami

-dator do "Radical" .

" .

zade que lhe propiciarão, pEj-
As muitas manifestações de lo feliz evento. merecídas 110-

.símpatía que receberá
�

pelo menagens.
.felíz evento, -juntamos as nos- O "O Estado" a cumprimen-
:gas, com wazer. _ � ta, respeitosamente, auguran-

Glauco Vasconcelos do-lhe os melhores votos de
Ocorre- hoje, o aniversário felicidades. �

natalicio do estimado jovem VIAJANTES: ""'�::::--'J_j

-conterráneo, Glauco vasconce- Jorn. Jaime Mendes .IJ:F
'los, aplicado estudante do Co Acha-se nesta capital, acom- / I
-légio Catarinemse e integrante panhado de. sua fi.mília, ·em

da oI1questr:a daquele educan- gozo de férias, o nosso ben'

casa I-dário como v�olinista, de"des- qui$to cont�rrâneo jornalista .

� ·'---a- uU�'-setaque. Jaime Mendes, operoso Fiscal ...
Seus numerosos á-mig03, ad- de Fazenda de Rio do Sul e. Aluga-Ise uma casa à Av€"

:mirador,es e col,egas 3.cotrerão, diretor de redação do "J-ornal nida-- Hercilio Luz _ esquina
hoje, à residência de seus pais, da Semana" que cile1.ila na- General Bittencourt, nO 40.

:a rua Bocaiu:va, para· cumpri- quela próspera. cidade. Tratar à Rua Visconde de

mentá-lo pela auspiosa data e Ao prezado visitant,,: os nos- Ouro Preto, 18.

lhe desejar felicidades.. sos votos de-feliz e'stada em Cadern-elas ex.travl-adas
As homenagens que lhe se- nosso meio, extensivas à sua Moellmann,. contratou casa-

Tão pres'tadais, aJssoclamo-nbs, E'xma. familip.. menta em data de 7 do cor- Foram extraviadas as câdernetas da Caixa Ecopômica Fe-

prazerosos.
. CONTRATO DE CASAMENTO rente, Q provécto advoga.do na deral, de nns. 3980 e 503. -

.

-

.

.

FAZEM ANOS HOJE; Com a senhorita Iza wan-I Capital da Republica e nosso
A

-

tO sr. ALberto Entres, pro- dreck Gaya, ·dileta filha da pr:esado conterraneo, Dr. A- SSIS encia aos indigen'�s no /
-prietário da 'Livraria Gerltral, senhora Cacilda Wandrec:ç_ derson Horn Ferro, filho da

H -t I dI'".

-_ o sr. Aloisio FerI"o' de Gaya e do CeI. Alexandre Gaya exma. Vva. Axires Horn Ferro. OSpl 6 e "aridade
Azevedo; .

-

contratou casamento o nosso - Aos felizes noivos nosso a- O movimento de assistência aos indigentes internados no

_ a menina Florisbela Bit- jovem escultor Moacir Fernan- braço de felicitações. Hospital de Caridade de Irmandade do Senhor Jesus dos Pas-

:tencourt, aluna du Colég'io Co- des.
- O - sos, durante o mês de outupro próximo passado, foi o seguin·

_ NotI·cI·an.do o acontecrm'en-to FALECIMENTO te: Consultas, 890; Qperaçoes, 94; Ex. Laboratório, 171: Raio
raçao de Jesus; X, 57; Ondas curtas' 37, Infravermelho, 35; Ultra-violeta 12-
_ a srta. Maria de Lourdes O ESTADO o fa'z eviando ao Na Capital paulista, onde Oorrente el�trica. �O; Metab�lisII!.o basal. '1; Tubag·em duode:

-Lemes, balconista da Livraria e,scultor pat�icio votos de pê� residia, faleceu�no dia 12 do nal, 1; R_adlOterapla. 43; Iomsacoes, 10; Anestesia p/gazes 5;

',Central; renes felicidades. coru:ente a sra. Bené Salgado, Transfus�o <;le .§ang'ue, 8; Inhalacões .c/penecilina, 9: Curati·

_ o menino Armandb Luiz Noivados) de C�a_rgo Freitas, vos, 1898, In].��oes�2�! e Formulas aVIada'S_,_2_1-2-8.-----
Andrade, funcionário do Ban- Com a gentil senhõrita Bea- A estinta deixa viuvo o sr..

O f"b d
-

d
-

-,

d·
-

ço do Brasil; triz Ribeiro Moellmann fino Antenor\_de Camargo Freitas, es I ra or ·e ma eira
_ a srta. Leonor Ménezes ornamento da nossa s.Qcieda- inspetor �ral da Cia. Ipiran·

,de Oliveira, espôsa do sr.' Ma- de, filha do Dr. José da Costa ga de Segur�s, e tres filhos,
::no I dO'

�

I
sendo um menor .

.' e e llve.ira.
-

- Moellrnann e de sua exma. es· Era irmã da)"Exma. Sra.
D. Caczlda Noceti posa Da. Ana Elisa Ribeiro Dalva Salgado 'd� Cunha,

es-,-po�a do sr. ,J6ão AlGantara da
.

� Cunha:� Diretor R. dGS Cor-

Panelas de Pressão AR'NO reias e ·Telegrafos, nesta Es
tado.

. ?\" Desfibrador - Cx. Postai 248 - Bahia.

a Cr$ -5tO,OO t( --:-.----�------,-----

Grelh_adores Etétricos iT.J��'"
"",,' i+' '

o Remédio de Confla.ça da Mulhel

a Cr$ 300,00 j ��'::_� 1J I '"
" REGULADOR XAVIER

nA Elefrolandía t;.,J r:- b\. Duas fórmulas -diferentes para. dois males diferélltes

Rua i\l'cipreste - Paiva Edf. Ipase _ Terreo .:( ,fi{- N� 1- EXCESSO * N! 2 - ::�����

CII���a���t!oN/ I
ÁS 5 e 7,45 hs. As 7,45 hs,

Sessões das Moças
Uma 4doravel história de

amôr, saborosa como cham-
pagne! IMusica e iromance maravi- -

lhosamente combituuios !
SINFONIA ROMANTICA

-Diario da Mefropole

o
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

vai-:é-vem -, da, primavera

....... r ser x 'n sr lIfW'O?T' q S •

Cr$ t.750.00�
- o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva - RAificío Ipase -Terr_eo

j Sociedade' Musical Amõr à· Arte teDl
0810S-, d·iretores

- ,--..., Eleito _ presidente _o sr, Orvaldo Silveira

,

Da Sociedade Musical Amôr 20 Secretario: D1alma AI..
a Arte, recebemos' a seguinte

. _ ves,

comumcaçao, que agradece- 10 Tesoureiro: HiginlQ' Ne--
mos:

"Florianópolis, 8 de Novem-
bro de 1950. '

Sr; Diretor do O Estado
Nesta.
Tenho a honra de comuni

car o V. S. que, em 12 de Ou
tubro p. passado, foi empossa
da a nova diretoria desta so
ciedade musical, -estando as
sim

.

constítuída:
Presidente: Oswaldo - Sil..

veíra
Vice-Presidente:

Rateke.
1° Secretario:

ladíno

ves

2° Tesoureiro: Bloberto La

pagesse Filho.
.orador: Pelaio Mendonza

1° Bibliotecário: órtanõíno
Oliveira �

10 Procurador: Nestor Cos-
ta

20 Procurador: lrineu Fer..'

reira .

