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° alcool enriquece a inteligên- cada xez maiores em aritmtica;
cia, Finalmente, o álcool altera o'

Até agora, não havia sido pos- rítm6" elétrico do cérebro.
sivel provar a influência nociva Sob a ação - aleoólica, tal rítmo

do álcool sôhre o cérebro. torna-se muito' mas, rápido.
Os moralistas opunham-se ao Ao acelerar ·0 ritmo celebral, o

aíoooltsmo por motivos morais. _Os t álcool, perturb,a .

a "onda_ cer�-br�l :',.
médicos o condenavam por razoes ou seja, modifica o que cientifl

higiênicas. eamenta se' conhece como o "rftrno

Entretanto, só agora se conse- al])ha".
guiu provar que o álcool tem ef'ci- Tôd�s estas conclusões do estu

tos sôbre o cérebro, diminuindo do cienlífco que realizou, f.oram.

o poder cerebral do homem. I apres�'llt�das pela dra., Kessler à

As experi�ncias cíentifiêas com Associação Norte-americana de-

o álcool foran� realizadas pela dra. Psicolcgia de -Denver". no estado,

Lucille B. Kessler- do hospíttal es- de Golorado..

tadual de Tra�erse City. ,nó. ,esta-j _,__

Por AL NETO

OS americanos reiniciaram seu dOK�::��e/re:r::sa:�p�·:iê:��::g;�� -F-a�le-CeD em-S.-P"a-oló
um grupo de 51 bebedores usuais

.

8
-

V.
·

avanço para a Mandl'bu'rla todos eles perf'eHamente. normai-s, O sr. astao· Id.gal" isto é, sem nenhum smtôma de
__.;;...'1)-,-__

TOQUIO, 16 (V.A.) - A ocidental da frente de 400 qui- enfermidade mental. ! RIO, 16 (V.A.) - Vitimado
sétima divisão de infantariallômetros, as tropas sul corea- Comprovou a dra, Kessler que por um colapso cardíaco, tale
norte-amerícana reiniciou seu

I
nas sofreram novos reveses. o álcool, quando em contacto com' ceu ante-ontem em São Pau"

, ,

avanço para a fronteira da Nessa zona- a oitava divisão o sistema nervoso. pode causar lo, o sr. Gastão Vídigal.
Mandchuría, de que se acha sul-coreana, desafiando o in- determinada pastosidade nas cé-,

.

_

entre 40 e 50 quilômetros de tenso frio, reconquistou o cen-. lulas vermelhas do sangue. I Recorde de -arreeadistancia, cruzando as frias á- tro de comunicações de Tok· T'al .past�sidade é uma condição
'

.

-

guas dos rios Ungi e Yují-ko, chon, porém viu-se obrigada em que o sangue não flue nórmaJ-1 da�a-O Da� Alfao-
e- enfrentando uma resístêncla a abandoná-lo em consequên- mente, mas forma blocos de célu-

I
Y ,

comunista que foi qualifica-I cia de poderoso contra ataque Ias que se .movem mais. devagar d.o, dega do- 81·0__-",.w •.r_...._._......_._.._-_-......_-_...-_••••-,." da entre "Ligeira e Intensa"., das fôrças comunistas chine- que deveria ser e assim engorgi- j
Entretanto no extremo norte

I
sas

.

tam a torrente círculatória. I RIO, 16
.

(.:v.A.) - !t Alfân-

tt·qUI·�aça-n dos
'

.

.

Como consequência, produz-se dega do RlO de JaneITO arre-

,nossos a'trasados Na-o temará cOD,b'e'c'imente da uma "fome de oxigénio", que po- cadou. ante-ontem, .Cr$ .

�

de af'ebar o próprio cé�ebro.
.

I 3.978.316.60, quantia que per-

t
-

d
.. - b lu! Além disso, o álcool acentua faz um total, d� Cr$ .

NOVA YORKy 16 (U ..P.) - , ques .ao �a _ milt911a _

a 50 "

a qualquer carência de vitaminas 12.870,432,OAO ,arr�cadados no

O Brasil reduziu novamente S
' Bl e Ó, ;enfraquecendo os:'capíla- decorrer de,ste mes, No ano

ómente na 1. a quinzena de janeir.o será eon-
res. que são as menores veias do pas�ado, �te a presente data,

suas dividas atrasadas pagaveís siderado pelo Tribunal Superior Eleitoral o caso
corpo. I, havíarn sido arrecadadas Cr$.

nroporcionando dhrisas para da dl'flamac<>o 889211540..t' ,'" •

Do :ellfraqllecmento dos capila- . . , .

pagar ao vencerem todas as im- I

portações essenciais, segundo RIO, 16_ (V. A.) - O ministro Cunha Melo� reIS podem 'l'esullar hemorragias I' ------,--------informou a "America Foreign falando sôbre as noticias de que o Tribunal Supe- entre a parMe cefálica, o crânio

Power Co.'\ que conta com rior Elettoral havia deÚb�rado examinar a questão
. própriamcnte dito, e o cére,bro. I

.

n'hI'as SUbSI"dI'arI'as A diminuição do poder (cerebral I'��n��a��rpa da maioria absoluta, afirmou que, ao contrario, de-
pelo álcool assume caracberísticas

W. S. Robertson, presidente
.

cidiu-se não tomar conhecimento da mater!a e que' bem definidas. I
da referida empresa, disse' num

todos os rumores de debates a respeito, ali carecem Enumerando es.sas cara.cle-rísti- j
relataria ào� seus, acionistas, de fundamento. cas, a dra. Ke·ssler cita o

enfraque-,que um doS- acontecimentos Informou, ainda, que somente nl. primeira quin cimento da faculdade de apreen-

maI's alenta·dor·es 'no Brasil foi ' .

d d d' 1
-

I
são e compreensão, diminuição da FIUZP LIMA & IRMA-OSzena de janeiro sera apreCIa o o caso a IP omaçao IO bom exito obtido recentemen- memória e ,alteração da capacida- Cons. Mafra, 37

dos eleitos. d f
te pela sua companhia !Subsidi- de de adaptação sodal do in iv - :Florianópolis l_-:J

dareiaF'oarça"CeoLmUPZ�n,hqiuae PfaOUrnHestcae 884NO·.D DADRle 1& on FIlRMIJNTO V"I
'duo.

- . I ---I1-T--O-O Ili [ li n I) li li Esta �lteraç�o na �ap�cI,dade de. O PRECnl O O II
eletricidade ao Estado de São "" adaptaçao socral do mdl'Vlduo po-IPaulo, ao vender 775.000 de

. SIR MONTA0 a 11M 8AO PAULO ,de" est.�nder-se ao �pr?pro lar.
I MALES DO ESTOMAGO E'

suas ações comuns no valor

too, . � . �
fi J)

. .

\ MUltas ;rezes
- dlZ a dI'la.

K,eS-1 DO INTESTINO
tal de mais de .8.000.000 de do- JudIaI, f I -,- A Standard Brande of BrasIl, Inc., fabrIcantes sIer - o aleool é a causa de de-

. M·t . 1 do estoAmago-

I b
. . d' t

,.

t·
UI os ma es

lares. dos fermentos Fleischmann e Roya_, aca a de arqUITlr nesta s.elJlten 1111en os .senos en re os eS-j e do intestinó têm, como cau-

Robertson afirmou
-

que, se cidade, no bairro da Barreira, uma gTande propriedade, onde po:�os. '. I sa' a prisão de ventre� ° indi-
bem que tenha.lS�do ale.nt�dora instalará uma fábrica ·de fermento para panificação. Será esta Talve� nem �Ie. nem ela se��m I víduo apresenfa_ mau hálito",
a resposta de mverslomsta�, a sua segunda fábrica no Brasil estando a primeira localisa-

culpados. o culpado é o aleool.
_ sente falta de apetite, enjôo.

grandes e pequenos, no BraSIl , .• '. Nol,e�se que .a dra. KessIer nao; azia gazes no intestino e cóli-
à oferta 'de ações da Compa- da em Petropohs. no Estado do RIO. se esta r·efermdo aos �ebados. cas.' :IDsses males podem desa-
nhia Paulista, não se pode con-, A fábrica a ser instalada será considerada a mais impor- Mesmo sem/chegar a embr�gar-se, parecer quando se trata con
tar unicamente com o merca- tante e moderna da América do Sul, no gênero, e onde será o conjuge 'qÚ'e bebe pode s·e to�nlar venientemente a "preguiça.
do i!lversionista brasil-eiro invertido um capital superior ª vinte mi'lhões de cruzeil'lOs. �s- umt �dba�tado e, po� eodus,efUlnte, intestinal".' .

e� açoes. de empresas de s�r- te empreendimento será uma valiosa adição ao parque indus.
GOll �I P!!:'. par� � ruma . o ar.

Livre-se de :màZes do estô-
VIÇO publlco para a obtençao .' . Alem. d�s�o. o álcool. faz com w,ago e do intestino, tratan-
de grandes somas em cruzeiros' trIal desta cldade. que o mdIvIduo tenha dIfculdades do a prisão de ventre. _ &
S}ue suas empresas subsidiárias

ENGULIU" _.
A DENTADUR.A !'

