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esse mínístérío- "patao, d\�ã�;ca
so, devendo a aludida conta
ser movimentada por aquela.
administração geral: que au-'

torízou o mencionado Banco

a creditar ao Plano Salte as;

ímportancias de, doze milhões

de cruzeiros e de um milhão
setecentos e cinquenta mü

cruzeiros, respectivamente à&

Campanhas contra a inalaria,
e a febre amarela.

RIO, 17 (V.A.) - O minis

tro da Fazenda fez as seguintes
declarações ao admínístrador

do Plano Salte: que autorizou
ao Banco do Brasil abrir con

ta, sob o titulo "Tesouro Na
cional e Plano Salte" na qual

I
serão creditados os recursos a

florlln6polis- �Sábado, 18 d
.. ,

e' Novembro de 1950 ---,' M. 11.004 que refere a leí n. 1.102 de 18

J _

de maio do corrente ano, de
......=-==-__=;;;!;o;__====-=__==�==__;;;:;;;;;;'-============-!==-=== conformidade com as ínstru-

Rearliculação comunista no sul do país
ções que foram

bajxa�S por

Prisões eletuadas e' documentos apreendidos pelas Aposent�dorla para os lanciená-

autoridades policiais de Porto Ilelre RIO, 17 (:'!?5_ ���s-�!tr�f�r��e?!rão direito a

PORTO ALEGRE,17 (V.A.) geral da Federação Sindical lhadores". Entre outros do- tro do Trabalho assinou por- pensão nas mesmas bases, e

-,- A DESSEP, orgão especiall- Mundial e membro do Komin- cumentos apreendidos. encon-
taría relacionando as autar- condições em que a tiveram c

zado da Policia na repressão form dirigido á UET em 20 de tram-se circular tornecídas pe: quias compreendidas no regi- ex-servidor civil da União.

aos movimentos antí-democra-. outubro ultimo no qual Ser- la Federação Sindical Mundial me da lei n". 1.162, de 22 de Estatue ainda que esses ser

ticos apurou que a União /Es-
'

gio se congratuÍa com os co- quanto á maneira de agir dos julho de 1950, nos termos do vídores passarão a pagar ao

taduaí dos Trabalhadores /(UE munístas gauchos, pela reali- membros da UET. Entre os artigo segundo do mesmo re- instituto ou \ caixa mediante

'l:'), com sede nesta �apital. e fi- i zação do 30 Congresso dos comunistas que foram presos gulamento. Esta relação com- desconto em folha, a' percen

Iíada a Confederaç�o dos Tra-, Trabalhadores Rio Grandenses está-o sr. Lucia Rochadel, ex- preende as seguintes entída- tagem fixada em regulamenta

balhadores do Brasíl, que, por ao mesmo tempo que p.rotes-I candidato á deputado federal, des: administração do pôrto] do poder executivo segunda

sl!a v�z..está ligad� á Federa- i ta pelo "massacre dos traba- na legenda de PR. do Rio de Janeiro, caixas de calculas do Serviço A,tuarial de

çao SIndIcal .Mundíal, com se-!_•••••••••- -.-.- _._ -..._._ __ aposentadoria e pensões, cai- Prevídencía Social do Minis-

de em Paris e uma seção do

II I
'

-t'· d' PS
-,

xas economicas federais, cai- tério do Trabalho o qual se

Kominform estava desenvol- mp a VI orla o O no PI!lUI xas de mobilização' bancaria, poderá elevar até ° maxtmo

vendo franca propagandaco-, I u comissão de. marinha mercan- de oito por cento sobre o to-

munísta no R. G. do Sul. " te, Companhia Nacional de tal do vencimento, remunera-

Em diligencia presidida pelo Elegeu o governador, e vice e o senador. -- Domínio Navegação' Costeira, e demais ção ou salarío. �s proventos

proprío chefe da DESSEP;" foi nos municipios. - Festejado o tríunío pessedista. empresas a que se refere o ar de' aposentadoria e pensões

. desfeita. a o.rganização, sendo TEREZINA. 17 (V. A.>: __ Como resultado final para de", 9ti.g5021sedge·u2n6dOd.e�oJ.udlhecOredteo-11e9i4n6�. serão pagos, pelo Instituto ou

apree�dldos Importantes dOCU-J O PSD começou seus festejos putados temo PSD 14/
caixa de que for associado o

""'"tI!
,. s ,0. com ,\ Conselho Federal e Conselhos ser I'dor'

.u�en os e presos a guns comu- de regozijo pela vitóréa de 'Seus t t C� F d
v .

nístas gauchos.. . .' I candidatos aos postos eletivos �ep.r�sen an, es a. amara � e- Regionais de Engenharia e

ral a UDN 15 o PTB dOIS e .
• ..

A, UET era dirigida pelo ve-. da administração estadual e' I' , Arquitetura, Conselho Supe-

read
.

t EI' M tí I
o PSP, um. ríor das Caixas Economicas M· trelelar comums a OI ar l.n.s ao Senado Federal, tendo e- aIs pe ro elros

e por outros destacados müí- norme multidão cOlabbrado AMPLA VITORIA PESSEDIS-
Federais Contadoria Geral de ' .

tares do e�tint� .

PCB, �ntre I com essas manifestações, com- TA NO AMBITO MUNICIPAL Transportes. Departamento Na B "I
eles �oldoflm Vieira, maIS"C�-i parecendo, depois de uma pas- TEREZINA.�17 (V. A.)

cional de Estradas de Roda- para o�
.

raSl r)

���;IdO pela alcunha de Tl-I se�ta, à c�..

sa do g?vernador .�as .eleiçõa'3 �e 3 de outu�r,? à â�mB!�\��daE��r:J�r�:e;:;:� RIO, 17 ·(V.A) :- Confir-

•

J_ ! eleito, sr. Pedro lfreItas, onde Partído SOCIal Democrático Noroeste do Brasil. Fundacão
ma-se .? Ilançam�n(,o. ao mar

. Entr� os documenL?s apreen- i se fizeram ouvir vários orado- elegeu prefeitos em -"inte e da Casa Popular. institutos>de-
no Japao _?e 5 petroleíros para.

dídos .flgura um. assmado pp.r), res. dois municípíos piauienses, I
nosso aoverno encomendados

S R sto k t aposentadorias e pensões, Le- _

b·
• '.

'

'_�:geI '0, y;,s 1, secre

apo\
CANDIDATOS ELEITOS dependendo do resultado dos gião Brasileira de Assistência, pa�a const;:ll:tores h,?-aquele
TEREZINA· 17 (V. A.) recursos pendentes do TRE· Loide Brasileiro, Ordem dos paIS: No pr?XlmO mes de De-

LiceD�a prévia dos Estão sendo ultimados os tra- para conseguir a vitória em Advogados do Brasil, Rede de I zemnro .'ser� lançado ao mar

. V � balhos de apuração no E'stado. mais quatro municipios." Viação, Paraná-Santa catari'j
um petroleiro d� 16.500 !on�:

arti"n� de Natal E·I A I P
na, Serviço' de Navegação :adas q,!� constitue o,.prm1,el

'_RI�� l�' tV:'�.) _ A Comis- el�to O sr. m'.ara el·xoto para Amazonia e Administ,racão do.
IO da sene dos 6 enc·,menaa-

._

Pôrto do Pará, S.erviço �de Na.
dos. ",

.

��� ����u�re f��!Sta���OlVâ�I' a pres-ldeAnci� do PSD caraloca vegação da Bacia do Prata e

generos alimentícios, frutas, . UI Serviço de Alimentação e Pre- SuspeDsãQ de 50 mil
a�tig1()s de Natal, etc., só pode- RIO, 17 (V.A.) - Em sua d I

videncia Social.

u�erárl·OS da Ford
_

Fe eral e egeu para a sua pre- A LeI' 1162 . aCI'ma cI·tada,.
rao ser entregues ao consumo, sidência, a vaga do general bl' d

'.

d
.,

depois de liberados pela refe- ultima' reunião, a C.omissão M d d M
pu lca a ' o Dlario Oficial ETROIT, 17 (UP) - A,r'

, en es e orais, o sr. Augus- d' 28 d
.

Ih ul't" t b F d M t C
rida comissão. A CCP deverão

I

to do Amaral P.eI·xoto.
e e JU o Imo, es a e· ar o ar ,ompany anun-

Executiva do PSD do Distrito l'd d'
-

ser apresentados, pelos impor·
ece que os serVl ores e ar· CIa a suspensao temporaria de

tadores, os necessatios docu-
gãos autarquicos da União' que 50.000 trabalhadores devida

mentos. Erh caso de transfe' Homenageado o'ntem no RiaD O
contribuem regularmente para aos cortes no fornecimento de

renda dessa resolução, o im-
, "

.
.,

os institutos e caixas de apo' certas matérias primas, rieces-

'portador será responsavel, fi
sentadorias e pensões serão sarias á defesa nacional. Ou-

cando a mercadoria sujeita a I'·OI·stro LUIAz Gallolll- . aposentados com as mesina5! tros 25.000 operarias da Ford

apreensão, de acordo com a
vantagens e condições em que já estão parados, em treze Es"

lei RIO, 17 (V.A.) _ Será inau- nal Federal de Recursos, à Av.
o forem os servidores civis da'i tados, devido á falta de peças

.

gurado, hoje, às 16,30 horas, Presidente Wilson, 231, o re-
União. Estabelece ainda que os I de monta�em: mas a compa-

Não de esmola nas ruas. Auxilie
no Gabinete do sr. Alceu Bar- trato do ministro Luiz Çlallot-

beneficiarios do ex-servidor nhia diz que deverão voltar a()

as associações benefidenLes.
.bêdo, sub-procurador geral da ti, que foi o primeiro /titular

das autarquias compreendidas serviço até sexta-feira.