Valho-se desta oportunída
de para apresentar a V. S.

Jenuino" l protestos de elevada consíde- ,

I
ração e apreço.

Qrestes Pa- orestes Paladino - l° Se-
cretario"

ADERSON HORN FERRO e _BEATRIZ RIBEIRO
MOELLMANN.

tem satisfação de párticipar aos pare'ittes -e pessoas de
suas relações, 9tte contr�taTam casamento

FpoHs, 7-11-950

Mesas para a setrêe de hoje
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, comunica- Que

as mesas para a soiré que se efetuará hoie no Clube Lira. na
qual serão apresentados números de arte, se encontram a ven
da na Relojoaria MORITZ".

Reuniões do Conselho Nacíonãl
do SESC e SENAC

Realizar-se-á, nos días 22 e

23 do corrente, respectivamen
te, na Capital Federal, convo

cadas pelo sr. dr. João Daudt
d'Oliveira, Presidente do Con
selho Nacional ão SESC e SE
NAC, reuniões dêsses órgãos
de classe, de que participarão
representantes do País.

Afim de atender aquela con

vocação, o sr. Charles Edga�
Moritz, Presidente do ConBe"
lho Regional. do :SESC e SE..

�

NAC, em Santa Catarina, via
jará para o Rio de Janeiro, no
próximo dia 20 do corrente, via
aérea.

Compramos um desfibrador hidraulico para polpa de ma·

deira, de bom fabricante � em perfeito e$tado, capaoidade
,

,

-

aproximad,a de uma e meia tonelada por dia; ofertas para'

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

'(CB A' C C E L I" ;

1

........

S. C. Granadeiros da Ilha
.

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

nhores Diretores, e Comíssão de Trabalho, para em conjunto,
reunírem-se em seção-extraordinária, no dia 15 do corrente
mês ás 19,30 horas, na Séde Social, a-fim-de tratar de assun-

,

tos, relacionados com o carnaval próximo vindouro.

Florianópolis, 11 de Novembro-de 1950.
ALBÂNO DE SOUZA LU'CIO

Secretário

Sílilis

VENCE-SE

r.nm t'an!ldrlarlp nar« fôO lif;ro� OP l<Ol'vete. pqniOllit.. com com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P.' e batedeira com mo

tOr de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

......

-

_.

VALIOSO PREMIO � CR$ 150.000,óo \

'CLINICA E CIRURGIA DOS O

G dO· t de S ta Catarl·DI����;- �gVIDO
- NARIZ E GAR 'ra,n e . rlen e an

DR. J. J. H,ARRETO. 00NV I'T BJ 'Formada pela Faculdade Nacional
O Grande Oriente Estadual de Santa Catarma, tem a hon-de Medl:eina, da Universidade d.p

Brasil' Ex'assistente dos Serviços ra de convidar as LLoj:. MM:., os Mm:. dêste Oriente e os de
de Oft"almologi<t, do Professor Caldas passagem por aqui, as e�as. 8;utoridad� e f�íli,as par3; a
Brito, da Policlinica Geral do Rio Sessão Branca que levarao a efeito n_? Templo SIto a rua Vld�de Janeiro, e de oto-ríno-Iarfngologfa, Ramos n. 80, no dia 17 do corrente, as 20 horas, quando serao
do Professor Leão Velloso, Hospital

entregues diplomas de Ben:. da Ordem aos lIr:. P:. A:. C:. C:•Moncorvo Filho.
. Alf b t·

-

RaConsultório:. Rua Trajano, nO 31 e Y:. C:. e diplomas de honra ao Curso de a e izaçao e
.

-

10 andar
.

! dio-Telegrafia da Loj:. "Ordem e Trabalho" e Curso de,DatilO-
Atenderá, diariamente, a partir do grafia "Pedro Bosc�" da Loj:. "Rege!leraç�o, Ca�arinense", padia 1°' de Novembro no horário da

.ra-o"que ficam convidadas as respectivas Díretorías .

.

.\4 ás' 18" horas.'
'

'. �'"

",' Gr:. Secretario

Ataca todo o organísme
l'l-:M SIFILIS OU REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?
. ,

USE O POPULAR PREPARADO

da Sífilis e Reumatismo da mesma origem;
Inofensivo ao organismo. agradável como licor.

Colégio. Estadual Dias,
-.

EDITAL�
li:XA,ME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

1 - ia época: .

-
.

a) - inscrição � -de 15 a 3<l de novembro
.

,b)""- realização - Primeira quinzena d-e dezembro, rios .días 13,
H e 15.

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

Os documentos estão isentos de sêlo por .leí.
. 3 - "Inscrição : Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou

f,lOl' seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a

declaracão de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames

pe 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 esc r;·

�as de português. de matemática, de geografia e de história do Brasil,
sendo eliminatórias as prj.lvas de .portu�uês e de �atemática e não
podend.o prosseguir nos exames o candidato que nao alcançar pelo
menos nota 05, em qualquer deras.

Velho

Viagem com sfgnranca� rapidez
SÓ' NOS 'CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO·

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

"Que_ dlr nas

iànlas! Re.
,O'SS8 levanlar
O braçal"

.
.

'L... E N Z I'
o Alfaiate que veio de São Paulo para servir

os elegantes de Florianópo.is.

BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE

.

Salas 6·7 1° andar.. - Florianópolis I
. �....•......., � ,

•• .• .i. ..J /�... ,

Cia.. Ipteroa:cional, de Capit_aljla,�k,
" - �

AV 1 ss.o
Aos nossos portadores de titulos, aos interessados em geral e ao

publico, avisamos que o sr, Elpidio Candido Sousa Junior, pe�ill. <!_ü<
missão do. cargo de agente cobrador, sendo nomeado em snbsbtwçao
do mesmo e empossado 'em outubro ultimo, o sr. Waldyr. Pedro Del Prâ
Netto que se achá devidamente credenciado para proceder a. cobrança
das �ensalidades de titulos e tratar dos vários assuntos eoncernentes

a nossa Companhia e dentro de suas atrihuições. Os srs. portadores
de nossos titulos poderão, pois, efetuar o pagamento de suas mensa-

lidades ao referido. sr. Waldyr Pedro Del Prá Netto.
_

Companhia Internacional de Capitalização .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DA.TI LOGRAFI-A
(orrespon iencl ,
Comerciai

Confere
01ploml

I
______________________________� i

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

DIREçA_ol
!\méUa M Pigozzi

METODOI
Moderno a Eftcalal.
/

,,4ss. dos Servidores' Públicos
de Santa Cataria-a'

; Comunicação
De conformídade com o resolvido' pela Assembléia Geral!E�traordinária· de 19 de agôsto do corrente ano, na qual foi

aprovada a reforma dos Estatutos, comunícamos aos senhores

associados, que o Clube dos Funcionários Públicos Civis de
Santa Catarina- passou a denominar-se ASSOCIAÇãO DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA CATARINA.

Comunicamos I ainda, que, entre outras alterações, figu
ra a de poder pertencer ao quadro social os militares inativos,
autárquicos e extranumerários.

Os nováS Estatutos, impressos em folhetos, eneontram-se
na séde social, a venda' ao prêço de Cr$ 1.00. ,

NALDY SILVEIRA
2° secretano"

Para que sofrermais?

Aplique um

Emplastro SABIÁ
que alivia na hora

dores reumáticas e

musculares, nevral-

;..-/ gias, contusões, pon
tadas, lumbago, tor

ceduras, etc.