NES.
terão que levantar. Acrescen-
tou que se está· procurando Des"oborto umconstantemente outras fontes 'Pobre lavrador, residente em Tijucas, tràzido para esta Capital, em estado deses-' "U
de capital em cruzeiros, incluin-, perador, salvou-se graças à delicada intervennção do dr. Guérreiro da Fonseca «complot» emdo fundos de instituicões de
previdencia social e de outros Em data de 10 do corrente dia, dando entrada no Hospi- e salvo, regressou a Tijucas, La Paz o

�

organismos� governamentais, a mês, João Mendes, ,lavrador, tal de Caridade, sendo atendi- onde reside.
firiJ. de ser conseguido o capital residente no lugar denomina- do pelo dr. (Juerreiro da Fon� Convem frisar que, há bem LA PAZ, 16 (V.A.) - ° che

para essa empresa. do Sul do Rio, em Tijucas, seca, que, .às 10 horas da ma- pouco tempo, caso§ semelhan- fe de policia .desta capital in-
Rabertson disse que desde o contando 24 anos de idade, nhã seguinte, procedeu a eso· tes eram tratados na Capital fôrmou à United Press que foi:

incio do corrente ano as com- enguliu,_às 23 'horas, quando Federal, para onde o pacien- descoberto um "complot" des':"'
panhias subsidiarias brasilei- dormia, a dentadura, ficando fogoscopia, retirando o corpo te era encaminhado, o que se tinado a derrubar pela ·fôrça:
!l'as liquidaram todas as suas em estado desesperador. extranho, localisado no .esofa- não verifica mais, graças ao o 'govêrno da República tenda

o�}l'igações com a empresa prin- Procurando recursos, foi go do pobTe lavrador. dr. Guerreiro da F_onseca que, sido detidd os chefes do,movi
cIpal, enviando mais de . . . ... transportado para esta Capi- Dois dias após da delicada aparelhado parâ tais casos, mento, que são dirigentes dar
r;.300.000 dol1a.rs.

_ ,_.
pitaI, na madrugada daquele intervenção, João Mendes, são tem trabalhado com êxito. MNR

Ano XXXVI florlln6p�lIs- ,Sexta·felra, 17 de Hovembr'o de 1950 I, M. 11.003

NOVA DELHI, 16 (V.A) - Ragendra Prasad. presidente
da Republica da Indía, advertiu o Parlamento de que a Ter
ceira Guerra Mundial está perigosamente próxima e fêz um

apêlo para que seja dado todo o apoio possível aos .

esforcas
das Nações Unidas para deter a propazaçao do conflito.

O presidente Prasad pronunciou o discurso maugur�l do
Parlamento, que se abriu com. toda. a p�H!l�a e esplendor. re
cordando os velhos días dos vice-reis .bntan1Cos. e em presen

ça de numerosos dÍ'f)lomatas estrangerros.

...� c..

"

Alcool e Inteli'gência

I

o JiA{s .ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA

....Jl'Ie� • D•.Gere.M, SIDNEI NO'CETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA IUI08

Voltam-se os udenistas contr�a o sr. José Américo
Não quiseram comentar a visita do politico paraibano
ao sr Adhemar de Barros

S. PAULO, 16 (V.A.) - Os
dírígentes da UDN não quise
ram formular comentários soo

'bre a visita de José Améríco
a Adernar, fixando, apenas,
que se alíára a Getulio para a'

conquista do/ govêrno da Pa
raíba e que "já agora não in

tegrava os quadros de,UDN" .

RIO, 16 (V.A.) - Um ves

pertino desta capital diz que
a imprensa udenísta passará
a. fazer carga contra o sr. ,')'0-

. sé Américo porque o "ilustre

procer paraibano, coerente com

o seu passado de "tradições
democráticas se colocou con

tra a tése capciosa da maioria
.absoluta" .

0- jornal tece outras consi·

derações e termina: "Os bra-

síleíros conhecem perfeítamen- José Américo' marcharão, do
te aproprio destino e o não ravante juntos, como já mar:
terão hoje, como ontem, na charam para a vitória nos me

conta dum dos seus maiores moraveís comicios civicos de 3
defensores Getulio Vargas e cie-OOtubro". <,

...-_._-_-_...-",...-..._..-_-......-...-..._.•.•.•.•.•-......._..-.....- ........_......_.•..-_-_-...._........"...,.,.
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(o(eira dos Pés
(ombatida 00.1.0 Dia
I Seus pés coçam, doem e ardem
.Ilnto a ponto de quasi enlouque
cê-Io? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomina
ções, tais como Pe-de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co

ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elimi
nar ° germe causador. Uma nova

descoberta, chamada N I x o d e rm,
faz parar a coceira 2 7 minutos,
combate os 'germens -em. 24 horas e

torna a pele lisa, macía e limpa
em 3 dias. Nixoqerm dá tão bons
resultados que ôferecé a, garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dós pés. c,?mo 1'!.a
maioria dos casos de afecçoes cutã

neas, espinhas, acne, frieiras e

Impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu rarmaceu

tíco, hoje mesmo. A nossa ga-
---

.... rantía é a

IImoder- sua maior
_

,.,. 1& AI__ Clldllcas proteçao.

.. . � . .. .. . . .. ..

• I

Procura-se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de me

teríal, 'que esteje em !boas condições,
lIlãá precisando ser no centro. Da

se prererencía a que tiver garagem
ou galpão,
Tratar com o agente do Rapido

Sul Brasileiro _: Telefone 1172.

... . . . . .. � .. . . . .. .. .. . ..

SENHORITA!
A ultima cresçKo � em reiri

"erante é o Guaraná KN07
BM GARRAFAS GRANDE�

Preferindo-o'! está
ac_ompanhando = a moda

..... . .
'

CASA-Aluga-se
REC:Slm·CONSTRUIDA, A RUA

JOS1fl BOITEUX N° 9.
TRATAR. COM-O SR., MILTON,

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADa.
(

.. • • • •• •••••• • ••• 4 ••• ,. .....

A mulher sente-se acabrunhada

pelas suas ocupações diarias,
quando a atormentam as dôres

Da cintura. As dôres na cintura,

o Iumbago, a ciâtica, assinalam

• presença de certas impurezas
pocivas, diminutos e ponteagu

dos cristaia de acido urico que
irritam e inflam'am os tecidos.

Os principais orgãos encarrega

dos de exp\l:lsa·los são os rins.

Assim sendo. é especialmente

indjcado 1UJl medicamento que

estimule a ação dos rins. como

as Pilulas De Witt para os Rinl

e a Bexiga.
"Meio seculo de exito ê. a melhor

recomendação das Pilulas De

Witt. Em todas as. farmaçias.
� PILULAS

;r .DEWln
/ -para os Rins e a Bexiga

. EM VIDROS DE 40 E 100 PILULltS.
o GRANDE É MAIS ECONOMICO

I
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�t'+ TAO
....;

�t'+ ." •
..:.. r

y �

�: Transportes Déreos Cátarinenses,S.D. :�
y �

i: Agora, sob e orientação técnica da Cruzeiro do Sul ii
y .

k
�t· ESCALAS :

;
• ,,��,

y �
�t As SEGUNDAS, QUARTAS, F SEXTAS-FEIRAS: ..:+-
�t.

-- Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai +.:�.
�t'+ Lajes e Porto Alegr�. ..:."
y k
�.. AS TERÇAS, QUINTAS E SÃBADOS: ..:.;.__
.:. Porto Alegre-Lajes-Florianópolis -Itajaí-Joinvile ..��_

telefon es 1536 e 1324 �i. Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. ..:....

P·��:�;:s:ar i Modernos e possantes 'aviõef,Douglas �.
y �

Barco à vela :!= -, Tarifas reduzidas :ij�
Vende-se, com urgência, um �

� I
barco à vela (TABÚ) em ótí- �t'+ R

- -

E O M O �il
mo estado de conservação, �t'+ T AF G UTU. COM: �t'+j
completamente equipado, por �. Cruzeiro do 'Sul-Rio �t�
preço rrnsoria. tJ:'+ �t'+t
Tratar com Santos no INCO. �t· S :ivag-Porto Alegre �:.�

�� y �
.....

-

�t'+ Pluna-Montevidéo _

.t..

Cadernete �t'+
..�J-

�t·l PA8�AGENS E CARGA . "1�-
extraviada �t'+

• ..:+t>-

dln�i��Ir����':,"mTc�a�er3�� i Florianópolis :'Fiuza Lima &: Irmãos :�
pertencente a sra. Myriam �t'+ Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 �� ..

Mytô Veiga, residente à rua �t'+
..�J. ...

Alves de Brito, 6,. �v.-2 t AgênCia CRUZEIRO, DO SUL :ii
-

RAQÜÉW
.

j:M·
.

-êElli �t
Rua João Pinto 12 -: Telefone 1.500 - ·i� .

�I�H�L �R:9.�T� :f= Em Itajaí: Luiz Noceti ::;,:
... �. .. :!: Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef.' 329 e 330 :t:I:�:

. ·CLINICA E CIRURGIA DOSO+'+'

���;-g�VIDO-NARIZEGAR ri: Em Blumeo8u: Agência Cruzeiro do Sul ::�:
DR J, J DA'BBETO �t Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 .!J.

.

• It,. �!.+ ....J.
Formado pela Faculdade Nacional: E J. 81 S -'C

'.

IM· L
:. 1

de' Medicina, da Bniversidade
'

do ::: m OIDVI e': OC. omerCla ,( luas» tda. �:j'
Brastl, Ex-assistente dos Bervíços :

·'1

de Oítalmología, do Professor Calda� �� Rua do Príncipe, 482- Teleí, 455 .1 .

Brito, da Policlinica Geral do Rio ..�. ..:.1..
dyJaneiro, e de oto-rtuo-Iartngologta ..�. Em outras cidades do Estado com os .sub-aeentes ..�J .