República, na sede do Tribu- daquele .cargo .

o IUI8.ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
. IINJl'IeIúlCl • D. e.nItea SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA B.Ul08

AJ10 XXXVI

.--

Negou,.se a I por O «Visto»)
caderheta escolar da filha

(

na. Congresso Nacional

d�E��:��!i�J.a�) _ Con- Transferidos para, a Mandchúria
tinua em àtividade a comissão 300 000 Id d ha

RIO, 17 (V. A.) - Num mandado de seg-urança impetrado pelo pai

" qrganizad'Ü'ra do 4.° Congresso
. so a os C Ineses {

dé uma menor - aluna �� Escola Profissional "Paulo
..

de F�intin", que

,Nacional de Jornalistas, ase· '. I� . se neg-ou a lançar sep 'VIsto" na caderneta de sua fIlha, chamada a

reunir nesta capital nos pri- Z;:lushing: 17
.

(V. A) - A ,i que
a

..
intervenção da Chinal atenção por indiscipl\ina, o que redundou na proibição da entrada da

meiros m�ses de 1951, reali ·Cl\.ina naclOnallsta mformou. c�mun�sta na .guerra coreana aluna no cokg1Oj sem a exibição do "visto" na caderneta - 4;) juiz Al

zando uma série de reuniões ao Conselho de Segurança da I
nao fOI orpenada, obedecendo eino Pinto Falcão dbu, o seg-uinte. despacho: "A alegada coação seria a..

destilnlad�s a resolVier lsô�re ONU que 380.000 dos melho· a um impulso momentaneo." defluente do :etor d� memorandum de folhas 7. Ou, por ai se vê que

vários 'ãssuntos'ligados ao im- res soldados comunistas chi.. "Disse que é uma ação pla- não há qualquer direito liquido e certo, sendo inutil que.r� construi-l�

portante certame. Numa des- eses foram transferidos para nejada há alguns meses e< que O q'lle·a suplicada fez foi convidar o prog-enitor a cumprir exigencias

saos rel,lniões, presidida pelo sr. a Mand�huria; já em jul.ho pas· as ��idades empregl;_l.das na regulamentares. Sem disciplina não há educação possive.I. O �ai não se

Andrade Lima Filho, resolveu sado e mstruldos especIalmen- CoreIa pertencem ao chama- pode furtar a cumprir exigencias regulamentares da escola onde está

a comissã.o telegrafar ao depu- te para lutar na Coréia. do 4° EX!ercito de Operações matriculada a menor É até curial que desde cedo se. acostumem as crian-,

tado Costa pôrto. solicitando- �O d�legado n.acionalista c?i- do Regimento de

peiPi��.
Seu 'ça� a/o, cumprimen\� de normas reg-ulam�ntares, pa.ra evitar futuros de'

I lhe todos os esforços no senti- nes 3'mgfu rr:slang declalOu comand�nte. em chefe.e ge- sa]ustamentos na ;Ida de. ad�lI�os, no convivi° social. Conceder o pre-.

do de dar andamento ao proje- que Mao Tse Tung tem alu neral Lm PIa0. C.onslde 'a-se sente mandado sena desprestIg-Iar o ,principio da disciplina escol

to que concede uma subvenção são de que é de fato membro e� exer.cito o melhor de tôo que não é possivel".
. ar, W

p�ra as despesas do Congreg- da razão social imperialista das as unidades vermelhas. E' ....E, assim� julgou imp�ocedente o ,pedido condenando o' .t t-

de Stalin". Disse ao Conselho também o mais russófilo. nas cust<..�. '

,lmpe .ran ."

,,�o.

I'

• /
I
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Q ESTADQ- -Sábado, 1� de Novembro de 1950
--,-----------.---------------------------------�-----

SINOS DE NATAL é a festsdos que temum cora�ão generoso� e

que repartem o pouco que é seu. com·aqueles qU! nada tem.,
s. c. -Granadeiros 'da 'Ilha

De ordem do sr. Presidente em exercício, faço saber a quem
Intaressar possa que acha-sé aberto, nesta (SociedFl-de, con

corrêncíapara arrendamento do serviço de' "BUFET, devendo
as .propostas serem entregues, devidamente 'fechadas e lacra'

.

das, ao sr. Ten. Albano de Sousa Lucia, secretário destaSocíe-
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 citad9( dia,
a-fim-de julgar as ofertas recebidas, para �que, desde já,
convida os interessados a .comparecerem ao ato.

Florianópolis, 11 de novembro de 1950.
Albl:\no de Sousa Lucio - Secretário.

�...:::.....:::......;:;.....;::....:::.......:.:..�,.�.,� � � �- .. � � � �.� � �'�-�.�.�.�-�
fiTT.""":".""::".TT.TT.TT.'M....".�."."+(.".".".".'M.�.".�."."••:.".::'f

'

��: ' Pés tortos+Peumat'smo-:Praturas - 'o �?'��� . Torceduras Defeitos Ptstcos ,,' �t"
..�. �:..

,

�!. DR. MOHTV rDOrwIT �:..
i+!."' --' �t"��. �(IRURGIA ORTOPEDICA ,E GERAL �t"f%' �� 'i

Tratamentos especializados das doéncas defeitos ..�.
e acidentes dos ossos e artículacões.L. Doencas' �

)' . ......de senhoras, varizes e úlceras' das pernas'. ' %
�t" .'

• CÔNSUÚr., R. Marec9al Demoro,' 220--Fone: 1226 �t'"� Das 2' às '5 horas da tarde. . ,,'��
, ,� Pela manhã com hora marcada, _ no" ,,�!.� Instituto de Medicina - e Cirurgia' do �:��Ii _ Paraná.--Fones: 67 e 2706.. '

�

��' �'
�

" RESID. R. Pasteur,A19.-Curitiba.-Atende chamados �:..
� . y
� ++. ...w_w_�_ � � � .., � ..,'.., .., � "',,'.' • .., �'\.. .., .., .., � � � � � ..

2

Editai de conc6rrência

t: Celecina Bezerra, da/Trindade
Cavalcanti

�

..

Missa de 70" dia
-

.',

I
-

s-

..--------------------------------------------5
"

�

Para �NT��GAern: DEZEMBRÕ��
í ',*..:.::::.:.:r_.

" �\

I '

,
'

�em':os o prase'r de cornunicer a.os senh�res
tnter!ssaaos qu.� estamos .receberd�,J,nBsp-t'c rir;oes para e�tr,!g� dos [amos,os \J�. "

Ut:1I.versal no'mes'! prox'lm(�
vln,�ouyo. �-'�'.

.

FIGUERAS6,J.lOMS,LTDA.
��j� paRTO ALECRE-R.G. SUL

'

t:LORiANÓPO'Lis (F'ILIAL) R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 ,EM: Biumelnau� JOir.1V,lle, 'Caça_dor, C�es�liufQ�,
A�raran�ua.·La�es/.Joa<fdba" Tuberêe e Videira .

Luiz Sanches Bezerra da Trindadê' e ' Familia convidam
s�s�ren�s�am���m�����àM��&sffimoilia,----����-�----------------�----��----�'��-
que mandam rezar, às 7 horas, no dia zí do corrente, na Igre- ti'
ja de Santo Antônio, por alma de sua irmã, ,cunhad,a e-tia -l

.

\

OE'UECINA BEZERRA DA TRINDADE CAVALCANTI,; .fa:le-, ,
,;�

cida no Rio de Janeiro- a 1'5 de novembro.

Florianópolis, 16 de noverhbro de 1950.

'- ,

liagem com 'seguranca e rapidez
/ só NOS CONFORTAVEIS l\ilCRO-ONIBUS DO

84?IDO «SU�-BRASILEIRO»
Floríanôpolís - Itajaí -·Joinville - Curitiba

Age
A

Ilcía Rua Deodoro esquina da
o

: .Rua Tenente Silveira
..

Q h? A esmola' qad:a. i'I.la,s ruas agrava
,uem ,ac ou" o prob!'El'll1'a da raendicancía,

PERDEU-SE um molho de chave..
gratifica'se a quem o. entregar na
redação dêste jornal.