Aplique JA um

EMPLASTRO
Ru II General Blttencourt, 48

(Esquina AlberAue Noturno)

Cio. Líder Construtora
São Paulo

SUCURSAL PA:RA O ESTADO DO PARANÁ E SANTA CATARINA
Rua Carlos de Carvalho, 120 -.- 3° andar - Salas 30, 31 e 32. -

Caixa Postal 832.
CURtr.-IBA

Agente nesta capital sr, NELSON ALMEIDA --: Rua Conselhelro
Mafra, 77.

. . . . • • . . . . • • • ... . • • • • . . • • •• ;:. . Conferidos na capital em Curitiba pela Ciá. Líder Construtora aO!

P
y sr. Ervino Wolff, residente na Bairro Pilarzinho, portador do titulo..

recura-se casa n. 19.194 do plano "LIDER MAXIMUS" no- sorteio realizado no dia
29 de setembro ultimo.

Pa ra a Iu riar O felizardo havia pago apenas 3 mensalidades de Cr$ 50,.00 e nos
.

)6 planos da LIDER encontrou a oportunidade de ver realizados os seus
Procuro alugar uma: casa de me- sonhos de possuir casa própria, cuja construção-vai ser erguida m.

teria!' que esteje enyaoas condições, capital à escolha do felizardo e no valor de cento e cincoenta mil cru-
não precisando �* no centro. Da- zeiros.:

,

se preierencia �,qh� tiver garagem

I Com apenas Cr$ 20',00 ou c-s 50,00 mensais, abra as portas de
ou galpão, ;/-, � .

seu futuro lar adquirindo titulos da Cia. Líder Construtora.
Tratar cem o agente do Bapido

I
Mais informações, com nossos agentes autorizados ou nos ende-

Sul Brfl:S'ileiro - 'I'elef'one-, 1172. reços acima. 'l;i Y, ) ,

c

t ';A- 04$-' At.'"
I _.Ilaol.. Idbl'loa.' A Cala •A CAPITAL- .hCJma a '·at••DlIo cio.

YIIltêa cant•• d••f.tuo·l'.m lual Gompl'Cll1 MATRIZ .m

--_

>

I
I,
I

.",

Fcabl'loant•.• cll.tl'lbllldor•• da. afameada. OOD
I.ogõ•• -DISTINTA- • RIVET�. PO.IU' um gl'an;
eI. lortlm.nto eI. aa••mlra.. rl.aado••

' "na.
bonl • barato.; aluoda•••1mol'lnl • eaylarn.ntol
plll!ea clfaleat••, que � I'•.,.b. d1l'etament. .leal

Snr.; Comual••t•• do Intulor DO ••ntldo d.-:lh. fasu.t1It '�'1a1.
Flol!hID6poU.. -i )FIIdAIS.m 8lQmonou:e Lajlll••

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTADO- -T�rça-feira, 14 de Novembro de 1950 5

J
,

Servicos Aeteos
.cc(ruzei,o do: S.ul" Ltda.

Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Rapidés

NOVOS HORÁRIOS
SEGUNDAS-FEIRAS ___.:. Fpolis. - Joínvílet-« Mafra _

'l'U. da Vitória - Lajes (Ida e volta). 'Saida da agência 7 horas
TERÇ.AS-FEIRAS - Fpolis. _ Curitiba � S. Paulo

-o/baldeação - Rio. Saida agência 5,30 heras.
;

Idem - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e �io. Saida agên--eía 11,15 horas.
.

Idem - Fpoíís. - Mafra - 'Curitiba - Itararé - Sãó
..Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

QUARTAS-FEIRAS -- Fpolis. -. Curitiba - São Paulo
- Rio. Saida' agência 9,30 horas.

.

Idem - Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória _.

)\Lajes. (Ida � volta) ,_' Saida agência 7 horas.
Q'UINTAS-FEmAS - Fpolis. -- Mafra - Curitiba

.

::Itararé -. S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
Idem -.:.... Fpolis. - P.: Alegre - Saida agência 2.30 horas.
SEXTAS-FEIRAS - Fpol1s. -:- Curitiba - São Paulo

�:e!baldeação Rio -. Saida agência 5,3Ó horas. .

-

I�em - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador
-- Saida .agêncía 6,30 horas. "

Idem - Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória _
�;I"ajes '(Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

SABADOS - Fpolis. :- Curitiba - S. Pauloc/baldeação
. .Rio - Saida agência 5,30 horas.

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé -;- S.
Paulo _' Saida agência 7 horas.

DOMINGOS - Fpolís, - P. Alegre - Saida agência�,30 horas.
MACHADO & CIA S. A. - Comércio e Agências.

FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.
ITAJAl - Alvaro Luz - Rua Dr:'Laura Müner, 26 _

Telef. 211.
.

BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Criciuma r-'_

._.•- _ :.
_ ··_·_·.·.·.·_-.·.·.·.·.·.·.·S �'"W

Aluga-se ADMIRADA?
use KOLYNOS!Confortável casa,· sita à rua

:':!Bulcão Viana nO. 61, com recente

mstalação de agua fria e quente,
-oarnpaínha elétrica, dispondo de

:tImplas salas de visita e jantar, 4

-quartos, espaçosa cozinha, quarto
-de banho novo e completo, 'com
-chuveíro para empregada,

A tratar na Avenida Hercílío
;LllZ, nO. 31-Fon-e 1076.
..... o.o. .o... .o.o.o. o.o.o.o.o.o. o.o. •. o. ••••

j Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

1'�: Oswaldo',',
ri telefon es ,1536 e 1324
�; P.15 de Novo n.22- 2'. andar

Não se admire de que o Creme Dental
Kolynos combala as cáries, pois Kolynos
destro i as bacterias que produzem es

ses ácidos bucais causadores das cá.
rles. Kolynos protege a saúde e embe

lez�o sorriso I Experimente Kolyn08
boje mesmo e ... use-o sempre I

KOLYNOS Combate a. cá.....
Agrada ma.
lende ma".

f'·'21·P

Colégio Calarinense
'Edital

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias 10 a 2' de dezembro, ás 8 horas.
Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade.
Exames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e do III 'Cientifico:
Em fins de janeiro. �

li Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 10 a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.
Para os candidatos ao exame de admissão haverá um curso de

,'.preparaç�o regular- desde 29 de janeiro. Mais informes com a dirétoria.\ I
'.

.

)

",'

'-

,
.

"

< '.

". ;�.,.,.'

para compreender p.,0rque

está acimq de tod�s e_m rendim.�ntCol
eCQnomia.

,
'

lucro
9 que mais conta num caminhão li o

que eltá' por baixo - e no novo

Chevrolet Y. encontrará ainda mais

potência, riCides. durabilidade. -
para lhe dar- mail quilômetros de

operação econômica... mais �no. de

terviço l.ucrativo. Antes de decidir a

compra de um caminhão. veja o novo

Cltevrole.t, que apresenta caracte

rÍlticas Itue reverterão em mais lucro

pa(a o leu 'negócio I

y
• Molor de válvulas ia 18l1l(I.

,...,'� ."'. -..,. �

• Embreagem, dt IIIUI"...j,
frágma

.

."
'

• filO trazelro ""o!d,

• freils de dupli artlcul�çH

. •
I lIod" di aro I.",

• Itreçlo com meellls....
esleras

'., rMAIS TEMPO NA ESTRADA

MINOS TlMPO NA OfiCINA I
Paro vencias e serva..