�on���;�ss�lb��ãO .
Velloso, Hospitai : I da Crueeiro do Sul . :j

! . �
Consultório: Rua Trajano, nO 31 -r,":., -r,.�

lO andar
' %

,� j

y
. �

� ++ ++:. � ..

� � � � � ., ., � � � � ., ., � ., ., � � � � � � ., ., � + ., •••• � + + + ., �� + ,�

IEscritóriO de Conta
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atinente .ao ramo, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3�8. Florianópolis
Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina

Pa ra
.

co'locar SOLA
"em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo

Atenderá, diariamente, a partir do
dia 1° de Novembro no horário da

./ \4 ás 18 horas.
'

Aluga-se
ConforLável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61. com reoente

instalação de agua fria e quente,
campainha elétrica, dispondo de

amplas salas de visita e jantar, 4
Por motivo de /Viagem vende-se

no Estreito, uma casa de neg6ci� quarto,S, espaçosa cozinha, quarto
com muito boa casa de moradia. de banho novo e completo, com

Aprovei-te esta oportunidade. chuveiro para ·empregada.
Informações na agênCia def!te jor·l A tratar na Avenida Hereilio

.. L�lZ, nO. 31-F'Ü�,e 1076.

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

,Casa de negócio
venda

,

a

AGUARDE A PASSAGEM DO MENSAGEIRO DOS
"SINOS DE NATAL" E CONTRIBUA COM SUA·
PRENDA PARA ALEGRAR AS ORIANÇAS PO�

BRES DE NOSSA CIDADE.
. '-,

�.."�.

VENCE-SE
i SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

«B A·C C E L I"
com l'anlldrlaop nar" iôO Jif.ro.� dI' �orvRte. pqniD"iJ" com com

pressOI' "COPELANp" or.iginpl, motor de 3 H. P. e batedeiI'la, com mi)
tor de 1 H. B. em perfelto estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".
. ! I

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

·Dese;a. um emprego
JM!ssoas atIvas que morem ou desejem morar no interior

do Estado, d.e preferencia nas ípraças 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 s;e possível fotografia,

Quem acholt? A esmola dada nas ruas· agrav$"
o problema da mendicancia.

TINTAS PARA PINTURA
C O T T O M_A R

. ... .. . ..... .... ..,... .. � ....... "

.f>ERIDEU·SE um molho de chaves.

gratifica-se a quem o entregar
redàção dêste jornal.

na
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venceu JJ �ampeonato Catarinense �e Remoo ,AlDO lUZ

lJireção d� PEDRO' PÃULO MACHADO
__------------�------------------------------� o,

o Palmeiras perdeu. poré:m, não
- foi> inferior ao Avai

_
Bitinho, 'I'aixeírtnha, SauI, Bentevi, Nizeta e Saul, 'Os marcadores pela ordem.

Otima arbitragem. - Saul, uma grande figura.
Escreve: HAMILTON ALVES

Quadros: AVAl: Ad'Olfinho; de arquitetar as jogadas. Bo- do que conseguiu alertar os

'�uido e Danda; Minela, Boos e Ião completamente nulo.. Foi, seus companheiros: SauI. Es-
t B 1- Hamilton Alves

.Jaír: Bentevi, Nize a, oiao, apenas, um figura decoràtiva. teelemento que trabalhou sem O bO Atlético Mineiro conseguiu no- Figueirense conseguiu a ater

.;SauI (Amorin) Carioca (Saul). S.A:UL a grande figura do Avai nenhuma coadjuvação dos o Guara'ny, emhora tivesse deixado
P l

. Ah J (O car)
vo sucesso em campos europeus,

,

a meiras: uca
AI

s Lutou sem esmorecer- do prín- seus colegas de equipe na prí- abatendo de maneira categórica a muito a desejar. O conjunto alvi-
." • .Ant'Oninho e osnty; (N v�f:g)a, cípío ao fim do [ogo, Grande mei!ra

_ etapa, conseguíu num
equipe, do Chalk Girlssinkisk de negro não chegou, em nenhum mo

:'..Piazera e Augus o �
h ).�.; sob todos 'Os pontos de vista esforço singular consignar um Bremen, pela. contagem de tres mento, demonstrar á sua autoridade

·.Jonas, Lazinho (�arzm O 1- (menos no porte) a sua atua- ponto que f'Oi, aliás, o mais
tentos a um. Os rapazes das altero- C' a sua puiunça- Jogou mal, jogando

·tinho (Lazínho) , Teixeirinha e ção, Se 'O Avai conseguiu ven- bonito da tarde, diminuindo asas deixaram boa ímpressâo, sendo pior o. seu adversário. A partida não
...Aldinho. cer O Pa�eiras deve �u8;se co�tagem .para 2 x .1. E se. �. calorosamente aplaudidos pelo. pú- agradou. A arbitragem' do. árbitro

Local: Rua Bocaiuva. que, e�luslvament7' ao rmg- aíví-celeste �'OnsegulU reabílí- blíco que os assistiu. Que o Atléti- carioca, Sr. Manoel Machado, agra-
la Fase.: Palmeiras 2x1 - non" atacante. DeIX'OU .de la- tar-se e reartícular-se deve, em co Mineiro continue honrando. as dou em eheio.

�:Final Aval.4x2. _
do o "juiz", e isso já é um bom parte, ao e:mrema-canhoto tradições do. football brasileiro são X X X

Arnomalldades: Nao h'O�V�. índícío, Carioca não encontrou Saulzinho, que batalhou com -o.S no.sso� votos.' Pelo campeonat-o cari-oca [ogaram
Goleadoress la fase: Telxe�- o jogo de seus companheiros. muita vivacidade, com muito na tarde de sábado as equipes tio.

'rinha e Bitinho para.o Palmei- Não chegou a decepcionar. Há anímo, com muita vontade e FEDERAÇAO AQUATICA DE Flamengo e Olaria, vencendo a"equi·-
Tas' enquanto Sa�zinh� con- possibilidade de meíhorar... A- com muito espirito de luta pa- SANTA CATARINA pc Ieopoldinense pelo apertado, mas
-quístou 'O goal mais bonito da morim na meia esquerda, ra arquitetar as [ogadas, para} NOTA OFICIAL nO. (4) justo escore de 2xl. O rubro-negro
'-tarde para o AvaL 2x1 portan- quando substituiu saut, -deu armar o quadro, tendo estas -15/11/50 carioca continua deeepcíonando
�too '. nova vida para 'Os eomponen- arremetidas 'Organizadas pelo O Conselho supenor da Fe- inteiramente aos seus numerosos

Final: Saul, Bentevi e
.

NI- tes da esquadra "azzurra". "rignont· BJtacante Sid'O des- deração Aquatica de' Santa Ca- adeptos. A equipe não acerta, não

.zeta, portanto, 4x2 --:- Aval. Bôa a sua atuação. feitas pelo completo descentro- tarina, em reunião, realizada encontra o.' seu verdadeiro "train"

Arbitragem: Funclonou no No Palmeiras: Juca, toí um le dos que compõem com ele hoje, ás 10 -hora:>' na sede do de jogo. O Flamengo 'de agora
é

a-

.apíto 'O Sr. Manoel Ma;t:ado bom arqueiro, seu substituto o quinteto alví-aníl. Depois de Clube de Regata Aldo. Luz, 're- penas uma dolorosa sombra do Fla
..com uma arbitragem ótima, Oscar, não foi feliz. A zaga conquistado 'O primeiro goal o solveu: .

,
mengo de' anos anteriores. É um

�. S. conduziu-se com g��- esteve seguríssima. Antonínho Avai conseguiu fugir um pon- a) - mãrcar para hoje ás Flamengo que perdeu aquela sua

-de acerto e com grande visao e Osny foram duas grandes fi- to daquela letargia enervante. 15 horas, a realização do 9° fibra, perdeu a homogeneidade. a

-dos lal1;ces, a�it�ndo todos, guras do encontro. Alvare�ga S,?as peças ,traba�?�ram, �z:- Pareo "Honra a F'eder8:çã'O", harmonia, exíbíndo-se bísonhamen-

,'COm muita exatidão e absolu- nã'O apareceu para a torclda, tao' bem melh'Or. A mtermedIa- da Regat� de 'Ontem, deIXada te diante de rivais fracos, enterran
ta precisão.

,.
,.

mas apareceu para o 'Obse�va- ria que começ'Ou claudicand'O,. de realizar-se de�do aos for- do-se mais ainda e comprometendo
Panora.ma Tecmco: A tecm- dor. Trabalhou para ·a eqUIpe., foi se recuperand'O pouco a tes ventos e em vlrtude da de' um passado cheio de 'glórjas. O

,.ea ausent'Ou-se, c'Ompletamente pond'O de lado a filigrana. E pouco,. .9'Onseguind-o entr�..r .no cisã'O dos Juizes de partida e Flamengq_pr.ecisa vóltir a jogar COla
,.do movimentadissimo cotejo de isto é o suficiente para se tor- ritmo acelerado mantido. pe- raia; aquela'mesma fIama, com' aquele
�uarta-feira, à tarde. O vento nar merecedor de elogios. Pia- los demais set'Ores do quadro. b). - marca a realização. mesmo "elan" para viver os mas

forte contribuiu em grande zera foi um center-half mui- T'Odavia, em que peze 'O esfor- do Pareo acima, caso 'O tempo gloriosos dú Flamengo tri-campeão.