TINTAS PARA PINTURA
COr.TOMAI

• .. �., .. .. .. �
, ... o.. ....... • .... ". v ••

VENOF'-'SE
i SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

«B A C C E Lo. I"
l'.nm l'an�l'jilarlp nar" 1110 lif.rn,. OI' ...orvete, 'pqniDaila r.om com

,

pressor "bdp�LAND" original. motor de 3 H. P. e hatedeíra com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR �O "EMPóRIO ROSA".

'

f

\

f'
,',

c

I

Colégio, Calarinense'
'. 'Edital

\

"

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

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

Documentos: Certidão ,à'e' idàde, atestado de vacina e sanidade.

t:xames de·ll época: De- acôrdo com a Portaria n, 163 e (l36.
I Para os alunes do -quarto ano e' do III Cientifico:
Em fins de janeiro. .

fi Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13). FERI1,>AB. REU�T�SMO to

". III Exame �e admissão: lnscriçã?: Dias 1° a �3 de fevereiro.

1111 P!.AI'CASd' .SI�LIT1CAS.•,

Exames: DIas ,14 e 1? de. fevereiro.
. _

. . I D, I r 8 L1PUDel,a·Para os candidatos ao ,exarp.e. de al!Imssao haverá um cm so de
Madleac80

.

uxillcal DO' uatam..'
'preparação regular desde 29 de janeiro. Mais info!mes com a diretoria. Gelá et!llJ.

" :.
'

(;ôderne.a
extraviada

Foi extraviada a caderneta
da Caixa Economica ri. �U60�,
pertencente a sra, Myrian
Mytô Veiga, 'residente à rua"

Alves de Brito, 64.
, I 3v.-3

I Rádios A t lã n ti-da " 'T
, 't

", i
j
,

.. ;;# � ,.
'

...

ONDA·S L'ON'GAS E. �'C�URTAS I

Allaalida - o sucesso'[da, técnica: eleetrôníca - Atlintlda -' Buper constru'Ç�o pará'durar mais.::- AUiDtld.' -' So� natural - Alta sensibilidade
.

, "Grande alcance Otima 'seletividade' VENDAs AI VISTA E A LONGO PRfZO
'

.Rádios ElectrOi&.:. _!. Transmissores ::c_l Amplifícadonfs

AtJântid'a Rádio Catarinense L-imitada
Diretor tecnico WAi�ER' LANGE Jr.

(_

J

,

J
,

,1

I'

Rl}a Trajano, n. 31
---,--",-

Teliefone' ri. 1459\

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ ESTADO-Sábado, 18 de Novembro oe lJ5J 3

.
linho belga para vestidos em todas as cores metro a Cr$ 89,00
[,

\ (�ustá Il()rmalmente 'Cl-$' 120,00)
�Sedas\em padronagem moderníssima a Cr$ 20,00� Sedas estampadas �,Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39,00

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

Um verdsderro desafio à época, na A MOOELARH!

,
(ALVARUS DE OLIVEfRA,)

Comércio' LIvre
I

, �

Panelas' de Pressão ARNO
t

a tr$ 51Q,OO
Grelhadores Erétrícos

a Cr$ 300,«)0
D8 \ Elejrolandía,

Rua Arcípreste - Paiva - Edr. Ipase - Terreo .

Vida eocial tine-Diário
RITZ

ÁS 4,30 e 7,45 hs.
'

. .. e o sucesso continúa!
- O primeiro FILME Na

cional para o mundo!
_._ Orgulho da Cinemato

grafia Brasíleírà !
VENDAVAL MARAVILHOSO'

(Vid,a e Amôres �e Castro AI-
Os maiores comerciantes começaram sua vida abrindo ves) ,

"uma porta e desenvolvendo até chegar a proprietários de com •

grandes casas. O Rolas, o homem que idealizou e· construíu Paulo MAU,RICIO e Amalia

Sh'ôQuitandinha. que é um.orguíno da engenharia nacional - tó- RODRIGUES -. « OW
.' -ra do lntel'ês.se do jogo ',� começou a sua Vida como tropeiro; MUhares de. Figurantes;! ,/

Y A Rádio tiuarujá apresentará sábado às 20,30 horas, a audição de
4:0 sr. Valentm Bouças, hoje um entendido em economia e se- Argumentação de: JORAC.

) estréia, do grande SHOW DA SEMANA, com os grandes valores da mu-

:nhor de uma grande organização, foi um simples vendedor. CAMARGO.
sica popular: ONOR CAMPOS, IRMÃS CORDEIRO, NEYDE MAiRIA. DA-

.Conhecemos um índustnaí ,que começou numa farmácía co- 'Direção de: LEr'ITAO DE .

Ih dNIEL PINHEIRO, REGIONAL DE NABOR. Para hôas garga a as, goza
.mo lavador de vidros.

.

BARROS.
dissimas cenas comicas, com a participação de PITUCA, E HELIO ROSA.

J Os casos seriam muitos e enumerar e o fizémos apenas a No Programa: A partir de SABADO, o mais novo e o maior programa do Radio
-esmo 'para ilustrar com exemplos vivos. 1°) - Noticias da Semana.

b h
.

Catarínense: "SHOW DA SEMANA", 60 minutos de om umor, musica
Nos Estados Unidos --! desculpem que nós estejamos a cí-

- Nac. - ds d W e divertimentos.
tar O exemplo dos Estados. Unidos- mas é que teremos de olhar 2°) - Atuali a es "arner

Prêmios em dinheiro para o auditório e muitas brincadeiras. Ingres-
- Pathé-Jornal. - ,

.para as organizações maiores e mais complexas que conhece-
. Preços: Cr$ 6,20 e,3,20. 80: C_r$ 3,80.

':mos por leitura e observações - o comércio é livre. Qualquer "LIVRE" _ Crianças maio-
- -'----------

-:;passoa vai para a rua com um taboleiro vendendo balas ou
res de 5 anos poderão entrar I professora casoo Gado, indiano-doces, Desde que não haja perigo para a saúde do publico, ela na sessão de 4,30 hs. da

·

B 0Item direito de fazer o seu comércio fi a desenvolvê-lo de manei- ODEON POf correspOB tiDela para o raSl
ra mais positiva. 'E há mesmo no país amigo uma estátua ao As 7,45 hs. ,BELO HORIZONTE 17 (V �

::pequeno vendedor que tem sido a base do .grande comércio e Proçrtmu; Colosso Ele do Rio, ela de Goiânia A.) - Falando à imprensa, o
1°) Cínelandía Jornal GOIANIA, 17 I/V A.} - O sr. Aftab Ral', mm'18'tro En""'r·

que foi quem ajudou a fazer o pais, hoje lider da índustría e
-

. \'_
......

, Nacional - çCfSa�1}to .

por correeponden regado dos Negõcios da India.'

:do comércio do mundo inteiro. Cliffton WEBB ela esta ,hOJe �m n:oda e� �o- no Brasil, e que em companhia.
Aqui se exige muito: ...:: Não se pode negociar na rua sem (Mr. Belvodere). e IShirley do O ptus. ?a eXls�er.:, »anos do sr. Silvio Barbosa, secretã-

licença e ai dos simples garotos que forem pegados com suas TEMPLE em casos en: Goiae de Jovens que rio da Viação, acaba de visitar
-caíxínhas de amendoim torrado: eles serão retidos e sua mer- O GENIO VAI PARA A conseçummi �asamento e am- o Triángulo Mineiro" declarou
-cadoría jogada fora. Entretanto, ninguém persegue os garotos ESCOLA da ago.ra tegzstro.u,se. um n_es� que não haverá quaisquerAres-
'que andam, aos bandos, pelas ruas da cidade, a pedir esmolas, (Mr. Belvedere) e Shirley ta cap�tal, Uma ,ove,n pro1�s trições por parte do governo
'numa vergonhosa prova de nossa pouca assistência ao m�nor ge)

:

.' so?,a_, füha de modesto iuncio de seu país à exportação de
-e à pobrezal' \' .

- Admíravel sequencra de nano federal, passou a se cm:: gado indiano para o nosso,
Mesmo na questão de preços, tabelas, etc., o comércio Ií-: "Amá Seca por Aeeso) .

- responder,com um ml!ço 7'�Sz pais. O ilustre diplomata for-
Uma história enternece- dente. o RtO. que se deixou. tm- mulou outras considerações--vre e honesto, sempre foi a melhor politica. Cabe ao governo

dora! presswnar pe� cartas .de .sua em tôrno da possibilidade de
"evitar os "trusts" pois êstes serão perigosos para impôr pre- Coração de Rusty enamorada, VetO a Goiania e serem intensüicadas e desn-
-ços altos e faz�r explorações contra a bolsa do povo, Mas o com ficou encan�ado com es�a �O" volvidas as relações comereíaís
comércio livre, guerreando-se os negociantes entre si- a con- Ted Donaldson derna metrôpole e, mais am- entre a India e o Brasil.

,. .

f d d b rate n "'orcI'das Emoço-es da, com a J'ovem que, pelos _'''' ---,-,-, ---- -

-correncía sempre oram a causa o, progresso e o a ame -.L' .' • •
' • ••

-
•

A '1"
$ 3 ... � seus dotes naturais de inte- Não de esmola nas ruas. UXll-6

to da vida. Precos: Cr 5,00 e ,AU.