�o proc!,r. 05 conc,e..
slonários Chevrol.'
.,ri todo ó país.

•
.

a.:.. ----"- -.:/UIt.".
Prod.uto da

�ENERAL M,OrOIS 'DO BRASIL S. A.

._

5.041

-------�------------------------------�----------�-----=-----��---------
.

Crédito Mutúo' Predial Casa de negócio
à vendaAvisamos aos nossos prestamistas que em virtude doe es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteíos que sãe basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não ,esd:ão
sendo I ealizados.

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

quem em dia.

POl' motivo de 1V'iagem vende-se,
no Estr,eito, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunídade.
Informações na agência deste jor.

J. MOREIRA &; cu.
CONCESSIONARIOS

-----

• oo
_ '... .

FER IDAS. REUMATISMO E
PLACAS S'lFILITICAS

Elixir de N'PUDeira
M.dlaac60 Ilwtlll•• DO b4tarn.Dt

da .lfUi.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAHCIA'
•

,

,

PROCURB A

Alfaiataria Mello • .. .. .. .. .. It ••• "

Quem: achou ?
PERDEU-SE um molho de chave..

grátifica-se a quem o. entregar na

redação dêste jornal.

Rue Felippe Schmidt 4A •
,.

Deseja um emprego
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no ínteríor

do Estado, de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de

instrução e ocupações anteriores e se possível fotografia.'
_.._.._-.-----.-------_.:._-_.._-_..-.-.---_."".._,--_._---.-:-�.----._-.-_._-_._._-........_._._._._._._-;;._...,."".

"ºI�E�A§�Eº"
RESP. LTDA." "\,

_§ede: Edificio IPASE, !O 4f
- Florianópolis

AGENTES GERAIS DA "j
COMPANHIA DE SEGe, OS RIACHUELO

Incêndío, Transpor!I'- e Acidentes Pessoais \
CORRETOHES OFICIA.] DO

Inst. de Prev. e Assist. d Servo do Estado. (IPASE)
Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de GarantiJ Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem examj médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB_!�ENTES NO INTERIOR DO ESTADO

IlSCRITORIO lI'lIOJHIH.RIO &. Lo
ALVD!I

Encarrega·se, mediante eomfldo. ..

compra e venda de lmóTela.

� Deodolro"� �,�,� .:':;J�lllJ"i

lO. . .•...•...•..•....•••..•.•••

CASA-Aluga-se
RECÉm-CONSTRUlDA, A RUA

JOSÉ BOIT;IDUX N° 9.
'-....TRATAR COM O SR. MILTON
CUNHA. NO TESOURO DO ESTADO.

..... lO. "...... •••••••• lO •••••"

7

FIUZ.A LIM.4 & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() ESTAI'O-Terça-feira, 14 de Nr vembro de 1950 "\
------------.,.-----------_._

" fim de -aDD iubilarlFederaç-ãe ·-A-quática doe
I CIDADE DO VATICANO, 131- .

. �
.

C
'. -

'(V.A.) -: �ertos j()rnaisdta�ia-
<, �anta

.

alarlna
I

Márío Freyesleben I n_os anuncIaI? 9-,:e se re�llZa· .

_ ,

-

•.

j
..

'

,
, ra um consístórío provável- O Conselho �gpellor da feÇle.raçao ,Aquat,lCa de Santa -

Com a,chega�a dos, ,dIas
I
físura de Iguatemy, outro pr�- .mente no dí 11 d� d embro Catarma, em re.umao extraordu;ana. hoíe realísada, na sede

quentes e das nortes plácidas, parador do clube, como o mais
la

_

d
ez

d
,'do Clube de Regatas "Aldo Luz' . resolveu:

,

I
. -'. . I ít d a atender ao re-. para a nomeação os car eais a) - conceder ao filiado C, N, Cachoeira, de' Joinville. ms-I antevendo um �erao ve�dadeI-1 capacr a o

,'. _ legados, que "fecharão as Por- cricâo da seguinte guarnição- no 20 pareo (Campeonato Cataramente maravilhoso, eIS que
j'
porter. Todavla, Iguatemy nao

tas Santas das basiU.'cas de São rínense do Hemo) .da regata de 13 do corrente: patrão - Moa- .

surge a noticia de um fato', se encontrava no clube, e na-
João de Latrão. no dia em que cyr França, vi -:-_Conrado Elling. s/v - �u�o A, Ravache-

grandemente confortador aos da de prático conseguimos apu- r.p' f h P t S t d s/p - Egor; We)llschusez, pi � Ingo K:rellu�g.! ,..r-
,_

. teress rtí � d'l .

o apa ec a a ,ar a : an a e b) - autorísar. o cancelamento da mscricao da zuarrucacaltos m ere�ses espo IVOS e· rar.
, . São Pedro, assinalando dessa acima referida, no .60 páreo (Novíssimos). mantendo entre-Santa Catarma:

..: Montz, o responsavel pelo forma o fim do Ano Jubilar. tanto-.a inscrição do Clube Nautíco-Cachoeíra, no mesmo pa-
- "As regatas de � novem- apronto do Rlachuelo, anda na Julgam os círculos religiosos reo. .'

."
'

bro"!, .

'

:. "moita" silenciando completa- ,
.

.

té
,

dería l ,
........c) - convocar os !Sns. JUIZ escalados para a· regata de �

"

tá .

..
'

r que esse consis ano po ena 15 de novembro e bem assim todos os remadores que dela par-A espectatíva que es a �n m:nt�. ° qu� haver� co� o realizar-se no dia 18 de dezem- tícíparão para 'uma reunião conjunta, afim dos mesmos fi-volvendo o espetaculo nautíeo -gremio da RIta Maria? � . bro abrangendo a criação de carem íriteírados das últimas _providencias tomadas. para o

,?a Proclamação.:-: e deverãá -

)
o o o. .

A novos cardeais, mas prevalece bom exíto da magna competíção. , "

mt.ensa e .tudo faz ��rer, seja ,

.

Nada

..

sabemos em

referen-Ia o.píníão de:,\.
ue findará o ano

Sala das S.'essoes em Floríanópolis

..
1

.

de Novembro de:

�le, re.vestIdo do mais consa- c� a?s clubes de Blt;t�ena:u� sem que sejarh preenchidas as 195�duardo Vitor Cabral _ Presidente em exercício da FASCegrador deslumbramen«?, dado Jcínville- L�guna e �aJaI' p01S, vagas que se-abriram noSacro' '\ �

tambem, o ac.entuado ínteres- nenhuma lnfo�açao chegou Colégio de 1948. oportunidade' /
. • Aumento da produ-se. q�e as m�lS. famosas agre- ao �osso con?ecrm�nto, o �que . m que 'foi atingido o "'pIe:-· Celabra ...sa em Paris _

-

. r .

miaçoes re�lStlcas de �() o �entlm?s. �UJto, pms,. estamos �um" de 70 chapéus cardínalí-L'
� �

�ao rlzlcola DO Par&.Estado, estão devotando a· re- ímpossíbílítados de. íntormar .' .'

'

O a' rm·lstl·C·IO da la Y. •
ferida pr�a;- _" aos leitores, um notícíárío mais cos e� consequencia de 32 no- .

'.. .

• �E�M 13 (V. A.) -::- Os
A grandiosa .atuaçao do AI- ' meaç.oes novas.

. .