-parte para empanar 'O brilho to combativ'O e além de tudo. ço de Saul e a reabilitação do não permita, para 'O primeiro O Flamengo que ai está 'não é O FIa

·'que poderia ter o embate._ Se satisfez na cólaboração que Avai, o team vice-lider d'O cer- dia de bom tempo ás 11 cu 15 mengo, é outra cousa qualquer que
;as jogadas não foram executa- emprestou a ofensiva..Jonas tame citadino n� conseguiu horas. o torcedor rubro-negro não sabe ex·

da;s com mais esmero e com agradou parcialmente na ex- desmanchar, no periodo 1m- c) - Que ficarão em reu- plica'r. É uma equipe heterogenea
mais perfeição, foi devid�, na- trema esquerda. Não decepcio- cial, a diferença de dois goals nião permanente a Presiden- s·em elementos que l\ltem cóm amô.:

· turalmente ao vent'O forte nou nem emocionou. Está en- à um. E com essa contagem cia da FASC e a Comissão Tec- e dedicação pelas suas cores. OFl��

que tirou, em grande parte tre a cruz e, a espada. Augus- que bem demonstrou a supe- nica. •
mengo de hoje é uma tr-rste penurn-_

todo p brilho do jogo. to b'Om. NellSinho lutadbr e rioridade d'O Palmeiras �o 1° d) - Qualquer . resolução bra do Flamengo de o.ntem. A torci�

Movimentacão: O préli'O va- bom acionista da ·vanguarda. half-time, o árbitro, Sr. Ma- acima será dada a publicidade da do rubro·negro carioca, espelha
leu pela mov_imentação e foi Lazinho ('O jogador cronista� 110el Mact:ad�, deu por e�cer- por nota oficial que será afi- da por esse Brasil imenso, espera

esse fator que conseguiu pren- fez um bom labor, tendo serVI- rada a pnmelra etapa. VeIo._..a xada na frente dó Bar Rosa que o Flamengo torne- a reabilitar

der as vista [:i do publico no de- do bastante os seus compa- o periodo complementar d'O JO- Sala das Sessões em Floria- se para continuar vivendo no seu

senrolar do cotejo. .Houve nheiros. go. O quadro local sofreu al- nópolis em 16 de novembr'O de coração.

muita peripécia e isso foi o Bôa a §ua atuação. Bitir.h'O re- gumas ,alterações na sua van- 1950. Domingo, o América' passou dil'i-

:sucificiente para não
.

ames- guIar. Impr�ssionolU :pela po- guarda. O. r·esto ,d'O qua�ro se (Ass.) cilmente pelo madureira, que chegou

<-quirihar a tarde esportIva de tênci� .do chute, m.as e (I -me:- manteve.ma!teravel. SaIU 'O Eduardo VictQr Cabral, Presi- a dar a impressão que empataria

-quarta-feira. mo Bltmho do AyaI: �.om po�- extre,ma Canoca para dar l�- dente .. _

o. jogo. Porénl .. ; foi só impres-

"_ OS MELHORES . cu diferença. T,elXeIrlnha co- gar a S�ul, entrando Amorm Eurico Hosterno, . Secretário são. O Bangú abateu o São Cris·

E OS PIORES meçou bem para 'decair assus- no lugar ��ste:... Notou-se cOI? Geral da FASC_ tovão por 2xO. O Bonsucesso ven-

No vencedor temos a desta- tadoramente. - O rapaz
_

tem estas modlflcaçoes, que o gr�- ('eu (;) Canto do Rio por 3xO.

cal' a atuação de Guido �a q�alidades. ?e�em?s dizer, en- mio alvi-celes�e. ganhou ma�s que fizeram dele o que bem x x x

'Zaga. Notável a sua marcaçao tao, que fOl drspllcente. Cau- senso de obJevlda�e e maIS entederam, já - que Piazerra No certame paulista o San-

sôbre Bitinho e depois sôbre sou-n'Os extranheza a sua atua- sentido de penetraça'O, queren- avançou em demasia, abrindo tos conseguiu difícil vitória
Lazinho. Firme e�reciso no.sl ção de quarta-feira. Aldin}10 do _mais o jogo, basear:d'O c0Il! um grande clarão na defesa. frente a Portuguesa Santista,
rechaços. Jogou bem. Adolfl- apenas impetuoso, porem malS ardor e com maIS �ama Assim, descontrolou-se, total- vencend'O-a p'Or 1xO, A P'Ortu�

nho falhou em diversas vêzes, atrapalha-se um pouco de pos- um resultado que eondlzesse mente, a retaguarda visitante, guesa de Desportos conseguiu
colocand'O em situações difi- se do balão. Marzinho não pou- com as suas tradições. A má- onde Antoninho preocupado dificil triunfo frente ao Nacio

ceis o arco confiado a sua de dizer com'O é que costuma quina inteira trahalh'Ou, desde com Amorin descoberto, pro- nal - 2xl. N'O Sa;bado o São

guarda. Danda não foi o mes- "traçar o caroço" ..Jogo� �ui- ept�o, com mais precis�'O, curava nos instantes difíceis Paulo g'óleou espetacúlarmen
mo jogador seguro de seffi::ere. to p'O_?co tempo, eIS o x da mUltO embora houvesse, am- agasalhar-lhe, o mesmo acon- te 'O Guarany por 10 tentos a

4'Furou" em várias ocaSlOes, questao. da' um parafuso fr'Ouxo: Bo- tecendo com Alvãrenga, que O. � interessante registrar-se
fazendo periclItar, dest� .feita� CON�IDERAÇÕES, lão". que em. nenh�m m'O- vendo o homem' sob a marca- que e a maior contagem reO'is-

() .arco confiado à pepcIa de O PalmeIras .perdeu, porem, mento conseguIU "enroscar", ção de Ant'Oninho s'Olto, corria trada em tod'O 'O Brasil note�se,
Adolfinho. Á linha intermediá- não foi inferior, em hipótese acompanhando assim os ou- para lá, c'Obrindo a marcaçã'O - em certames 'Oficiais.

ria contou com a colaboração alguma, ao Avai. Perdeu o al- tros parafus'Os da peça. No do za_.gueiro, abandonand'O, por x x x

, eficiente de todos os seus com- vi-verde como poderia ter entanto, esse parafus'O frouxo cons�guinte, o h'Omem sob as O E. C."'Bãhia;
_

de São Sai�
oponentes. Minela .esforçado, lu- ganho. A vitórià do Avai, en· não fez lá grande falta, tendo suas vistas: Saul, que foi, po- vad'Or, conseguIu c'Onquistar o

tador e incunsavel. Fez ·uma tretanto, foi iusta. JlliSta, sim, a máiquina engrenado bem me- de-se dizer, o operário máxi- campeonato baiano de futebol
·

boa partida. Boos começou, pOI'que sQube colher os frutos lhor. N'O Palm�iras, a espinha mo da vitória do AvaL Toda a abatendo por 3xl 'O seu séri�
claudicando, para depois fi�- das .oporturli?u?es que se lhe dorsal que vinha I!1anobr�ndo defensiva p�Llmeirense desarti- opositor, o Vitória. O E. C.
mar-se. Jair foi o mesmo JaIr surgIram. DepOls de ·estar per- excelentemente, nao contmou culou-se e o Avai aproveitou-se Bahia. ratifieou lÍlais uma vez.
de sempre. Dito isto estâ dito dendo por 2 x O a equipe "az- no mesmo "train" de jogo no muito bem desta 'situação, co· a escrIta de não perder parti-
tudo .-.. Bôa a sua atuação. zurra" não foi em busca de periodo derradeiro, havendo se- lhendo uma vitória expressiva das decisivas.

,

.. :Bentevi cavador, lutador e in- um resultado melhor· como tores extremamente desc'Ober- a relativamente justa, si bem

cansavel. Foi uma boa figura. acontece sempre. Absolutamen- tos, como por exemplo o direi· que na fase inicial o alvi-anil
·

Nizeta é igual ao vinho. Quan- te! Preferiu entregar-se tran- to defensivo, onde Alvarenga, encontrou-se na mesma situa·
to mais velho melhor. Desem- quilamente, ag'uardando o "ve- apezar de todo o seu esforço, ção, porém, não soube o clube

·

penhou-se muito bem de sua I redictum" final. Mas, hollve não conseguia barrar os pas- blumenauense tirar o proveito
espinhosa missão, qual seja a um jogador mais experimenta- ses de AmcrL'rl e Sal.uzinho' que tirou o team -local.

,
.

Promovido pela Federação prova com uma"diferença de
Aquática de Santa Catarina, 5 barcos sôbre o Ipiranga que
realizou-se, domingo último, na foi o 2° colocado. O Martinel
baía sul, o Campeonato Cata- li colocou-se em 3D lugar e o

rinense de Remo de 1950, ao Ríachuelo em 4° lugar. A guar
qual'concorreram os clubes AI-

.

níção campeã estava assim
do Luz, Ríachuelo e Martineli,

t formada: Moacir Iguatemy da
desta Capital; Ipíransa, de Blu Silveira, patrão; Hamilton

menau, e Cachoeira e Atlànti-[ Cordeiro, voga; Sadi Berber,
co, de Joinvile. Realizando uma Sota-voga; . Antônio Boabaíd,
das suas maiores façanhas, a' sota prôa.. e Arnaldo Chírt

guarnição do Aldo Luz, ames-I ghíní, prôa, Daremos maiores
ma que brilhou em São Paulo, detalhes em nossa edição de
logrou vencer a sensacíonal amanhã.

.