"IMP, 14 anos". ligência e coraç-ão, trouxe-o as associações beneftcíentes.

Os tabelamentos não deram resultados em época a�guma. ROXY até aqui. Houve, então, um pe: .••• e ••••••••••••••• e •••••••••••

.As oscilações dependem da lei! da oferta e da procura. '

ÁS 4 e 7,45 hs ,
âido de casamento, as :.amilias

Na sua organização, no seu principio e nos seus preços, 10) ----, Cine Jornal _ Nac. dos noivos, entraram posterior'
fazendo o governo apenas o papel de policia que não consente 20) _ Uma história emocio- mente em entendimentos e o

.abusos hem absurdos, nante repleta dê sensações e jato-é que, pouco tempo de-
E para preços baixos, grande/produção e a velha concor- torcidas ! pois o enlace se realizou no

.rêncía. '(" CORAÇãO DE RUSTY Bairro de Campinas" num. amo WASHINGTON, 17 (VíA:)
(Lida ao microfone da Rádio Guarujá) com mente de luxo: e de imponen- - O presidente Truman de-

--o- T::ij!D DONALDSON cia, com a presença dos qeni- clarou que os Estados Unidos.
ANIVERSARIOS: 1

do coestaduano sr. Ivo Bandeí- Ação '\. Movimento... Mis- tores do noivo, pessoas de âes: jamais tiveram qualquer de'·
':Srta, Elci Irene Barbosa Mm-çal; ra Côrte, categorizado tuncío- tério Lutas... taque social no Rio de Janei- sígnío de invadir a China. Em

Fa� anos, hoje, a distlnta se-I nárío , da Peni�en.ciária d? Es- CHANTAGISTA MISTERIOSO TO, onde possuem consuierâ- conferencia com QS jornalistas,
-nhormha Elci Irene Barbosa tado e nosso dlStmto amIgo. com veZ fortuna. lamentou o presidente que os

1Marçal, inteligente ginasiana I Muito be�quisto por s�us William, STERLING. chineses viessem interferir com
.do "Ginásio Coração de Jesus", nobres--predIcados e por sua,fh- LUTAS ... PERIGOS... Condenado o foló .. os objetivos de paz e �eguran-
d�eta filha do sr. João Marça�, c?mum dist�ção,. O"" alll:ens�- Oontinuação do sensacional

B I I
ça das forças das Naçoes Uni·

\ oflcial da Secretaria do Tn- nante, de ha n;mto, se llnpo.s seriado: CONTRA A 5a CO- grafo de it er .

das que luta� na Coréia. F_a·
bunal Regional Eleitoral e da a numero�os CIrculo de amI- LUNA. - com '

, 7
lando a respeIto da apreensao

sra, Altair Barbosa Marçal. gos_e adn;Iradores que lhe ren- Neil HAMIL'I:ON. �N1CH,: �leman�a. 1 cada vez maior aqui sentida,
A jovem nataliciant� que, derao, ,hOJe, suas �omenagens, 9/10 Eps. (U.P) - Hemnch Hoffl.llan, devido ao aumento dos movi-

'em nossos meios sociais e ,€S- às quaIS nos �socIamos. Preços: Cr$ 5.00 e 3,20. /'
o .fotografo '�essoal d:. Hltle�: mentos de tropas comunistas

tudantis, desfruta de vasto Srta. Helz�te _Ro�a "Imp, 10 (DEZ) anos" / f�I condenado a 4 ano,:) de prI chinesas na Coréia. Truman

.círculo de relações de amiza- � da�a. de hOJe ,C?nslgna o- IMPERIO _ (Estreito)
sao, 'e�, seu_ sext� pr?�sso de

acentupu: "AS forças das -Na-
· de, ver-se-á, pelo feliz evento, amversano natalICl? da gen" ÁS 7,30 horas. desnazIflcaça;:> de.,lÍe � �uerra. ções Unidas estão 'agora sendo

muito homenageada. til sen�orinha Hellete Rosa, William Holden
Hoffman e�ta em lIberdade

atacadas de uma base privile'
A 'essas homenagens os de dileta fIlha do sr, Rodolfo �o- em aesde a pnmav:.era, graças a

grada. Aparelhos de bases chi-
'''O EstadQ" se solidarizam, sa, dedicado Chefe do SerVIço PASSADO TENEBROSO l!l atestado medlc,? para o _e- nésas,. cruzaram'a fronteira cv�

· augurando-Ihe---ifelicidades. de Trânsito no Estado. felto ,�e. que sua saude nao
reaila _ para bombardear as

/

Sr. Ivo Bandeira CÔ1'te A distinta -nataliciante que permItIrIa seu encarceramento,
nossas forças e lutar contra

:r,ranscorre, hoje, o aniver- reune em n,?ssa socie�aãe nu, d S' V
� os nossos aviões, . voltando,

s sas amIzades tera o gra
to prazer de, hoje, ser alvo e ospensos OS OOS após, aos seus pontos de par- ....;' ano natalício do nosso preza- mero

-

expressivas manifestações de
.

.

.

,

estim,a, e, apreço, às quais nos para a Veo,ozoela tida, em território que não po-

Ij
(J de no momento ser atacado.

I'r$ t.750.00' aSSOCIamos com, prazer. TRINIDAD 17 IV.A.) - To- M3 forças comunistas chinesas\" Fazem anos hOJe. d'
'

""

.

A sra. Adelaide Freitas, viu-'
os os voos para a Vene�uela e coreanas do norte estão sen-

· o quanto custa uma enceradeira
va do SatlC�'.:;SO conterrâneo foram, suspensos depOIS 'do do refqrçadas, abastecidas e

A '8 N O H I F' otn,,,

I
assassmato do tenente-coronel equipa,das de bases que estão

I
'ercu ano < re1 a>O>;

,

.
. Vi,:",'nh "_"o�ito Carlos Delgado Chalbaud. a salvo· além da fronteira si-.

� --: a ;13., p��iQ Po�t�' d� ,O ultimo avião da �an Ame- no-coreana':'

EL E I' T,RO L'AND I A Sltposa � s:� rIcan a chegar aterrISSOU on- - __..I-L
_

." a o ,comercIO;

I
t,

•

·t CASA MISCELANEA da.u

-.'1'
- o menino Wilmar filho em a nOI e.

.

buidorll dOI I Rádio.·�, Rd� Js ito
R Ar· t P 'va Ii:dificio Ipase',-Terreo P d J 'M

!.
d ·-A---- 1 d d

-

ua Clpres I::: aI - do
-

sy. .

e ro ose €nZlO, o esmo a a a nas, ruas: agrava idof. V6lvulc. e "Dlllc )t,
--

�
_.. _::_------.

comercIO de J3rusqu�. , o problema da mendlcanCla. Rua C�tlmclh�iro_. MaL.

:Diário' da·Mefropole
.,

da Bemana»

Lamentou' Tromao a
ioterv8DO,ão chinesa

"

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr. CLARNO G.
GALLE1:TI

ADVOGADO
Cl'im•• oi".1

OOD.t�tulçéio. tl. Sooladacl..
HÁ'i'URALIZACOE3
TitulOll D.alal'ot61'1o.

Elorlt61'1o • R••ldIDolo
Ruo Tbod.nt•• 47.

IFONE •• 1488

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUB�RCULOSE '

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nado
fUtL de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe· Schmldt, i18

� Consultas, 'diariamente,
das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades,
2& :--- Chácara; do Espanha

Agora, SIm!

)

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260 .

Florianópolis �j' Catarina

(

" -

RADIOTERAPIA
RAIOS X

, DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, tliàriameate, ao Ko.pital .e Carl••••

. ,

,,,,,:"''!J1I/J'!f....'4-.....-_-�
.._-.-..:-&.._T;a-4-,.._.....,.,_......_.,_-..''lI:#:&-..�-4á'�.�&''''''' w ••• w .........

I
r

.

Dr. Polydoro E. S. Thiago'
.......1'-ti. M.teraid.de ....l.. •• IU4fc. • ,arteb.

B08,t&&1 tle Caridai. o. Boçital de Caridàd. eM .....

CLINICA DE SENHORAS - Cl· riaIlópolil. AuiJItenN da

RURGIA PART6S ·lIaternidaM

Dr . Lins Neves

DRA� WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
. e :- ,"��l
DR: ANTONIO sra MUSSI

J.;J.,; ...... ..;...:I;;�'\

Médioos
Cirurgia-Clínica Geral-Partol"

Servic� comp�e'Lo e especialisado das DOENÇA! DB
SENHORAS, com modernos método. de diagnóltico e tra
tamento.:
COLPOSCOPlA - H�STERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

Ra<liotera.pia por ondas eurt.as-EIetroco.,ulaol�
Raios Ultra Violeta e Infrá Vermelho. .

ConsultÓrio: Rua Trajano. nO t. tO andar - ·.Ufic10
do Montepio.