.'

d g r a
meios mter�ssad�s.n? aume_!lto

do Luz, nas regatas interna- deta}hado... . .. E�Istem atualmente 53, car- grao "
.
D� r

.

da produça;o rízícôla, ,nes_!;e'
eíonaís de São l?aulo, foi um

Nao obs�ante _ ,acrechtam_9s dea.Is, �endo 34 estrangeiros e PARIS, 13 (V.A.) _ O 32° Estado, cogitam da fundaçaG
atestado sobejo, da atual po- que .as �UIpes qu� defenderao 19 ItalIanos.

_ aniversário_ do armistício da do �_'Ins.ti�uto 9-0 Arroz- do Pa...·
tencia do remo cátarÍnense e o. prestIgiO' esportivo daque�as Primeira Grande Guerra foi rá", tendo para isso convoca-

muito veio contribuir para
� Ó Cldad��:prep�ram�e com �n: Télt'gramaJ ret dos celebrado nesta capital e nas do uma reunião de prefeitos

:maior brilhantismo das rega· �o e
.
lcaçao, �IS,.O c�r �. Acham-se retidos, nos Cor. provincias com o mesmp fer- municipais e produ�res dê�e

tâs de novembro já que o. q!le, mnguem
.

e-BeJa ecep
r�ios e Telégrafos despachos- vor dos anos precedentes. cereal. ° I. A. N, delIberou dis"

�osso publico es�rtivo m'os- ClOnar aos. seus nu�eros_9s para-; MlLAÓ, i3 (Vl�.)· - Em tribuir sementes' /Selecionadas
tra-se mais interessado, no fans, que dla 15, se almharao

Antonio lzidério de Souza sua residência, nesta cidad�, de arroz,\ ob.tidas no pãsto de. I,
:desenrolar dos emocionantes ao. lo�go da costa sul, �om as

Hélio Fernandes rua Bo �leceu, seXJta.-feira, com 60 pr.odução. do mwlicipio de Bre-
duelos aquaticos a serem rea·

..

atenç<?es voltadas pa. a as
caiuva 49

---- anos de 'idade, o maestro Giu� ves, mediante um cruzeiro e
"
iizados dentro em breves dias, aguas serenas do atlant�co. .

seppe deI Campo. um dos mais' t '1' l�-
'Tossa régort.agem esteve vi. Já conhecemos a rapazIada de Zilda Andrade São Vicente

notáveis da Itália e diretor de
cinquen a por qUI o, co ocaw .

.1.... '

BI
'.

J"U
-

t· de Paula . 'em Belém .

.:5itand() os clubes locais Mar- I umena?-- e .0mvI e, soo �- Rasa rua Oonselheiro zaca.! Teatros dé Concêrto dos mais � _

tinelli e Aldo Luz, e viu de per" d.os. formlda;vels a�letas e m?l� rias 251 famoSOS na Itália e no' estran· ..........•... , ....•.... , ..

t d' t
.

tl tlSslmo perIgosos. Sempre de"
Jul' M 1 C' P �t 1 96' geiro Não 'de �mola nas r�as: ÁU:�_iIi8J.,iO, que a Ire Ol'la e os a e·

ram intenso trabalho aos seus .

la e � .

aIXa OI> ,a_. ". as ass-ociacões beneficientes.tas dos mesmos vem desenvol- . '. '
. Pedro Antômo Berto da SIl-

vendo, np sentido de a:brilhan- l'l�tri de" informar aos l:eito�- va Coqueiros Estreito.
.

tal' as regatas. deste mes.
res. apélamos para a bôa von. Dr. Agenor de Mello Dis-

. � clube alvI·rubro, apresen- tade e o coleguismo que sem- pensario Central Lepra ,tara um plantel de novos rema-
pre caracterizou os 'r.epresen- Elza Crivellaro Palace Hotel

dores, �ente mo�a amante ao tantes. ,da imprensa esportiva 'Cabo Gesar, Garcia' Estreito
. amadorIs�o sadIO, que prome-

.
catarinense, para que. os mes- Ten. João Carlos Gomes �a'� te credenCIar-se como grandes mos, nos enviem noticias de se Aérea (

.

"'azes" do remo o .q1ial, agora Blumenau·JÓinville.
.

Clotilde Saraiva Coelho rua .

v:inha atravessando, 'uma pés- Estamos aguarda:n.do, os in· Dr, Fernando Marques 407 A esmola dada nas ruas agravaSlma fase, ca::ece�do de, novos formes que por certo eles nos Dona Dorvalina Oliveira�' o prOblema da mendicancia.valores que VIessem desbanca� enviarão atendendo os ,nossos rua S. Catarina. _,,_._
�-

os "medalhões" já cansados de justos d�sejos. .
.• �

tantas c?-�pa�has.. Aguardem leitores, ma�oresO MartmellJ,. por sua vez, ." .
'

viu a necessidade de arregi. nt;>tlC.las a respeIto do acima

mentar novos defensores e o
refendo.'

fez· organizando gu-ª,rnições de
...........==========

calouros possuidoreS de bas· E I im i n e a s
tante ardor,'

.

ECremos que o Riachuelo, " P I N H A Sorientado por Moritz, tambem �
.está seguindo ou�seguirá este A·causa Combátida no 1.° Dia
"'amI'nho Logo'á primeira aplicação, NixCI�'", • \ d.,m começa a eliminar as espi-
Já é um fato consumado, a nhas como si fosse por mágica.

Use Nixoderm á noite e V. verá sua

r,enovação de valores no sec· pele tornar-se lisa. macia e limpa,
Nixoderm é uma nova descobertatal' náutico ilhéu. que combate os parasitos

T d t t" t da pele causadores das espinhas,O OS se mo�· ram o ImIs as frieiras. manchas vermelhas,' 2.cne.
.

t lt d d impingens e erupções. V. não po''quan O ao resu a o as pro- derá libertar· se destas afecções
vas e os treinos.,. se realizam cutâneas a menos que elimine os

germes "que se escondem nos mi
com constancia, ardor e von- ':

núsculos poros de sua pele, Portan
ta, peça NixClderm ao seu �arTIla·tade, já que, os páreos não. são cêutic'o .....hoje mesmo. A n9ss,\ Ifa-

-

N'" d
'-i..rantta e afaceis e as guarniçoes qU,e ne· mo . erDl sua Jru:I_ior

les concorrerão respeitam-se Par. IS Aleceies CullulS proteçao.

mutuamente.
Alcides Elpo, secretário do O PREC"ITIl

.

DO DI'·gl'ên;J.io rubro-negro, ao ser in- I) ". fi
tel'pelado pelo reporter, sorr,iu A MAQUINA HUMANA
maliciosamente e disse: ° organismo humano asse-

Temos confiança pléna em meLha-se a uma maquina que
Inassos rapazes; eles senmre. trabalha sem cessar.. Mesmo
souberam honrar galharda- em 'repouso ou durante o so

mente o pav�lhão rubro negro no, está func�onando, gastan·
oe, estou certo de que, o farão do-se e consumindo energia. Ê
novamente. em 15 de novembro., preciso, pois, compensar o gas·
'() Martinelli encontra-se capa· to e reparar as p�rda,s. Orna·
-.citadQ.,ª _prjlhar. como nas re- terial reparador ãos tecidos e

,·g.ata�- an�er<iC!:t�s., .._' nã,9' . ,?�ecep- f<ornecedor de energia é o ali·
,clOnançlo 'sua"enorme leg1.ao de mento, ,;- ,

admiradores, Vamos prà cabe· U;se alimero.t.ação�dequa-
-ça, fiqú-e certo disso". da. para jornece,r as·' substan-

Um dos treinadores do Aldo cias ind,ispensaveis. ao! bom
Luz,'-..e4cusou-se em faz-er de- fiuncionamento da' 1nt��.clarações, indicando porem, a

. humana � SNES,.' . "'I,

x.{" �

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

Para 'Iêr no

I

I

i
,

,

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

çoamento no Rio de Janeiro.