-VENDE-SE

Pôslo' .de observcrções

Uma casa ,e um terreno
Avenida TroIDoowski 52. à
Tratar o prêço, na'mesm).
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Para �NT�I;:GAe� DEZEMBRO'.:
\

, z

g-errios o praser de, comunicar .acs senhf�res
int�r!SSaaO(S que .estamos" recebendS»,JIlBsp-')criçoes para e�tr�ia,ld�s famosos \I�. "

Universal no mes ,," proxrmc
vindo.u,ro.,.·.�. �....����\'

.FIGÚERÀS&i40·MS,lTDA.
.' "�"PSRTO- AL·EGRE�R.G .. s:ut

�"

':.'

t:LoR1AN!o;potjS"(�.:�IA�) R.:rI.�A,l)"É,r�TES�. 5
AGENTE"S EM: Blun:.�na�,i�h1Vi'�, ' Cac'adór. Cr9sciuroa

, . ,1.1
»: Ararangua, (ages, Joaçaba, "Tubarão e Videiya.

•

\
)'

Grand·e' ·Oriente de' Sanla' ·Calar ina.
OONV]TE

o Gra�de Ori�nte Estadual d� Santa Catarina, tem a hon

ra de convidar as LLoj:. M�:., os Mm:. dêste Oriente e os de

passagem ,por aqui, as exmas. autoridades e famílias par3: a

Sessão Branca que levarão a.efeito no Templo sito á rua Vld!d
Ramos n. 80, no dia 17 do corrente, ás 20 horas, quando serao

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

VALVULAS

.bi'ip�
MAIOR, EST,OQUEr

. Atlâôtida . Radio, Cal.' Ida.
'"" Rua -, 'trajano,31

,Coléqio C�lcirinense
t.

'

, 'Edital
�

Exames de Admissão: 'Inscrição:' dias 15 a 30 de novembro.
: I. .r_.

Exames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas.
.

Documentos: Certidão de idade, atestadõ"de vacina e sanidade.
J:<;xames de 11 época: De ácôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Par� os alunos do' quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de_janeiro.

.

II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e l3).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro .

Exames: Dias 14 e 15. de fevereiro .

\

. /

Para os candidatos ao exame de adiníssão haverá um curso de
preparação regular desde 29 de [aneíro. 'Mais informes com a diretoria•

.................................................�

i/ L. E N Z I I
• •

: O Alfaiate que veio de São Paulo para servir I-: os elegantes de Florianópo.is.
I BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE' I
.' - - .

: Salas u-7 1° andar. - Florianópolis I
•. t
....................................................,

Crédito Mutúo Predial
Avisamos aos nosso� prestamistas llI;;Le em virtud'e' de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que sãe basea
dós nos resultados da extração da referida loteria não. estão
sendo r ealízados.

-,

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

�

I. MOREIRA & cu,

. ,QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiAN(IA"
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 4>1

/

'Clube Recreatíve Cencérdía
.

Reunião DanC8nte
.
Deverá realizar-se, sábado próximo, dia 18 do corrente

grandíoso baile, com início às 22 horas.
Para essa reunião dançante estão convidados todos os

associados do "Concórdia" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A vida em

"Shanghai
Por AL NETO "

Quem não tem cão, caça com

,::gato.
Mas Shanghai já não tem

I"cão, nem gato.
-

-

Porisso, a vida naquela ou

trora alegre cidade é hoje tão
. alegre como uma marcha fu-
nebre... •

Desde que os comunistas to
maram conta de SWanghai, de

- .sapareceram dali tôdas as li
jberdades e. tôdas as alegrias.

Ao mesmo tempo, a depres
são econômica se acentua de

-

"C'tal forma que a vida e mShan

. ghai chega a adquirir aspec
tos sinistros de tragédia.
Henry R Líeberman, um

-correspondente norte-ameríca-
-ta a triste situação em que se
· encontra a cidade.

I

Durante tres semanas, Hen

-l'y, não pode comprar em Shan-,
�;ghai -um só quilo de carne.

Os reservatórios de água da
-cídade estão em péssimas con-

-díções de higiene. .

Estão em condições tão pre-
· cárías que já não se }K>de -be
.ber água a não ser fervida. \
A água está contaminada

-por vírus de tipo filtravel, ou

seja, que não são eliminados
.nem pelç melhor filtro.

'

Por outra parte, muitas in·
dustrias estão fechando as

_,port.as.
Tipico é o caso da Compa

· nhia Estampadora Chinêsa,
.que possuía uma fábrica de
::tecidos em. Shanghai.
Naquela fábrica trabalha

-vam 2·000 operários.
Por falta de algodão, os' tra

'ibalhos estão paralisados.
Sem trabalho, 'Os operários

'tambem não ganham.
.... Grande parte dos estrangeí
rros que vivem em Shanghai já
foram embora.
A diminuição na colonia es-

.trangeíra representa uma gran
-de diminuição nas oportunida
des de empregos domésticos,

· 'que sempre foram preferidos
\ ,201; muitos chinêses.

Há agora centenas de cozi
nheiras, arrumadeiras, amas,
governantas, choferes, e jardí-

: neíros sem emprêgo.
O custo de vida continua a

subir assustadoramente.
"

Vinte litros de gazolína es-

tão custando, em ShanghaJ
.quasí 100 cruzeiros.

Além disso, a licença para
Um automóvel custa agora na

fla menos que 1.000 cruzeiros
por mês.
Em tais condições, durante

· o ultimo mes 8.000 propríetá
ram as licenças aos comunis
·:tas, e guardaram os carros

nas garages.
'-

Entre tais carros, fLmravam
muitos taxis.

.

O impôsto sôbre aa películas
cInematográficas é tão grande
que quasi todos os cinemas es
tão fechados.
_

Os unicos que funcionam
sao QS que exibem películas

· �ovi�ticas, que estão isentas de
Imposto. '<

,

Mas parece que o povo de
· Shanghai não se deixou ainda
fascinar pelos filmes russos,
.pots os poucos cinemas aber

to�andam quasi vazios. ,

Shanghai - escreve -Líe
berman - é atualmente uma
das cidades mais soturnas do

� :mundo ... "
...

.
� . .. .. . .. .. .. .. .. �.

-/

oferecem, com exclu

sividade, estas vente

gens: seu tecido é

gdrdntldo e de côr
absolutamente firme!

À venda 'em #lVIUVA TUFFY AMIN & FILHOII

Mcrann

8Y4?IDO «SUL-BRASILEIRO»

'+. +: �••••.�..�..�..� �..�..�..++...�..�..�..� �..�••� � � � � � . � � � � � � � � � � �-� � � � � � � .

y •
�t+ Pés tortos=Reumatsmo - Fraturas .: .i.::: Torceduras - Defeitos Físicos �t+t y:!: DR. MOHTV DOMIT �t+
+ Y
+. CIRURGIA ORTOPEDICA· E -GERAL +:.

y �
·t Tratãmentos especializados das doenças, defeitos ..'t.
�t" e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças ..:.
�� de senhoras, varizes e úlceras das pernas. :': y�. +.

..�. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 �l

..'t. Das 2 às 5 horas da tarde. �t+: Pela manhã com hora marcada, no . �t"�t+ Instituto de Medicina e Cirurgia _

do �...
.... Paraná.v-Fones: 67 e 2706. +.
+. �...�. +.

..t. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �t": y
":" +. +. +.

-

+.
-

�
-

� +.
-

+.
-

+. +.
-

+. +. +. +. -+. +. +. +. +. +. +. +. +.
-

+. +.'
� � �

Viagem com sfgnran��e ràpidez
so NOS_ CONFORTAVEIS )uICRO-ONIBUS no

llaitJ.tó reUddades pele 1II�u).4l1...•
t. à� CI<iII'ii fillifalae I
Mali, ",lo ••q.e;a.. ,.. • ...lte

, JlrtlMl!!.I. 'IIrA ••<ta "PmpOLBO

'.
" "tiIlf; "aderll:Clill lój CIlI!UIITf I" k\J>[CO f'11UmUL.

------�--�--------�----------�--------��--------

,

Florianópolis ;_ Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

\

,

:i'IEfI1J.1�IMllif!1
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores
AUVIA AS CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Colí-,
cas Uterinas, Menstruaes e ap"s o

parto, e Dores nos ovários. '

- É poderoso calmante e Regula
dor por excelência.

""LUXO SEDATINA, pela sua com

l,rovada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

tod� parte•.

s. C. -Granadeiros· da Ilha
.

Edital de conc,rrência
De ordem do sr. Presidente em exercicio, faço saber a quem

íntqressar possa que -acha-se aberto, nesta (Sociedade, con

corrência pa-ra arrendamento do serviço de "BUFET, devendo
as propostas serem entregues, devidamente fechadas e lacra
das, ao sr. Ten. Albano de Sousa Lucio, secretário desta Socie

dade, á rua Arcypreste 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 interessados a comparecerem ao ato.

Florianópolis, 11 de novembro de 1950.
Alhano de Sousa Ludo - Seel'etário.

t
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'6 'O ESTAPO-Sexta-fe'ra, 17 de Novembro de 1950

Linho .belqa para vestidos e'm todesas cõres metro a Cr$ 89iOO
�(custa no'rmalm-ente ·Cr$ ,120,oo)� .s>

_'

Seda$ em p:ldronagem moderníssime a c-s 20,00.. Sedas estempcdos a Cr$ J5,OO. Combinações de seda a Cr$ 39.00:
Milhares, . milhares de vestidos, blusas, saias, -' maiüots, por preços que são

Um verdaderro desafto à épOLCiJ, na A _M()OELAR!!!

SINas OE,NATILé a festa dos que tem um écuação geOefOSO, e
que. repartem o pouco.qaeêseu co'm equelesqáe nada tem.
Colégio ,Est�d�al Dias Velho JUI�Á�AD����7ugtsCO. C . i. n

EDilAL Edital de praç��om 4) prazo
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO \GINASIAL de trinta dias

.