Horário: Das Q is t2 boras - Dr. Mu�.
.

.. Das f5 118 tS horas - Dra. Muni.
Residêntlia - Rua BaDtos·.Dumo�t. 8. Apto. L

.

..._

Fadad. em 1870 - Séde: IAIIIA
INcal(D{08 E TRAN8P01t'1'I!B
CIfrai •• Bala.c- •• 'I'"

CAPITAL 11 RESERVAS •••••••••••••'. ert
Reaponaabadadea •.•••• • • • • • • • ••• � • • CrI
R�ita •••••• •..••• ••••••••••••••••• ére
Ativo ••••••.• .••••• .•••••• ••••••••• . Cr'
SinIltros pago. DOI ólUmo. tO aDOl •••• Cai
Retponaabllidadea •••••• .... • • • • • • • • • • • Clt

I , Diretores: I
Dr. Pa.,ldIo .'Utra Preln .e Ca"."., Dr. Po.e" .. IA.
hl.to .MaIMrra. Dr. J08Q.h. Barreto ti. AratJ. • J_ Altr...

�Ah%����::J_����-::::::J_���-:_%�T�_'_ •• ,•••_._ •• u�uw

10.100 18'''0
t.1t78.401:751.'7
'7·�.2u.s9�
t42.17CUOJ.80
N.18'7 81',10

7••7•••401:.01,,20

ltaIDóatico. controle"e ,t.r-a�eDto
4IMC'tlludo � Il"avtde.. Dl,tur

-doa da adoleacêncla e da Dlenopau

.. 'Pertubações menatruaJa. l'l"".
U.cael e tomOrel do aparelho .enI-
ti feminino. '. ./

.....çõe. do atero, ovlrtoa. trom
_. apendice, h'rnJaa. ",arta•• etc.

.

:lrurlia pl..ti� do périneo (ra·
va),
\SSISTENCIÁ AO PARTO I! ')PE-

RAÇOES OBST21TUCAS
\

JoeJlÇ8.a gIanda1area. Uroide. od·
i.. IÍipopise. ete.)
_:taturbioa nervOlOl - Eaterllióade

Regimes.
,oIllUltóriO R. Joio Pinto;' , - 'hL

"1

ReaVi. R. 7 de Setembro - 1Idif.

nu e SOUi. - Tel. 841.

Dr. Newton d'Avila
:tnrcia geral - Doenç•• de S..II.·

ra. - proc:tolocia
FJetrtc:ida'e Médica

:onlultó,ri{: Rua Vitor Meirelea 11.

li - Telefone 1.S07
Consultas: ÁS 11.S0 hor.. e t taro

le das 15 horas em diante
Residência: Rua 'Vidal Ramo. ..

.' - Telefone 1.422.

)

Dr. MárioWendhllusen
..d1ti.. .6dlca de adulto. e m_
Oo1IR.lt6r1o - Rua Jo&o PInto. l'

Telef. K. 16'
<:auulta clu • la 6 ........

.....,.. : . J'ell,. !lcblYt .. !Ia
T". III

s s e e SOCIAl,.:

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TEL!;FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTEeTORA.

j--r
I

_Tl'a/ aporte. regularas de cor,g'o I

840 fRINCISVO DO SUL para NOV4 YOII
Infol'magõe. domo. Agente,.

Florianópolil
.

- Carlol HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eli. telel;
Sio lI'rancisco do Sul-Carlol Hoepcke S/A -CI- Telelo'.le 6 'd))�:;:MACK

-:;;";';;;;';11 a
__._ .. �'VtJI'fII �.____ lIJIaJ

Jlge�cia 6'8ral· para 8t8, Catarina
. Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel "Pi'otecloraa 'FLORIANOPOLIS

O/S.hão

Dr. Paulo Fontes
CIlJli"" • oJl4!ft(lor

..:-...ltório: ,Rua Vitor Vai..... Ia.
TelefoD.e: 1.405

c....ul_ d.. 10 lia 11 • .... U ••
" ...... Jl..ldhcls: llua II�

II. - Telafoa.: 1."
I �----
,

I
Dr. Milton Simone Peleir.

. Clinica Cirurgica
• . .ol..tiu tle Senhor••

I ...����!�...��,�1�..
l\cto Montenegro e.Piragibe No

gueira (São Paulo)'
.

Oon.ultaa: Das U ii t7 bora
R.a Fernando Machado. 10

,
-".,

I

Dr. M. S. Cavalcanti
.:J1IIjca udll.t.,....,te de ......

Jl.aa ""liI.1liIa lIlui..... 11
Tüf_ J(. fi' ,

,

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
CJA;WETZELjIND UST dIA.L·JOIN V (L L �: (Muall

TORNA A ROUPA BR�NQUISSIMA
_....._-�--_.;---- ...,,;,;_..... ...... .:.._�__� ....... ,;_,......_"...,'WLC02 :id_�_;__._U1tl:__"

'\,

aoença doa órgiol interaGe. .....
clalJttente do coraçio e . ftJOIJ

Ooença da Uroide e demaIJ ....
du1u lnterQu

::alalea .• cirurgia de le1Ibo.... -
. ParlOI. [.
fISIOTERAPIA - ELBCTROCAII
DIOGRAFIA - METABOUSlIO

BASAL
(ORARIO. DE CON.SULTAS: -
D1Ar1amente das 15 .. 18 __ .

ruo
CONSULTORIO:

,

Raa Vitor Meirelea... ti
• Fone manual 1.701

RESID:&NCIA2
.\"tinida TrompoWül •

.

Fone manual '"

;Or. Roldão Con,oni
CIRURGIA GERAL - AI.T.A. a·
II.URGA - VOUtSTIAS D. ..

NHORAS - PARTO.
J'oraado tela J'U1lldada .. ....
... ... Ullinnldade 40 SIe Pala.
e!lde foi.. a.siltente por drioa -- ...
Sarriço Cirúrgico do Prof. AlI'"

c.rtIa ....
Clrarsfa do eot6mllllO e YIu .......

1U1. lateetiD.OI delgada a p-. ......
oe,. ri.... pTõ.tate. bezlp, .....

.ririOl e trompa•• V� ......

.eele, 't'&rl... • 11-
Couaalta.: Ca. S ,. 5 horu, l ,..
J'eUpa Scllmidt. 1I1 (altoa da Cala

ParailO). Telef. 1.S,.
a..IUJoeIa: Rua J!;lten. J_wo 171;

Telef. Jl. 164

Dr.' A. Sentaela
\.ormado pela .acuIdade R&Clo
Ral de Medicina da Un1verstdad..

Cio srasU)
IIMd1co por concurso d. .lIl1iatID
c1a lá P&lcopatas ,do D1atr1to

.ederal
1IX-1nterno de Hospital PslquJ6.
trtCQ e KantcOm.l0 Jud1c11.rto

da Oapltal Pedl':.ral
1b;·ll1terno da Santa Oasa de JtI1.
8er1�rd1a do Rio do Janell'o
oumO'" u::rmIO'" - DOlINQA8

NEBV08AJ!
OonaulWrl.o: JId1f1cto A.mfUa

.ato - 8ala I.
tl.t!tll<ltnc1a :

Avenida Rio Branco, 144
•

Das 10 u 18 DOru
Telefone:

Oonsultório - 1.lIfI...
Il4II1dêncta - l.JOl.

o 'A..L.B I)t) l'l'AJ.6..J
Pro"" ..
�Pro�H,

LIVRARIA .1.�
aoeu

� ••• " •••••••• -

_••••• <Q

CMlU li TJilBRID'OII
Po.ene V.•. CUU ou '.r:raGII ....

�eDder1
.

\

Nilo enco�. comprador'
Entregut' ao 1ilacr1t6r1o DD�

... L.. Alvea.·
!lua DeocIoI'o a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-- Sábado, 18 de Novembro de 1950

·CLINICÀ E CIRURGIA DOS 0-

LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR'
GANTA DO

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade_N§.CionaJ

de Medicin'\l, da Univers(dade dp
Brasil Ex-assistente dos Serviços
de Oftà.lmologill, do Professor Caldas

Brito, da Polícltsríca Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-ríno-Iarmgclogía,
do Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar
Atenderá, diariamente, a partir do

dia 10 de Novembro, no horário da

\4 ãs 18 horas.

iADMIRADA?
luse KOLYNOS!

:Não se admire de que o Creme Dental
(Kolyn08 combala as cáries, pois Kolynos
-<lestroi as bacterlas que produzem es

eses ácidos bucais causadores das cá
:des. Kolynos protege a saúde e embe
leza o sorriso! Experiménte Kolynos
.hoje mesmo e ..• U89-0 sempre!

KOlYNOS �::.��em:'ai...
1I11III. mais.

. ...;0 ••• II.. .. .... ...... ,. . .

,

Isc'rltório de Conta
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

-caícos diplomados e compe-
-tentes. Aceita-se qualquer
-servíco atinente' ao ramo, in-

.-elusíve correspondência.
Preços módicos.