]072 imigrantes
RIO, 13 (V.A.) - o Canse- nosoo pais 1.07,2 imigrantes

lho Nacional de Imigração es· italianos. A primeira leva já.
tá tomando providencias para embarcou com destino à Ba,..
serem tran�portados'c para o hia. Duas outras deixarão 8,

Ita).ia, os diasn 17 deste Itiês-e
2 de dezembro ·proximo. 'Esses:

imigrantes trazem �opiosa
material agricola, inclusive
tratores.

italianos

!
.'

r

J_

Para ENTREGA em. DEZEMBRO
, I

.�.

Temos o praser de corhun'icar aos senh�res
interessaaos' que estamos' recebend5',JllBsp-�J_crições .p'ara e�tr�ga dos famosos, \I�.
Universal no mes

-- .

_ proxlmo
v i"ndoul' o.

FIGUERAS&�OM5�t·lTDA.·-.

A·- .,

"
, PORTO ALECRE-R.G.SUL' ,

f:LORiANÓPOLis 1FILIAL) R.TIRAD1E·NTES,.5
-� .. 'Q,

AGENTE S EM: Biurn�nau J?;nvile Caçad'or, Cr9sci�fQal
�� Araranguá, La'ges! Joaçaba, Tubarão e Videi'ya ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr. CLARNO G.

GALLET-TI
ADVOGADO

Crim. • ci".1

Ooutlwloão d. Soclec1ad..
NATl)RALIZAÇOE �
TitulOll D.olarat61'1ol

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

CiJ;urgia-Clínica Geral-Parto.

-,

�- .

.,.,.".... �T__...
- ......

-

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

__..-:JI._..._.-&-_-&�....._.._•...............""'W.,............. wv.....� f!.1 •

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. tliàriamente. 110 HOIPital .e CarNa••

,,"Ser da Maternidade e méclle. tio

Hospital de Car_idad•
:LINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

;ialDóiJtieo, controle- -e tratamento

apeclalbado da gravidês. Di,tor·

iOfi da adoleacência e da menopau

.. Pertubaçõea mena�. 1'l�'"

�ç(Jea e tumores do aparelho ,e.m·
ti feminino.
l"raçõe8 do ntero, ovUioa, trom

oU, apendice, hérni&l, varisea, tltc.

�Irorgi. plutica do períneo (rn

uu)
Jl81STENCIA AO PARTO li! UPE-

RAÇõES OBSTETRICAS
'"ncu glandalarea, tíroíde, ovi·

tos, bipopise, ete.)
:�turbios nervo'Da - ElteriUdad.

. Regimes.
ouwtório R. Joio Pinto� ., - 1 ..1.

ül
RuM. R. 7 de Setembro - lidit.' --------------

nu e Som. - ,Te!. 846. )0,. Roldão ConsoAi
.'
C1RURGIA Gl!;RAL· - -Al,TA CI,
ItURGA - MOL.&STIAS D. II"

NHORAS - PARTO.
'

..armado pda ,l"aculd&d. d. -x�.
f&a da UDi.enidal!:e de Sic Pllal_,
ande foi a..istente por .lrloa _ da
8eniço .

Cirúrgico do Prof. .A1lJl.
Cerrtlà 1'(_

Cirurlla do estõmago e 'riu einIIlII·
!'ti, int�.tinÕíl- ,ãc!gado a trr06'.. t!nII.

de. rinll, pfÓltata, bexiga, um-.
."'rio. • tromp!II. VarlcoceJa. lW!rtío

ceie. Tarizea e heraaaa
CoIIlnlta.: :C.. J " 3 horu, fi nitI
l'eUpa Sehmldt, a1 (altoa da e:..z

Pl.1'aiao). Telef. 1.!f11
.".ld!nclJl: Rua E.ten. JuDiar, 111;

Tel..f. U: 764

Dr. Lins Neves

Elcrlt6rlo • Rellld,nola
Rua Titad.nt.a 41.

FONE •• ·1468

j

Serviço \comp�e-to e especialisado das DOENÇ.\S DE
SENHORAS, com modernos método. de díagnõatíco e tra
tamento.
COLPOSCQPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-

.

TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO i .. 10 andar - Edifielo
do .-Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 horas - Dr. Mud.
Das, i5 ás 18 horas - Dra. Muni.

Residênoia - Rua Santos 'Dumont, 8, Apto. I.

. t#Jêa_RlE'E'tãlí$JF!ê#j#lêi#JiÊla
•

COMPÃNmr&16AIíANÇI&"bA�"&BAiiíA"'-"·-
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:aNDlOS E TRANSPOR'!'E8
Cifra. do Bala.c. ti. '114'

CAPITAL .8 RESERVAS _ .. . Crt
Respol18abildadel ...... .. . Cr'
Receita •••••• ..• • •. •..• .• • . . • • . . • • • • • Crt

\

Ativo .......• . ...•... _ ••.•.••.. Crt
Sinistros pagol nOI ó.ltimol to .nOl ;... Qf
Reaponsabílídades ...... .... ........ • Crt

o-. Newton d'Avila
Cinqia geral - Doenças de S•• II.,

ral - ProetoJogia
FJdrichlade Médica

'-;Onlultório: Rua Vítor Meirelel n. -

II - Telefone 1.807

Consultas: ÁS 11,80 horas e t. w

!. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal· Ramo. 4_

ti - Telefone 1.422.
------------

Dr. Mário Wendheusen�� ---�---_ ..._--- ---------'-,--�--�-------,- .

;

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlno respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
'JI,al de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Qssistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães; (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 08
Consultas,

.

'diariamente,
das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades
28 --- Chácara do Espanha'

Agora, SIm!

lO.toO.1I0tl,lo
1.978.401.766,17

17.053,245,30
1�2.176.60!,80
'8.887 818,10

78.711.40ÚOfl,2o
.

ClúRJea .édica d� adulto<! • m.�
�:uultór1o - Rua JoAn Pinto. l'i

I

I
'IDr.Milton Simone Pereira
, Clínica Cirurgica \

,
Molesti.. tle Senhor..

CIRURGIA GERAL
I.. Serviços dOI Professores Bene�
Ileto Montenegro e Piragi1)e No:

gueira (Slo Paulo)
Oouultas; D.as U " i7 horu
B.. FerlUllldo Machado, 10

TeJef. )l. 76'
Qlllaulta du • t. 6 .._

1Il._4a...,ia: "eU,. 6et1atol' .. 51.
Telet. 11&

Dr. Paulo Fontes
Olnico e oper&dcr

Ooualtórlo: Rua Vitor KelreIaI. liL
Telefolle: 1 .•81

Cnaaltaa du 10 ii 111 • '4q U II
II lira. ltuldbcla: !lua BI_

ll. - Telefoae: 1.01

.Dr. M. S. Cavalcanti
Cllaiea eaelllú_te da ......

1111& Salda... JIarI'" li
� .. ,..