1 - ia época: O Doutor Ciovis Ayres Gama, . _-
.

a) - inscrição - .de 15 a 30 de novembro Juiz dll Direito da Comarca de

Ti-li
As 7,45 horas

.

AS 8 horas - ROXY -

b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13, jucas, do Estado de Santa Catar]- Gloríosa ÁS 7,45 horas.
i4 e 15. I . _. .., '. na '-na forma-da Ieí, -etc'... .

� PRÉ:ESTREIA. _ _ _ Progr.a.ma,Cºl�.aL ', ..

:2 - DOcumentos: Certidão de Idade, com firma reconhecida: , S b Alt Patrocí
.

d AI ULTIMA EXIBIÇÕESAtestado. de vacina, com firma reeenhecída: FAZ SAB�R .

O 0__ _
o. a .rOCInIO ,0 -, o

.

I '. •

-. .

Atestado de saúde, com firma reconhecida. aos que o presente edital virem 0.11 mirante Benjamim Sodre,- em 1» Notícias da Semana -

Os documentos, estão isentos de sêlo por lei. dele conhecimento tiverem exne- I Beneficio dos Escoteiros de Nac. - .

, 3.,,__. Insorição ] Dev� .s�r requerida pelo próprio. candidato. ou dido nos autos de atrolam�nto dos I 'Florianópolis) ROBIN HOOD, O PRINCIPE
pq!.'" seu responsável, e dírígída ao diret�r do estabelecímento, com a I

b
-:

f
.

t de "(O filme orgulhoso da Oíne- DOS LADRõES--
deel�ração de que- não. se inscl:eveu; n,em se insc:everá, em exames I e?8. que. rcaram por mor e- e

"

I
de af6missãp, em' outro. sstaheleeimento •. na mesma época. .

Ines Armmda dos Santos e �anoel matografía NacIOnal. . Cinecolor
Só serão. aceitos candidatos que c�I_ltem, pelos

�
menos, 11 ano e Joaquim. da ,Silva, que se processa VE_NDAVAL A

MARAVILHOSO I com"
. .

eompletos ou por completar até 3{) de J!lnho de 1�oL . perante este Juizo e' cartório do' (Vlda e. .Amôres de Castro Al- Jon HALL e Patrícía MORI-
4 - Provas: O exame de admíssão ,

constara de provas
- eSCt'l-

. - ., ves)· i SON
tas de português.' de matemática, de géograJia:e de história do Brasil. escrrvao que este subscreve que, I ..

seado eliminatÓrias as provas de português e de matemática e não atendendo ao que dos autos cons- . c� .

Lutas .... Duelos ...

podeii.do prosseguir nos exames o candidato- que não alcançar pelo

I ta/por despacho proferido aos 10 Paulo MAURICIO
.

e Amali;a -

.

Um FILME forte e ímpres-
menos nota 5, em qualquer delas.

_ de novembro de 191)0 autorizou a RODRIGUES _' nos- papelS síonante t �
.'

venda em hasta pub-ii'ca, do imo' principais. I' CIRCULO VICIOSO
I

vel abaixo descrito, com sua res- Milhares de Figurantes! - -
� com

I M'· t' ·1
.

Bt'
�

I pectiva avaliação, pertencente M Argumento de JORACY CA- CQnràd_MAG�L.
.

1 I eno ru O jesPólio dos "de cujus" supra men- M-flRf!O.. _' .1_Sensaçao... Suspense ..•

.

'
'

,
cionados, que será levado a públl- Direção de LEITAO DE BAR" I Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.

Compra-se - ofertas à Joaquim Gonçalves. co pregão de venda e arrematação ROS. "Imp. 14 anos", .,

Rua Major Quedinho, 346 Sala 4. -São Paulo, j � quem mais der e maior lança �- .- O prímeíro : filme Brasi- IMPERIQ (Estreito)
.' ,. ferecer acima da respectiva. ava- leíro para o Mundo! As '7,30 hs.

Iiação, 'pelo porteiro dos auditó- No Programa: DESESPERADO
rios ou quem suas vezes fizer, no 1°) - O Esporte na Téla - com' ,�

1

i dia 20 de dezembro p. víndoüro, Nac. \ Au Dray Lang.
ás 10 hor�s, no local em que se 2°) - A Vôz do Mundo - C.ONTRA. A 5a COLUNA

I
realizam as vendas em hasta pú- Atualidades. 9/10 Eps.·

.

'illica determinadas POl' êste Juizo
ás porta do edifício da Prefeitura

Municipal. Descrição e
) avaliação

do ímovel que será levado á pra"
ça: "Um terre�o sito no campo da

, Inferninho, dcste M. e Comarca,
I com 30 metros de frente e os fun

dos que se acharem e a área aproo
xímada de 25,000 metros quadra.

:;�:��:t!�:::��'...���t:\::� Conselho Regional· de Contabilidade
n. 3, do espólío.,e ao Sul com her·. E d j t ?l Ideiros de Cardoso: no valor de

.

.

Cr$ 440,00". E para que chegue ao '.

1 - Comunlcamos ás Associações Profissionais de Conta-
conhecimento dos interessados e

bílístas e aos Contabilistas em geral que. foi marcado o dia 3 de

ninguem .possa alegar ignoranciu
Dezembro de 1950· as 10 horas, na séde deste Conselho no Edi-

.

mandou expedir o presente editai ficio Ipase, a Praça Pereira Oliveira. nesta Capital, para a rea

que será afixado na sede dêste Iísação da assembléia de delegados de eleitores dás associações;
Juizo no lugar do costume c, por- P!ofissionais de Contanbílístas que deverá proceder á renova-

I cópia publicado uma (1» vêz na çao do terço do 'Conselho Regional de Contabilidade.

I [orna]
"O .ESTADO". Dado e pas-, 2 - De conformidade com as instruções vigorantes cada,

__,___.........�
sado nesta cidade de 'Tijucas; aos delegação será compostade seis contadores e três guarda-livres
onze dias do rhês de novembro do e eleita em assembleia geral extraordinária de cada Associação•.
ano de mil novecentos c dncoeniD. ",Florianópolis, 10 de novemq:tb 'de 1950.
Eu....--Gercy dos Anjos Escrivão, o ALFREDO NAZARENO _ Presidente
datilografei, conferi .. � e subscrevi.
(a) Clovis Ayres Gama JUlZ' rle
Direito. Está' conforme � órin'inaJ
S9bre- () qual' n_1e reporto ..�L ®�1 f_{��

�

Data supra.
O Escrivão Gercy dos Anjos

Ru. General BUtencourl, 48
(Esfluina Albergue Noturno) �

, •••••••••••••. -:õ •••••••••••••••

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

. ALCOOL AMILICO
Vende-se - Pronta entrega. ,Pedidos à Joaquim
Gonçalves. Rua Major Quédínho, 346 Sala 4.-8 Paulo.

"ORESGO"
"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

.c-: RESP. LTDA."
Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis

AGENTES GERAIS nA
I

, COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
- Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

_,- CORRETORES OFICIAIS DO

"

Inst. de Prev. e Assist. dos Servo do Estado, (lPASE)
- Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00

Seguros de' Garantia Hipotecária; com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

(orrespon�aftcj s

(·Otn.rdal-

METODO,_;,-'
Moderno 8 Eficiente

�

�

Contere
Dlplomt

DIREÇAOI .

Amélia M? Pigozzi

I

e -

RITZ - - - ODEON
S�multaneamente .

Preço:' Cr$ 10,00 (Unico) ..

"IMP. até 14 anos".

Dr. Ed. Moeonick I
í

cíentítíca aos clientes e amigos, que estará ausente
até...fMs de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento no Rio de Janeiro.

ADERSON HORN FERRO e BEATRIZ RIBEIRO �-,

MOELLMANN.
tem satisfação de pa1·ticipa1· aos p'arentes

.

e pessoas de
sua.s relações,. que contrataram casamento

• • • • • •. • • • • • • • ••• �, •••••••••••• 4

Não' de eSl)lOla nas ruas. Auxilie
as associações beneficientes.

Fpolis, 7-11-950

> :. -
-

Atlânrtida ""1,... <,'

Atlãnlida, - O sucessQ)da téc1?-ica' electrônica - Atlântida - �uper construção para durar mais
�

.

Grande alcance Otima seletividade,. VENDÁS A VISTA tE
, v

R�gios Electro\&o Tr{3,nsmlssores

Atlântida r�Rádio
- �

-

-...... -

.

Diretor tecnico WAL�ER LA'-TGE Jl; 1'1 r.

ONDAS

\

.C'

(

LON'GAS E. C"U RT A S

A

Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

LONGe PRAZO

Am plifícad'ores

Catarinenste. Limitada.
, Rua T,'aiano, n. 31

---....,...-_
Telefone �. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr. (L"RNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Orlme e of.,.1

Ooaatlt.!'_!vão ti. Soei.dael..
.
.: NATURALIZAÇOE3
Tituloa O.olorot6rlo.

E.crit6rio e R.. ld,no!o
Ruo Tbod.ntc!II 42;

FONE •• 1468

DR.I. LOB4TO FILHÔ
Doenças do aparêlho 1'espiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologistq, e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
tlssistente de C1rurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

'

Cons.: Felipe· Schmidt, �8
Consultas, 'diariamente,

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

Agora,

___ ,

, Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
• DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

/

-

Transpor te. regulares de carga , c:i c J l J t c de '

SÃO fR4NCISVO DO SUL para NOVI 10BI
, lnfo.magôe. oomo. Agent..