-Cx, Postal, 3�8. Florianópolis
Rua Críspím Mira; 41

Sta, Catarina

Para colocar ,SOLA
�. em ·seu Sapato,

PROCURE

âl:' Oswaldo'
,; telefon es 1536 e 1324

�;� P.15 de Nov.n:.�2..,2::andar
�----------------------

-Vende-se
Barco à vela

� . .

Vende-se, com urgencia, um
"barco à vela (TABÚ) em óti
mo estado- de conservação,
-eompletamente equipado, por
'preço irrisória.
'Tratar com Santos no INCO.

8v.-2
�

'

�

'(ASA-Aluga-se
RECÉm-GONSTRUIDA, A RUA

..!JOSÉ BOITEUX N° 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

,�UNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

"'b.· "'
.

:A AGONIA DA.
:ASMA
.Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos'minutos a nova recei

ta Mpndaco - começa a CIr
.cular no sangue, aliviando os aces

.sos e os ataques da asma. ou oron

,quite. Em pouco tempo e possível
dormir bem respirando livre e fa-
cilmente. Mandaco alivia-o. mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o m ucus que
"oostrúe as vias respiratórias, minan-
do a sua energia, arruinando... sua
saúde, fazendo-o sentir-se pl'em�u
ramente velho, Me n d a c o tem tído
tanto êxito que se of�rece coo:'- a

garantia de dar ao paciente respira
ção livre, e fácil rapidamente e com

. pleto alívio do sofrimento da asma

em poucos dias. Peça Mendaco,. hoje
mesmo, em qualquer farma c!a. A
llossa garantia é a sua proteçao.

Calcidoscópio
POR AL NETO

O que ruma empregada vê
pelo buraco da fechadura não
pode servir para condenar um
homem.
rEsta é a decisão da Côrte

Suprema dos Estados Unidos
no caso de Emil Lustig.
Emil Lustig foi condenado

por um tribunal do estado nor

te-americano de New Jersey
por fabricar dinheiro falso.

'

Como prova de que Lustig
era culpado,. a acusação apre
sentou o testemunho da empre
gada do hotel Walt Whitman,
da cidade de Camden. O Cgnselho Seccional da Ordem dos Advogados do Bra-
Disse a empregada que 0- síl, seçcão de �antl:!- .Catarina, tem a: honra de convidar as

, autoridades CIVIS mílítares e eclesíastícas- mazístrados. advo-
lhando pelo buraco da. fecJ:a- gados, mínístérío publico. estudantes e o povo. para assisti-

.

dura do quarto de Lustíg, VlU- rem a sessão solene a realizar-se no dia 18 do corrente mês. PORTÔÃt.EGRIô
o fabricando dinheiro falso. sábado, ás 20 horas, no Balão Nobre da Faculdade"'de Direi- __u """"" T."' _

A policia encontrou no quar- to de Sjlnta Catarina, em comemoracão ao 2Qo aniversário de .....------......._-

to de Lusflg uma espécie de tundacão da Ordem dos Advogados do Brasil. aDeiaGeral para S:catarlDI
,..

poderí t
Nota - Entrada franca. .

. .

maquma que ena pres ar- Rua Felipe Scbmidt. 22-Sob.
se para adulteração de notas

1
C.�Poaf81, 69- Tel. «Protetora.

de dolar.

I L.
.

E'
.

N'
-. .

Z·" I
FL.ORIANOPOLIS

-,

naL�!it:��a�����v�a�aá���
:

. " .

.

.

'., Ca··s··'a·
....

d·:e·�··n···e··g··o·;C··I"O··,um anônimo, que o queria pre- o Alfaiate que veio de São Paulo para servir I
judicar. Acrescentou que nun- os elegantes de Florianópo.is. I vendaca havia usado tal máquina.

- '.

I
à

Com base nas declarações da I
. BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE

empregada que - Qlhou pelo Salas 6-7 ,10 andar. - Ploríanópolís
buraco da fechadura, ·0 tríbu- _ '

Por motivo de ,viagem vende-se,

nal de New Jersey condenou no Estreito, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia.

Lustig.
C

Aprovei-te esta oportunidade.
Mas Lustig apelou para a

. Clube Recreativo oncórdia Informações na agência deste jor-
Côrte Suprema. que anulou á , ,' .

sentença anterior. -, Deverá realizar-se, 'sábado próximo, dia -18 do corrente-

"A prova em que a condena- grandioso baile, com início às 22 ;horas.
cão se baseia --:- diz a sentença Para. essa reunião dançante estão convidados todos os

da Côrte Suprema - foL obtida associados. do "Concórdia" .

ilicitamente ..."

Enquanto isso sucede nos

Estados Unidos, no Cànadá
-aeab de ser 'demonstrado um

novo tipo de elevador. .

:ti:ste elevador obedece a cha

mados vocais.
Em vez de apertar um bo-

tão a pessoa que quer o eleva- '1 Rua Flelippe �cbmidt 411.
dor chama-o verbalmente por

..... -----......---_-

um pequeno microfone.

Segundo 'a United Press, o

novo elevador atende a cha

mados em inglês e em francês.
Na União Soviética, as coi

sas são um pouco mais sérias.

Realmente, os russos do po
vo tem

. protestado enérgica-
mente contra as novas cami- DIREÇAo,
sas de sêda artificial da fábrí- Amália M Pigozzi
ca Bandeira'Vermelha, de Sta

lingrado.
Dizem os populares que os

colarinhos das novas camisas

não valem nada, e ficam esfia

pados num abrir e fechar de

olhos.
"Pílulas - responde o dire

tor da fábrica Bandeira Verme

lha -,a culpa é deles mesmos.

"Os colarinhos se rompem

fáqlmente porque êl�s são

uns preguiçosos, que nao fa

zem 'a barba diáriamnte.
"Nossas i, camisas não são

feitas para ouriços."
Nessa altura, o jornal Prav

da mete-se na polêmica e escre

ve: .

"Isso está certo com relação
aos colarinhos. .

"Mas e que diz o diretor dos

punhos das camisas?
"Os punhos também se es

fiapam. .. e nos pulsos não
há barba ... "

Ordem d.os Advogados do Bràsil
Seção de, Santa Catarina

Convite
�

I

I
J

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

BRES DE NOSSA CIDADE.

\

Aluga-se
Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61, com recente

instalação doe agúa fria e. quente,
campainha elétrica, dispondo de

amplas salas de visita e jantar, 4

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

chuveiro para "empregada,
A tratar na

- Àvenida Hercilio

L'uz, nO. Si-Fone '1.,076.c

-

, /

. QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E' ELEGAtKlA ,
•

Mello
PROCURB

ftlfaiataria
'. .. . . . . .. . . . . . . . . . . �

"-

casa
/

para' alugar
Procuro alugar uma casa de me

teríal, que esteja em boas condições,
não precisando ser. no centro. Da
se preferencia a que tiver garagem
ou galpão.
Tratar com o agente do Rapido

Sul Brasileiro - Telefone 1.172.
. .. . . . . . . . . . . . ..

. VENDE-SE
t Uma casa e um terreno à
ti1venida Trompowski, 52.
\ Tratar o prêço, na mesma.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � .

FIUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

.. -

.

..alia. r.Uel..... fel. •...1....
a. rillai".1

'I d. ."q••;a. 4.. • ••1••
,NiM.te ,.ra 8 ... '"POIPOLJ!94
, .... cad.raeta ... CIUID.....
KuroO pa.nUL.

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

I

FRAQUEW EM GERAL
VINHO CREOS01AOO
"SILVEIRA"

(orrespondancl t
Comercial

,

tonrare
Dlploml

METODOI

Moderno, 8 Ellcienll

Au. General .lttencourl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Crédito MU{ÕD Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

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

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

quem em dia.
I. MOREIRA &; CIA.

"ORESGO"
- ) .

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

Sede: Edifício IPASE, 4° andar·- Plortanõpohs
AGENTES GERAIS DA

•

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

CORRETORES OPlCIAIS DOEENHORITA!
A ultima creação 1 em retri

gerante é Q' Guaraná KN07
EM GAR.R:.liFAS Ç;RANDBS

Preferindo-o' está
acomoanhando' 8 ,moda

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 U RS'l'AT'O-Sábado, 18 d� Novembro de 1950
----------------------------------------------------------�--------�--------------------------------------------�----�----�-----

DOMINGO, ,AS 10 HORAS, NO LIRA T. C.; FESTIVO ENCERRAMENTO DA TEMPORADA D ESPORTIVO"UNIVERSITARIA DA F. A. C. E. COM
iNl'REGA DE TROFEUS, I MEDALHAS \ E" DIPLOMAS DOS' ATLETAS PARTlCIPANfES DOS X JOGOS UNIVERSITARIOS 'BRASILEIROS DO' RE·
CIFE. r:

o tecnico do Figueirense es- e sim mostrar mais uma vez- RESP. - Acheí-o no [ôso de
teve palestrando com a nossa q�lE:, são dois quadr�s em con- domingo (la. vez que o vi

reportagem, fazendo declara" �çoes d_!l luta de Igual para atuar) ótimo. Apita com de

ções valiosíssimas. A todas as Igual, nao se podendo portan- cisão, sempre no lance e utili
perguntas o Ten. Carlos da to prognosticar o resultado fi- za bem sua autoridade, sem

<:.osta Dantas mostrou-se solí- nal do jôgo. , . no entanto desprestigiar os

Cl� preciso, o que agradeee-]. 9) - Teme a derrota ? contendores. Reprimiu "bem o

mos. Eis as 16 perguntats e as RESP. - Sim. Respondo a- jôgo violento e não fosse S.S.,
!respectivas respostas' do ','coa" rírmatívemente sem com isto a peleja teria descambado pa
eh" alvi-negro: me humilhar, visto por norma, ra a violencia, o que chegou a

1) - Acha que n Figueiren" respeitar todo e qualquer ad- ser ensaiado. Acompanha bem
se já se consolidou na posição versário, julgando-o sempre a jogada e marca com, acerto
-de Iíder da tabela ? perigoso. Prefiro não me en- os impedimentos.