Dr. Pclydoro E. S. Thiago
lIHJeo •••r�

o. Hoapital de Caridad. • 1"10-
rianópolis-. Assistente da

Maternidade
I)oeDQU dOI órgios internOl. •...
cialmente do coraçio e vasM I

:.iOencu da tiroide e demala �
dnlaa· inter.Qu ,

:Hn1ca e cirurgia de IellhONI �
Partos

?l8IOTERAPIA -�� ELECTROCAJl.t
DIOGRAFIA - METABOLISlIlQ

BASAL
mRARIO DE CONSULTAS; -

DiAriamente das 15 às 19 bOa!

I,

tu.
CONS_ULTOru_Q ;

Rua Vítor Meirelea L. ti
Fone manual 1.7&J

RESID:&NCIA:
ÀV4':nida TrompowstÍ ..

Fone manual 711
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Reaparecerá· a. Loteria Federal DO
.

dia 2a
IProcessos limpos .•.

·1 UON de Joinvile tenta inva.lidar o voto popular'
..._._ at.ravés de um golpe baixo! .'

,

FLORIAHOPOLlS - 14 de Novembro de 1950 I Mesmo antes de receber o

1ns-1
ciar aos vencimentos que neles

lao
custo atual da vida dificil_

---------�---------------- trumento do poder, a. D.D.N.. pá perc:eben:.. ��n�o o subs.iclio era mente_aqueles vereadores eleitoa

S
·

d I P ·d t d R publ·1
amostras da democruc ia qU� Ire- votado e n-rrsorro, relativamente tomarao posse. ,,-

anclona O pe O resl ,eu e a e ca mos viver em futuro bem proximo.

O projeto de reestruturação do DCT ,1�:�'aJO�:�!!�:�a�insct;b a:o���p�'a�:�' O qU� e' a �'M"" ,·I.Çj,' .�, 1.,1 a ,I,' /1·,a_ -: totalitária do sr. Hans Collín, <1-
� ,RIO, 13 (V.A.) - O PROJETO DE REESTRUTURACAO caba de votar um projeto com a

DO DCT SERÁ SANCIONADO, HOJE, PELO PRISENTE DA ,. ,. '

REPUBLICA, EM CERIMONIA QUE SE REALIZARÁ NO CA- finalidade umca de evitar (lue!
TETE ÁS 16 HORAS� tres 40s vereadores do P.S�Iy,' e-Ileitos pelo sufrágio popular, jJOS-

Mesas. para a seirêe de hOJ'e sam exercer � seu man�at�.
. O soba nazista de Joinville es-

A Sociedade d� fomparo aos Tuoerculosos. comuni�a, Que, queceu-se, todavia, que esses

as mesas para a SOIre que, se efetuara hoje no Clube LIra. na golpes baixos somente podem dar
qual serao �pre�entados numeros de arte. se encontram a ven-

e t, ,

"

n ep ão contra c-da na Reloioarla "MORITZ".' .

..

c rro na sua co c ça
,

.

, ',' les desfazendo-os, vigora uma

Empataram os A sitDa�ão dos atuais I cO;:�����ã�OiS, com o andor.

.

candidatos , gonornadoras ,. � propósito transcreve�llO� o se-
• I.. 1] guinte do Jornal de Joínvílle, de

------ -.. I f00 do corrente:
E ganhou o prêm!ó o do Apenas dOIS conseguiram I Por ultimo, foi posto em vota-
PSD, por ser o mais velho eleger-se - I ção o projeto de lei sobre o sub-

FORTALEZA 13 (V.A.) '- . RIO, 13 (V.A.) - O matuti- � sidio dos vereadores. Antes da vo-

QUaipdo \eram'apuradas pelo
I
no "_Diário.�arioca" . aprecia! tação, .pediu : pa!av_ra o �ere�del'

TRE as urnas impugnadas no em- �ua edíção �e hoje a SI-
I p�ssedIsta Edba� KIem, qu� se lua

Municipio' de Tiangá, Ceará, tuaçao dos atuais .governado- i �lfestou contrario ao refendo p�o
verífícou-se um fato inédito: res dos Estados apos _passa.r o, [eto uma

.

vez que, segundo aür-

"Empatada. a votação. para m�ndato a seus subst!tuto� le-I mou, dara margem. � futuros au

O cargo de prefeito do dito Mu- g.aI.s: Dos que se desíncompa- I �uentos .

nesses SUbSldlOS . O pro'

nic1pio disputado pelo candí- tíbílizaram para cpncorrer ao [eto foi'"""aprova.dõ tendo vo�ado
dato do PSD Joaquim Floren- pleito apena� .

Carlos .Lmde-' eontr� os vereadores He�rIque
cio e pelo 'candidato da UDN berg, do Espirrto Santo e Os- Schneider Jo.r. e Ed�ar Klelll

..
José Aguiar, ambos com 1.014 valdq Trigueiro, da Paraíba, Segundo informações colhidas

votos, Dessa forma o desem- conseguiram eleser-se, o prí-] pela n�ssa, reportag�m, com a a

pate foi feito dando a vitória meiro para o Senado e o se-l pro'Va�a'o desse projeto Lei não

ao candidato mais velho que é gundo para a Camara. A : poderao toma� posse no cargo d.e
Joaquim Florencio do PSD. maioria dos governadores vol- ve'readOl'e�, tres dos quatro Can?l-

tará ás antigas 'profissões, com datos eleitos pelo ::SD no pleito

A VI-da de)
-

exceção de Ademar de Barros de. 3 de outubro. Sao
.

eles _os srs.

quee continua como lider do Heitor de Alencar .Gulmarães, AI·

e AI
.

.

I varo Maia e Dario Geraldo Sales .

. astro ves �SP. D_9s atuais govern!ldor�s, Esses -oereadores eleitos, exercendo

. . Cl!lco sa? a�voga�o�, tre� m�- I funções publicas não poderão per-
. Est�, mtere;;sante e �nstru- �ICOS, �res. comerciais, dOI\S mi- ceber : ,!?utra' remuneração nem 1'('
ttvo f�me ser� levado a cena lIt.a�es, dOIS pr<;>fessores e ,um nunciar ao subsidio (Tpe esse pro

no� �Cmes. RItz e, Odeo� . ,no,' mmIstro do TrIbunal de Con- jeto de lei npro01o est3)lelece pa-
proxlmo dIa 17 (Sexta feIra)

1
tas. ra os membros da futura (:amar8.

em beneficio ..da Cantina dos: \
, Para que sejam empossados llOS

Escoteiros. ,4� .

entradas � po- f
.

"; cargos para os quais foram elei-
•

dem ser adqUlTldas na LIvra-

U
"

d'. tos, deverãü pedir licença dos caro
ria �ro�resso, no Comando do m � OS maiores gos publicos que ocupam e renuu-
6° DIStrItO Naval, na Casa Pa-

• • , •

r.oquial da Cll;tedral Metropo- IDc,",ndIOK do RIO
llt�na ou na .sede de qualquer RIO, 13 (V.A. )_ O inceri
grupo escoteIro. ., dia da rua.Lavrádio foi um dos
Vendaval MaAralVil)hOfis� (A maiores ocorridos no Rio. O S�DR:l������� aB�:fo�MI�(vida de Castro'

. yes, OI c010- fogo destruiu, quase todo um

sagrado pela cntIca d� capI- quarteirão, -ficando desabriga-
Chefes Escoteiros para uma

tal.como o �elhor e �aI� edu- das cerca de quinhentas pes- instrução especial no próxi
catIVO dos fllms naCIonaIS· soas. Um. homem morreu de mo dia 16 (Quinta-feira) no

susto. Para combater o incen- Salão paroquiai! da Catedral.