.

P'lorian6poiíl - C.rlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.�U
Sio P't.ncilco 'do Su1- Carbs Hoepcke -S/A -c(- Teleloae 6

•

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da·
elA,WETZEL1INO rrsrRi ..L·lOIN V [L f� �'CMuaa

1
I

I
/'

, /

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTóNIO
_

Dffi MUSSI
Médicos

Girnrgia-Clinica Geral-Parto,

-I

I
I

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO_ MODESTO
Ate.de, diUiuneDte. DO HOlpital de euwad.

Serviço completo e especialisado d&8 DOENQAS DB
SENHORAS. com modernos método. de diagnó.tico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - M:E

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas' eurtas-EletroeoagulaçAo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

'

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edifieio I

do Montepio. '\
Horário: Das 9 ás 12 boral - Dr. MuNI.

I Das 15 ás 18 boras - Dra. MUS8L
Residênoia - Rua Santol 'Dumont, 8, Apto. I.

êeeRFF.We!E'eíF'F.eí##lêêlí#lê
éóMPANíiIÃ"T"AmNÇAPDAT&limíl-;''''''''''

&�

Fandada em 1870 - Séde: lABIA
INONDIOS B TRANSPOR'!"
Cifru d. Bal..c. d.' 1'44

CAPITÀL 'B RESERVAS Cr.
Responaabildádea ...••• . •••• ; • • • • • • • er"
Receita .;II ••••

_
•••• e/e •••••••• • • • • • • • • • CrI

Ativo '........ ...... ••• .. •• • .... '. • • • Ctt
Siniatroa pago. no. último. 10 anoa •..• CÍ'O
Responaabilidadea •••.•• •••• ••••••••• Crt

Diretorea:
Dr. PampbUo d'Utra Freir. de Ca"alll., Dr. l'raDclac. d. ..
ADielo .a..ona, Dr. Joaq_ia Barreto d. AraAjo • los' Altr•••

wr..Y' -_.I_-_-..-_- _-,J.-.:-.-_-_.,,_.-.-_._._.__.,.,_-_-_-_-.-_._-_-_.. _T _.._"_.._-. ....

lO.too.eoe,5o
1.978.401.756.17

17.053,246.S0
142.176.603,80
18.1187 818,10

71.711.40ÚOG,20

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago
mie.. d. Macern(cÍade e aMle. i. •...co ., p.r&ebe

HoapJtal de Caridad. .. Boapital de caridade .. .....

:aJNICA DE SENHORAS - CI· rianópolU. �iaten" da

RURGIA PARTOS Maternidade

,1qpóstico, controles-e tratamento i)oeDçu dOI órg,oa Inte1'lloa, ....
.peclaBsado da grav.idb. m.tur- elalmente do coraçlo e,.uo.

ios da adolescência e da menopau- l_eu da tiroide e demaJa ....
fi., Pmubaç6ea menatrnal.. 1 'l�'" du1aa intern..

:laç6ea e tnmorea do aparelho ,1�nl· .:lbdca. cirurgia de lenbora. -

li feminino. Partos

lperaçaea do útero, aviriol. trom- fISIOTERAPIA - ELECTROCAlC
_, apendice, b6rniu, varlsea••te. DIOGRAFIA - METABOLÍSKO
Jrur8ÜI plástica do perínec (ru- BA!AL

uu) 'ORARIO DE, CONSULTAS: -

.ssISTEN� AO PARTO E 01':8- Dl�ente das 15 li 18 ho-
RACOES OBSTBTRICAS

!MDeu glandGlarea, ,tiroide: od·
lOl, hipoplae, etc.)
tJiturbi08 nervol08 - EateriUdado
Regimes.

MlIOUÓriO R. Joio Pinto, , - lQ;L

iitl
RuM. R. 7 de Setembro - .EdU.
1'0 ti Scusa _:. Tel. 84ft

.

s a o e SOC'AL�

POlRlO ALEGRE

RUA VOLUN .-ÁRIOS DA PÃTRIA N.· 68 . I.· ANDAR

,CAIXA POSTAL, 685 - TEL!;FONE 66+0 • TELEGRAMAS.••PROTECTORA.

Agencia Geral para '8tH. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Calxa Postal, 69 - Tel "Pi'otectora" - FLORIANOPOLíS

t

o Ilhi.

ru.
CONSULTóRIO:

Rna Vitor Melrel., L li
Fone manual 1.701

, RESID&NCI,I:
Avenida Trompowakt n

FODe manual 711

,:0,. Roldão (on.on1
�,. "-

CIRURGIA GERAI. - '.AI,TA a·,
.

, iURGA:' - _' MOL:a.STIAS D. ...
NHORAS - PAllTOS

J'orill&do ,ela )'aeuldad. d. •••
... 4$ Ual...eraidade de SIe Pa'4l'le,
onde foi a••r.tente por ,.irioa __ <ta
8eniço Cirttrgico do Prol. ,AU,It

c.rrtIi l'tetil
C1rurfÍa do eatôm&Ilo • .tU ãrnJa·
,.., inteltino. delgada • 1l"OiIi. tIriIo

de, ri "", pr6.tau., Ilaip. llten.
.v'ri� e trompa.. VaricooeIe, lIYrtIo

ceie. yariu. e lIenIaI.
("AB.nlta. : n.. J' '1 5 Iloraa. • Hill
)'etipe Schmidt." 21 (alto. da CaM

Pllraloo).
-

Tele!. 1.5"
•••ld�DCIa: Rna l!!;.tevetl }ÚIIIOr. 17';

,TeJaf. 11. 764

o,. Newtõn' d'Ãvila
-

}inrJia geral - Doen(u de s......

na - PrQetoJogia
Fldrieidacle Médica

;onlnltório: Rua Vitor Meire]ea 11.

ti - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11 ,30 horas e ! t&r,

ta das 15 horas em diante
'Residência: RQa Vida! Ramo. R.

II - Telefone 1.422.

Dr. A. Santaela
(.ormado ,pela paculdade 1'aiÚo
II&! de Medicina da Univers1dad.

do Br�)
II6d1co por concurso da AlldatlD
ei. • Ps,1copatas do D1IItrito

Pederal
h-interno de lIospltal Palqu1&
trico e IlanicOmio JudicIAria

da Oapital Pedp.."al
b-interno da Santa OU. de 111·
IeI'1có:rdla do Rio de Jane2ro
OL1mOA raDIOA - DOOQ.... ·

N1mVOSA15
OolllJu1tOrio: Ildiflcl0 .&m6u..

, ••to - I!ala I.
Besld8ncia :

Avenida Rio Branco, 144
, Du' la .. II bar..
Telefone:

Oonsultório - 1.Jea.
Ih81dlnc1a -, Lili•

Dr. MárioWendh3u,en
i;l!aIa .Mica de adultaa e art.....
O{j:uultórlo - Rua ,Joio PI:ilto. II

Teld. ti. 76'1
�ta du C ,. 6 .,_

lIMf'fllU!b: "ell,. �t L ...
Talei. 11.

-

Dr. Paulo Fontes
C1laleo e .".radar

C-lI1llt6rio:' Rna Vitor Melnllli, li.
TelelOllO: 1.405

Caaultaa 4a. 10 'I " . 4u 14 ..
UI lira. 'Realdhcla: llu BI_

ll. _;. TMtoa.: 1.6It

IDr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

••Ieatiu d. SeDhor"
,

CIRURGIA GERAL
... Serviços dOI Professorea,Bene.
Ueto Montenegro e Piragibe No

gueira (Slo Paulo)
Oouult&s: Da8 U ia 17 hor" ...

"

!l.. Fernando Machado, 10

I '

.... � ,..

.•....... , .....••

048.&8 li TJlBDl(0II
'''pau. v.•. CIIU oà" ..........
,.mdert
Nlo encontre 'eompratlorf
IlDtfegu. ao I*lrit&1o liIIlOIIIIIIIII

L L. AI....
... DeodoJe II.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clüdea aclui,,_ta de .......

Ru Saldulua ManaM, 1.
TeIehiii .. ,.

TORNA A ROUPA BRANQU!SSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RedD�ão ·sensÍvel· 08S···· dívidas do' Brasil
Só é
quelll que�

A Rádio Guarujá apresentará sábado ás 20,30 horas, a.,
,

.

.

.

-..... audição de estréia do grande SHOW DA SEMANA, com os.
Velhos porLadores da descrença, grandes valores d� musica popular: ONOR CAMPOS, IRMÃS.

moços, combalidos pelo esgotamen
Lo; moças indiferentes aos praze- CORDEIRO, NEYDE MA�IA, DANIEL PINHEIRO, REGIO-

res da vida não desesperem! Com, NAL DE NABOR. Para bôas sargalhadas, gozadíssímas cenas.
. ('

batam estes males de fundo nervo-I comicas, com a participação de PITUCA, HELIO R'OSA e PAL- .