RESP. - Não. Terá o Fi- cher de otimismo' demasiado. 15) - Qual o quadro que
gueirense o seu penultímo procurando depois justificar o será lençado contra 'os "azzur-
ecmpromísso do atual Campeo- insucesso., ras" ?
nato no próximo domingo, en- 10) - A conquista do cam-

'

RESP. - Conforme a minha
frentando justamente o mais peonato será a sua; maior emo- resposta dada a pergunta n=

eategortzado adversário; só- ção como técnico do alví-pre- 2, -sômente domingo pela ma

�ente com o resultado desse to ? -nhã, poderei dizer, com certe

Jogo. tere�o� ou n�, consolí- . RE�P, - Como técnico do za, o quadro que atuará con-
«dada a posiçao de líder. FIgueIrense, SIM. tra o-Avaí.
2) - Será mantido o mesmo 11) - Se não, qual foi a sua 16) - Há segrêdo ? DEMONSTRAÇ....O 'DA RECEITA E DESPESA DA SOCIEDADE J).E

quadro contra o Avai ? maior emoção? RESP. _ O profissionali.')mo AMPARO AOS TUBERCULOSOS, ENTRE 15 DE SETEMBRO A 31 DE

RESP. - Espero manter o RESP. - Quando titve sob em Florianópolis, não compor-
/ OUTUBRO DE 1950

'

mesm? quadro que vem atuan- minha orientação técnica o ta segrêdos. \
Histórico

co ultrmamente, nada podendo potente 'quadro, do MARA- Eis caro amigo Zé do Na- Saldo em caixa ..................•...........

entanto afirmar" visto ames" N!iAO �TLÉTICO CLUBE de cional, as minhas respostas às Despesa com medicamentos a Casa Hoepcke, notas

mo depender ate a hora do Sao LUIZ (E�tado do Mara- suas sabias perguntas e espe- 1975, 9307, 4513, 8558, 5199" ·5696, 6090; 6888;

jôgo, dos passIveis ímprevís- nhão) , sagrando-se campeão e ro que as mesmas satisfaçam 7.686, 20.239,' 20 . .2�2, e 20.246 .

tos. . alcançando grandiosas vitórias pelo menos, regularmente.' Despesa com condução para o médico e visitadores

3) ---: Que acha do embate em mernoravéís pelejas.
. \Gostaria que o amigo incluís- Mensalidades

.

. " .

de dommgo ? 12) - Qual a sua maior se nesta entrevista, o seguírr Despesa, na Casa Salum ", ;

RESP. _ Espero que o jôgo decepção ? ,te: Idem com frutas, doces, mantimentos para os doentes

-de. domingo venha se conscí- _RESP ..
- Felizmente ain?a "Devo e agradeço a posição Produtos do �ivro. "Estas Festivas" .

tU1T no melhor e maior de to- nao sofri como preparador téc- em que nos encontramo') na Despes� na .LIVral'la Moderna - Nota 5.239 .

fdos os 'já levados a efeito nes- nico, .uma grande decepção, tabela do Campeonato, aos
Idem L.lvra,r.la Progresso - N�tas 6.439 e 6.516 .

te Campeonato, contando para no entanto o que mais me atlétas sob a minha orienta-I Idem LlVr�,n� Atlas - Nota 3.911 .

isso com a costumeira e já entristeceu até o momento, ção, os quais se têm 'dernons- Produto� LIvro de Ouro" ..

:
.

habi��al le�ldade do nosso ad- foi a saída, precipitada e ines- trado díscíplínados. obedientes, D�spendldo com selos do correio

'\" \

.

'versario- alem de seu reconhe- perada.: do nosso quadro, do cumprídorés das "determina-
PI oduto� d� venda .d.e doc�s /

.

, otdo espirita de luta e adis- atléta BETINHO, justamente ções recebidas e sobretudo do- Despendido com auxí lios a diversos doentes .

l!iplina de todos os contendo- quando me encontrava com a tados de grande parcela "de
Idem, a

. Casa. OUo Bernhardt - Nota 3.766 .

Tes. linha dianteira em lperf-eito responsabílídade".
Idem Ll�r�na Rosa - Nota 1.821 ; .•

4) _ Facil ou dificil ? entrosamento, produzindo cem ' IdeI� �raflca, 43 - Nota 03.333 _ .....••

�<J0 RESP. - Dificilima. Tere- por cento o esperado.
�

C h '. h F C�mIssao ao c.obrador .

mos pela frente um quadro 13) - Moracy continuará, ac orrl8 a OX Produtos de nfas .

.Iutador, categorizado e possui- na extrema direita?
' I ACHA-SE perdida uma ca-

Despendido na tipografia , .

dor de valores individuais re- RESP. - Espero que sim, chorrinha Fax, côr preta com
Idem Farmácia Noturna - Nota 131.561 .

"conhecidos. pois o referido jogador vem I, uma malha clara no peito,
Donati vo �' . . . .

5) t· f d'
Despedindo com visitas médicas '

..

- Qual 0- setor Ç!a equi- sa lS a.zen_ o ,gr�ndemente ai
atende peJo nome L1TA, pede- Id

pe que lhe causa major preo- esta direção técnica. se a pessoa que a encontrou, �m com' medicamentos .

cupação ?
.

14) - Que acha do JUizj entrega-la na rua Uruguai 23,
Idem na Farmácia, Catarinense - Notas 293.320.

RE MIM h d ?
294.309, 285.879, 315.937, 2.421, 305,613, 127.316,'

.

' _SP. - Nenhum. Apezar anoe ac a o . que será gr}tificada. 284.367, 382.619, 282.686,128.617, 292-.774, 306.187,

:�C�paCoioPnoaslsuirrmepOustum quadro
,

47.268 . ,.'� .

, " o o mesmo

C de'
Idem na Casa, América - Nota 00.989 .

possuidor de grande homogeí- ,"'1,n I.S{�S X d Idcm Casa'Rem)' - Nota 10.331 = '

.

nidáde, não apresentando por- ,
, a l·tZ Idem Casa Nova - Nota 1.807

tanto, setores fortes ou fracos.
_/C'

Despendido.com pü{cel e tint��'::::::::::::::::'::
6) - Qual o que menos lhe U d

.

C
.

1 Idem com procuração .

? rn grupo e enxadristas desta apitai, e apreciadores do [ôgo-ciên-

prReoEcSupa .

cia, está interessadó em reviver os dias áureos do enxadrismo floria- BALANÇO . .

P. - Prejudícada em fa-
Ce da resposta anterior.

nopolitano. Para isso, tenciona, inicialmente, a criação de cursos e.

aulas de Xadrez, para principialItes e de apeDf�içoamento, coi�o base
7) - Desde que vem diri-

para a futura formação de um Clube Enxadristico.
g.indo a equipe al,vi-negra sen- Saldo em

.

t f lt Ih
Para tratar dêsse. assunto, será realizada uma reunião de todos os

' <
. CaIxa,. . . . . .• . . . . . • • .. .•.............•.. 45.791,40

IU a ar- e o apoio dos seus interessados, am31Íhã'; dia 19, às 10 horas da manhã, na sede social fia
dirigentes ? '

Soco Beneficente e Recreativa "XX de Setembro", à rua Trajano, n. 36
RE8P. � Absolutamente. (escadaria do Rosário).

Tenho recebido da Diretoria Estão convidados para esta reunião todos os enxadristas e apreciE'
:do Figueirense, todo o apoio (�res de Xadrez. ,I

'que se faz mistér para o meu
trabalho de preparação do

'qua�ro, dentro é verdade, das
posslbilidades do profissiona
lismo ilhéu. Venho recebendo
tratamento privilegiaqp por
parte da mesma Diretoria 0-

que aproveito a onortunid�de
para agradecer.