PELBS DE, CISNE OU dia foram mobilizados os ,bom- Solicita que levem todo o ma

beiras, de todas as estações, terial de instrução utilizado

GANSO (Arml·nbos). t d d t b' nos grupos, como Jogo do
.li en o coopera o am em, as

K' b d' L' d,. un· a an eIra, Ivro a

preparadas, for9� da Aero?�utlca_ e d? Tropa, folhas de prova, cha
penas) para

ExerCIto. Os pr�JUIzos �ao est�- madas. etc. Pontualidade es

m�dos em m�Is de vmte mI'j coteira.lhoes de cruzeIros· .

�

9-
.

lO • a
,

t
..

'da Processo contra os
munlClplO�, ea �rlne�ses ' Ispen- sleltores· faltosos

sados de Incorporaçao em 1951 (V���O- ��:�����'regi��
RIO, 13 IV.A.! - O Minis' ta Região Militars - Do Es' na! ,eleitoral está dirigindo

tro da Guerra assinou. ante· tad,o .de Santa 'Catarina -::: .. uma circular aos prQmotores
ontem portaria, te.ndo em vis' Araranguá, Concordiá, .Criei, I da justiça do interior para pra
ta parecer da Diretoria de �e· moverem procéssos contra os

crutizmento, dispensando de úma, Jaguaruna, Orleães, Tu- eleitores 'faltosos que deixaram
convocação no ano de 1951 os barão, Turvo, ·Urussang,a e Vi· de cumprir o dever no pleito
seguint�s municípios da Quin- deNra· de' 3 de Outubro.

•

Escolis:mo

Compramos pél�s
(s6 plumagem, sem

industrialização.
Caixa Postal - 4244 - Rio.

NUNCR EXISTIU IGURl

PA R A F E R I DA S,
.

E C Z E M A S,
INFLAMAÇÚES,
COCEIRAS,
F R· I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.
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Maçonaria e os Santos'
Os Santos são venerados na serviços socorrendo peregrinos;

Maçonaria como espíritos de e cavaleiros, organizou uma.

grandes virtudes, que nos le- Irmandade para cuidar dos
garam incomparáveis exem- cristãos feridos nos combates,
plos de nobreza, desprendi- dos doentes, e para distribuir
menta, constância e coragem recursos entre os necessitados.
na defesa de suas convicções Expõz mil vêzes � vida pa-
religiosas. ra fazer o bem, e a morte 0"
Dentre todos, entretanto, a colheu no seu santo místér.

Maçonaria' adotou como �u· Foi canonizado em Roma.
Padroeiro, São João da Escó- com nome de São João Esmo
cia ou São João Esmoler. ler ou São João de Jerusalém.
O Veneravel abre e encerra como também é conhecido.

os trabalhos com as palavras Embóra venerando Santos
rituais: "Em nome de Deus e corno São João Batista e SãO'
de Silo João da Escóeía- nosso João Evangelista a Maçona-:
Padroeiro, estão abertos (ou ria escolheu São João Esmo
encerrados) os trabalhos da lér como seu Patrono pois a
nossa Loja". sua corajosa vída.. tôda entre-
João da Escócia éra filho gue a beneficência e a, carída

do rei de Chipre. No tempo das de, é uma inspiração pelas
Cruzadas, abandonou a Pá- suas obras e pela sua virtude
tria, renunciou ao trono, que a uma instituição como a Ma-
por direito lhe cabia, e seguiu çonaria que.. procurando de'�
para Jerusalém, em defesa da senvolver as virtudes, é essen-:

cidade Santa. Além de valente cialmente filantrópica.
guerreiro, prestou generosos Hiran .

FveGQando
Li, comovido às laarímas- o agradecimento que a di

reção do jornal A EVOLUÇÃO me endereçou. Relí-o ! Cho
rei ainda'maís copiosamente! Depois de tanto pranto.
compreendi que nã'O compreendera nada. EstaqUei e es-'
tanquei o choro, sequei o meu lencinho branco. estendi-o.
depois de bem torcido, no coaradouro e decidi esta espe
tacular originalidade: 'Opôr embargos declaratóri.os a um
aj:?:radecimento comovedor.
Parece mentira. Mas. que fazer? A gente TÁ FICANDO'
:mIF..'RO!

x x
X

E burro de burrice burrical. Mas tanto. tanto'
tal1to, que a coi!Sa abaixo, iá três vezes publicada pela:
EVOLUÇÃO, pede também embargos declaratórios:

"Nereu terá uma pasta ...
O povo diz: "S_ó si fôr a KOLINOS. porque a ';Lever"

S. R. " pertence a Saulo Ramos". .

,

Que diabo disso é aquilo! Será concorrência dentri--'
ficia? Será charada? Palavra cruzada? Trocadilho?
Piada não é. E' muito menos piada do Pi.WO. Essas eu co-
nheco. São \Sempre inteligentes. . .

/'
.

X X
X

Uma involução por semana não prejudica! Até CON�
TRIBO'E ! No terreno das�votacões outubrinas· de comen
tários tão ao sabor da EVOLUÇÃO, deve a imprensa re
conhecer que o lider Saulo Ramos obteve 21.517 votos.
contra apenas 14.519 dados ao ex-lideI' Nerêu Ramos. É·
bobagem dizer-se que o sr. Saulo levou. no Estado. 35.998;
sufrágios contra 114.047 dados ao sr. Nerêu. O Que vale"
é a votação prefere�cial. E a prova está no seguinte: se
um dos diretores da EVOLUÇÃO tivesse obtido para o'
cargo de deputado federal, que disputou na legenda tra-'
'balhista, apenas DOIS VOTOS a menos. não estaria CO-"
mo -não está, eleito. Mas em compensação. obtendo só
mente'2 votos dos 275.000 votantes catarinenses. não te-'
ria contribuindo para a quebra d(}.. sigilo eleitoral ...

X X
X ,

-

Em BrusQue e legenda FEDERAL e ESTADUAL do
P.T . B. esteve acima dos 3.500 votos.

Getúlio. entretanto. obteve apenas 2.700·
,

A legenda da U.D . N. e mais a diferenca verifica;
da entre a legenda trl3Jbalbista e a votaeão de Getulio. da
direitinho' a votação do Brigadeiro. Assim: legenda da U.

r D . N. - 1.000; difer,ença 1.200; votação do Brigadeiro -
2.200 !

x X
X .

Em algumas secções, de Lages. por 0!1t1;'O lado o p.
T.B. votou surpreendentemente no sr. CnstIano MachSado. Exemplos: Urna 41 - Capão-Alto: Legendas - P'.'
D. - 93 U.D.N. - 28. P.T.B. '_·'O. Getulio - 95. Bn
gadeiro - 27 e Cristiano - O ! Urna 43: Legendas: P. S..
D. - 82. U.D.N. - 52 e P.T.B ..

- 1. Getulio 85. BrI
gadeiro 52 e Cristiano - 1. Urna 37: Cerro Negro - Le
gendas - P.S.D. - 89. U.D.N. 27 e P.T.B. - O·
Getúlio 109. Brigadeiro 28 e Cristiano - O.

.

Como se vê, nessaJS urnas o P.T . B. votou no Ilustre·
candidato mineiro..

GUILHERME TAL
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