50 usando o remédio de plantas in- MElRO DA FONTOURA.
dig.enas "Gota� �.�ndeli�as", cujo A partir de SÁBADO ,o mais novo e o maior programa do,
efeIto extr-aordinário está assomo

Rádi C t
. "SHaW DA SEMANA" 60

.

t d'CAL'VARUS'DE OLIVEIRA.) brando o mundo. Enérgicas e de a 10 a armense:· . -
' mmu os. ec'

.. efeito seguro, sem contra.dndlca- bom humor, musíca e divertimentos.

t'colete da· C idode. ção, podendo ser usadas ,até por Prêmios em dinheiro para o auditório e muitas brinca--
.

pessoas de idade avançada as. ra- déir�s.lngrpsso: eis 3,80.
Cometemos uma indignidade" talvez Olhamos pelo bu- mesas "Gotas Mendelinas", hA ---------_------�-----,.__---;.--

Taco da fechadura da porta de madrugada e vimos a cidade fonte da Juventude", adotadas nos

na sua toalete matutina. Não seria muito díretto olhar assim, hospitais e receitadas diár iamen,
'a menina-moça no-seubanho, refazendo o penteado, espreguí- te por centenas 'de medicos Ilus-I;

cando-se languidamente. Não seria muito digno olhar a mulher tres,�� o espantalho da velhice, do

que se embeleza tanto, que tanto se faz formosa e que rejuve- esgotamento nervoso e 'da neuraste

nesce na proporção que. o tempo passa, no seu apuro, de ma- nia. Distribuidores' Araujo Freitas'

.drugada, para aparecer á luz do dia mais faceira. Nós vimos & Cia. Não encontradas nas drgs
a' toalete da cidade. . .

e farms. do local enviem antecipa
De manhãzinha os "garis" - êstes trabaihadoreaanôní- damente, Cr$ 25,00 para oEnd. 'l'e

mos que são responsáveis pela limpeza e pela higiene da cidade legráf'ico "Mendelinas", Rio, ,que
,
- espalham-se pelas' ruas, pélas avenidas, pelas praças e se [o- remetemos. Não atendemos pelo re-

gam à faina ingrata de dar banho á Metrópole, de varrê-la. em'bolso.

Os caminhões pesados, as pipas, espalham água pelo asfalto -A--'-'-j-d-ad-a-n-'a-,s----
t d

. A •

f O
esmo a ruas agrava

'

e os au os e vassouras mecamcas, es regam as mesmas. " s '

jardins são limpos, as gramas aparadas. O lixo é retirado pelos
j o problema da mendicancia. --------------------_;_-,----'----

modernos éaminhões que, no mesmo local, o cremam... \'A.E A.jO RIO I)

t Celeeínha Bezerra da" TrindadeQuando o sól desponta e os pássaros se assanham nos seus VA. � r � ,

.

-

�

�
" gorgeíos, enchendo de mais poesia a alma da cidade, a sua toale- • . C I t"te que é assim, diáriamente, sempre agitada, movimentada sem- QUARTo-tjBAIIHEIRO

-

ava can 1
pre, está pronta. e a metrópole desperta por completo e se refle
te 'no seu eterno espêlho, a Guanabara, onde, sorridente, apare
ce lavadinha, limpa como moça nova; formosa, que se ;ptesa de
ser bela, e sobretudo asseada. . .

'

. �ós }vimos a toalete da cidade, com imenso prazer, com ale-
gna Imensa. . . J I

(Lida ao microfone da Rádio Guarujá),
-0- END. TELEGR. UA R G E NOH l"

Aniversários pe, fllhínha do sr. João Zenon TEL. 25·7233
Sr; NeWton' da Luz Macuc '

de F. Bandeira. RUA CRUZ LIMA, 30

Deflui, hoje, o aniversárío Fazem anos hoje �RAIA DO fLAMENGO
natalicio do sr. Newton da Luz A sra. Maria Josêa.Guima-

\..

Macuco- diretor-presidente da rães Franzoni, dedicada prores- tia, as de seu coração bonís
C.aixa Econômica Federal nes- sora "do Grupo Escoiar

. ·'Sã_·::. símo dotado de excelsas vir-" ,

!
. � cida no Rio de Janeiro, a 15 de novembro.ta-capíta.. Jm:é", digna espôsa do. sr, Plí- tudes, Cf}nrllÜ3w3,a amizade

Sr Alv r F r eiia d Cunha .

F
.

J'
. Florianópolis, 16 de novembro de 1950.

.
. a o e r u: a ' me' ranZiom umor; e a admíruçào de tôda a socíe- -,

Ocorre, nesta data, o aní- - a srita. Zenaíde Silveira; dade florianópolitana, sendo
Nersário natalício do nosso - o sr. Alberto Barbato, uma das figuras de maior des-

O d d Bd d
-

d 8 -,· ...prezado cc:nterráneo o �r. �l· maquinista do Carlos Hoep· ti' taque que .1 intesram. . r. e.m ........,... os JI voea O'S o raSII/varo Ferreíra da�unha, com- cke;: Os filhos do casal, sra. Ma- . 9
petente "chefe de secção da' - o sr. Hermínio Teófilo, galí Moura; casada com o sr. S

-

�"s t C t
·

conceituada firma �a�los Hoe- Heidenre�ch" �estacado mem'l ioeI Moura, do alto comércio . eçao � an a a afIna0
pcke S. A. - Comércío e In- bro do .Díretórío do P.S.p. no' desta praça, Ariana- Elys, Convitedústria.) distrito de Ribeirã::l da Il-ha. I Nemrob, Zali, Mílene e sua ne-
Gozando de geral simpatia Bodas de Pr�ta tinha Heloisa Lebarbenchon O Conselho Seccional d(W- Ordem dos Advogados do Bra-

nao 80 nos meios comerciais Comemora, hoje, suas BO-'i Moura, prepararam um mag- sil, Secção' de Santa Catarina, tem a honra de convidar as"

co�o sociais, o ilustre aniv�r- cas de .P�ata"o Ilustre casal.,I,nifico programa, para lestejar autoridades civis militares e eclesíastlcas- magistrados. advo-:
sanante conta numeroso CU" -sr. Octávio Rene L.0:Jarben- 'esta data.'. gados, mínístérío publico. estudantes e o povo. para assisti--

I rem a sessão solene a realizar-se no dia 18 do corrente mês",
culo tle amígos que, hoje, .COr:1 d:01!.e exma espôsa dona É, pois, ínteaso o júbilo rei� sábado, ás 20 horas. no Salão Nobre�da Faculdade de Dlreí-:
certeza irao prestar-lhe sigm- América Poeta Lebarbenchon, nante no seio da distinta fa- to de Santa....Catarína. em comemoracao ao 20° aniversário de:
ficativas homenagens, às quais residente nesta capital. mílía Lebarbenenon 'coma fundação da Ordem do��dvogados 40 Brasil.
nos assocíamos.. com prazer.' Pela sua catívante ,afabiJi- tambem no da sodedácte local, Nota - Entrada fra��a.Sr. Antônio Fleuri Barbosa dade" inteligência" operosída- saberá manifesta.i.' de modb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10,
Faz anos hoje ? nosso esti; d.e incomum' e sobretudo pela inp.xce_dível a S1l'l, admiração,

mado colega de llllprensa ISr. fIrmeza de-..-sell cJ:rater, o sr. estima e respeito pelo auspi·
Antônio Fleuri Barbosa, er..· Octávio René Lebarbenchon, cioso acontecim,)'tt..1.
carregado, da direç.ão de bi· digno Inspetor R�5i0na1. para Ao benquisto casal os nossos

. blioteca da Assembléia Legis· os Estados de S3.nt't Catarina parabens e' os 110 ; . .i"lS melhores
lativa do Estado. e Paraná da "Equitativa", é H,tO de felicida.des.
As muitas felicita'Ç'd.es que grandemente· e3iimarlo não --0-'-

receberá..pela pas'sagem do seu 50 no vastíssimo circuio de Comemora, hOI:�, o 25(:, a.ni-
aniversário, nós nos associa' suas relações sociaiE. como \'( rsário de seu -feliz consór
mos, desejand'o-lhe os melho- nos meios comercIais. do Esta- cl� o estimad:> CIlR'l.l Alcide3
,res vot� de felicidades, do, onde s�u nom8 é muito co- José Ferreira-d. Otília' Reinol-

, Leatrice
-

�anàeira nhecido. "", ue. Ferreira, qU'2. por êsse aus-

Festeja, nesta data, mais
.

Dona Aménr;a Lebarben- picioso motivo será alvo de mui
uma efeméride natalícia a chon, sua exm��. espôsa. ali;m- ta� homenagens dr. parte das
graciQSa e inteligente Leatri- do às prendas de sua shnpa- pessoas de' suas relações.

HORIAHOPOLlS - 11 de Novembro de 1950

velho,1(Show 'da Bernana»

Diário da Mefropole

*

�Missa
Amanhã, sábado, às 19 horas, terá inicio, na capela do

Asilo de Orfãs, a novena dessa devoção- correspondente ao,'
\

mês de novembro.

Luiz Sanches Bezerra da Trindade e Familia convidam.
seus parentes e amigos para assistirem à Missa de sétimo dia.

que mandam rezar.iàs 7 horas, no dia 21 do corrente, na Igre-
ja .de Santo Antônio, por alma de sua irmã, cunhada e tia --

. (

OE'UECINA BE,ZERRA DA TRINDADE CAV.NLCANTI, fale-:

DR.

Ao DAMASéENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇOES C1VEIS li: COMERCIAIS

Prae. 11 II. NovembrO". Z2 - r .iI"

(Ellifielo Pérola)

f'lorlan6poH. -- Santa Catari..

PARA FERIDAS,
E C �Z E, MAS,
lN F L AM A çÓ E S,
C O C E I R A S.i
F R I E I R-A S,
ESPINHAS, ETC.

Fve G It-anaõ
...._ Os 18 de Copacabana resistiram a milhares. • •

Os 18 do P.S.D. resistiram a milhões.
GUILHERME TAL

Continuam avancanuo
-

t:J

J ,,'
I

anuCnunaJ· os �amerlcanos para e
-
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