8) - Quais são as probali'
dades do Figueirense frente ao
Avai ?
RESP. - Identicas as do

Avaí frente ao Figueireruse.
JNão procuréi fazer trocadilhos

D�reção de PEDRO PAULO MACHADO

A nossa· reportagem, focalizou na tarde de
4.a-feira O tecnico alvi- negro, len. Dantas

Loide ,Aéreo 'Brasileiro
Q

Agentes; Z. L. STEINEH & CIA.
Rua A�v�iro de Carvalho, 1. - Tclef.; 1.402

NOVO HORARIO
Comunicamos os seguintes horarios:
Para o SUL (Ararangnú e Porto Alegre):

Terças 'e Sexl as, as 11 horas
) Para o NORTE (Itajaí - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro)

Quartas e Sábados, r as 9 horas
Em combinação com a� linhas para o Norte do país até: Fortalez;l

(linha litoral) São Luiz (linha cer.üro) e Belo Horizonte.
SEGURANÇA - RAP�DEZ' - CONFORTO E ECONOMIA

\

Encerramento, da temporada
univarsilaria, da ·F;A�C.E-

Promovida pela Federação' Ramos da Silva, ex-Presíden
Atlética Catarínense de Estu te da F.A.C.E.
dantes (F.A.C.E.) terá lugar, Após essas solenídades . terá
amanhã, às 10 horas da ma lugar. Uma cervejada ofertada'
nhã, no Lira 'I'enís Clube, 'a pela conceituada "Cervejaria
solenidade de encerramento Catarinense S.A." de Joínvíle,
da temporada desportívo-uní- quándo da excursão recente.
versitária de 1950, com a pre- àquela cidade.
sença de altas autoridades. Por último, será realizada
diretores e professores das Fa- ligeira sessão dançante antma

culdades, acadêmicos, ímpren- da por um "conjunto de acadê-
sa e pessoas convidadas. micos.

.

Será esta; pois, a festa da
Nessa oportunidade será despedida dos desportistas-a

feita a entrega dOS troféus e niversitár�" onde se contra

p�ê�ios aos vencedores dos ternizarão pela derradeira vez

vanos certames efetuados no no corrente ano.

corrente ano diplomas dos X I
Ao convite que nos foi en

Jogos Brasileiros será home- dereçado, consignamos nosso
naseado '() doutorando 'Renato agradéeímento, ',;

.

"-'. ',",,"

.

ADERSON HORN FERRO e BEATRIZ RIBEIRO
MOELLMANN.

. (

tem satisfação de participar aos parentes e pessoas de
suas reiaçõee, que contrataram casamento

Soc. de Alparo aos Tuberculosos

Receita Despesa
43.810,00

5.254.00<
465,001

2.040,80
73,51)

1.485,00,
3.145,00

22.00<
74,00.
lO,OfJ

1_300,00
29,611'

852,�O 1.259,OtJ

\ 25,úll
55,O(�
476;tlll
175,00:

5.990,00
4S,OI}

HO,O(}
100,00

280,(111'
308,Ot..

1.064,11';'
85.51)

3,60:
59,00'
20.0a

40,(I,}
4'5.791,46

57.237,80 57.237,80:

Dr. fd. MoeoDick,
.

ci�nt!fica aos clientes e amigos, que estará ausente
ate fms de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento no Rio de Janeiro.
(,

\

a

I

, �

A SOCIED�DE EXPORTADqRA CATARINENSE LTDA ..

le�a ao conheclmento de quem mteressar possa que ,consti
tUIU seu procur�do.r _nesta Praca o ,sr:. �LADIMER COR
�EIA, e� substltmcao ao sr. ProcoplO Dario Ouriques Que
vmha ate a prese!1.te gata: excel'cendo aquela funcão. ,

Flonanopolls; 16 de Novembro de 1950.
ANTONIO R'AMÇ)S ALVIM - Gerente. L ,,_,.ji�t'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Transportes Aéreos Catarinenses_ S.I. ,=
? �

�i: Agora, sob 8 orientacão técni'ca da Cruzeiro do Sol :i:
y �
�t ESCALAS: /.:.,� I �
i1+ AS SEGUNDAS, QUARTAS 'p. SEXTAS-FEIRAS: .:.
�t: Ri�(Santos-Raranaguá-::_Curitiba:-Joinvile-Itajà"i ..�+ ------d-o-s'

----------...,,..--------

�:.'+ Lajes e Porto Alegre. ' .:. Ass, Servidores Públicos
r� �•
;+:. AS TERÇAS, QUINTAS' E SABADOS: ,

..:. de 'Santa Catarina
. I.:. Por�o. Alegre-Lajes-Floríanópolis-Itajaí-Joinvile I ..�+

.

,

.

�i. CurltIba-Paranaguá-Santos e Rio. x Comuatcecàer:.� Md'
.

t
'- - .

O I
'

..�. De conformidade com o resolvidô pela Assembléia Geral

�I!: O ernos' e possa,n es aVloes:� oug as :�: Extraordinária de 19 de agôsto do corrente ano, na qual foi
... t aprovada a reforma dos Estatutos. comunicamos aos senhores

�!: Ta'rífa duzld
· · :�: associados, que o Clube dos Funcionários Públicos Civis de

�Ir;. S re UZl as .. }. Santa Catanína- passou a denominar-se ASSOCIAÇAO DOS

1+ ..�. SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA CATARINA.

�:.'+ TR'AFEGO MUTUO COM: ,\
..:. Comunícamos, ainda, que, entre outras alterações, tígu-

�.'+ Cruzeiro do Sul�Rio .:. ra a de poder pertencer ao quadro social os mílítares inativos.

�i� �i. autárquicos e extranumerários.

�t Savag-Porto Alegre �:.'+
Os novos Estatutos, impressos em folhetos, encontram-se

�:.'" �:."+' na' séde social, a venda- ao prêço de o-s 1.00.'
�:.'+ Pluna-Montevidéo ·

�:.'+ NALDY SILVEIRA

�t� �t 2° Secretário

�:.'" PAS�AGENS E CARGA : �:.'+ •

�:.� \ ��
-----------------------------------------------

:i:' . Florianópolis: Fiuza Líma &: Irmãos �i: I.· 'V A L V u tAS
�:... Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 r . �:.'+ �L �

I
ca

* Agê-:�i?oãO �!V���!!e 1!� SUL * rI#jI",
"

,p __
;i: .

\ Em It8J-31: Luiz Noceti ,:i: MAIOR ES1'OQUE,
:f R� Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Tele!. 329 e 330

•

t Atlântida Radio Cal. Lda.:i: Em Blumen3u: Aqência Cruzelro do', Sul,� � ;1:
�:.. Rua 15 de NóVembro, 1326-Telef. 18 �t'+
Y y
�t'+ Em Joinvile: S,OCa Comercial «Minas» Ltdac' �t'+y y
... Rua do Príncipe, 482- Telef. 455 �

C I" E·' d I D;·as:t'+,� :;: ,o eglo '\ S a ua ,

��,;.' Em outras cidades do Estado com os sub-aeentes �:: '

\

EDIT "LV,+'" da Cruzeiro do Sul v.�", Pll <,

...�.' \

..:.. EXA,l\1E DE �DlV�I�SÃQ AO CURSO GINASIAL
'

, : .

'. ," : 1 - la epoca:

,'+...... "�-
-

!t. � � �
'- - -

'�--
'

�-�'�-- -

-�-�- -:.'+ \ a) -;- ínscríção - de �5 � 30 de novembro
� • b) -re���w-PnmeITaqillmena�dMem��n�diu 1�

14 e 15.
2 - Documentos, Certidão de idade, com firma reconhecida;

Atestado de vacina, com trrrna reconhecida;
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

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

•••••••••••••••••• oi,•••••••• ". •• por seu responsável, e dirigida ao diretor do estahelecímento, com a

declaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames
de 'admissão, em outro estabelecimento, na mesma época,

:SÓ s-erão '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 escvi

tas de p�rtuguês, de matemática, de geografia e de história do Brasil,
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não

.podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo.
menos nota '5, em qualquer delas. •

I

I l'IoriallópoU. - s..ta Catarl..

__________J_ "••••••••••••••••••s••••••II••••II•••••••••••••••••••••

Se rico quereis ficar
De modo tacil e elegal
Fazei hoje uma inllcriçio
Credito Mutuo Predia

Deseja /
um emprego

Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado, de pref'erencía nas praças de Joa!}aha, 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 anter-iores e se possível fotog�afia.
----------------------,---------------��----------------------------

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOltl'AR

Crislalaria Cruzeiro .. ·

Representante ExcluS1VO

/A. TALt\'RICO-
Rua' Deodoro n 8 (sobrado)

.< Expasiçãe Permanente de
:vIDROS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS TIPO MARSE,

LHES,. L�DRILHOS,'PAVES E BLOCOS; ARTIGOS PARA
FARMA'CIAS, LABAR.ATO'RIOS E HOSPITALAR, ARTI-

GOS DOMJi;STICOS, . BAR'E CAFE'.
'

ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR
RAFAS e CRISTAI& EM GERAL.

...... -

Rua Trajano, 3t"
('

.

Velho

(

,..__ -_.._-
- -._•..-_'_-•._-.- -...-.-_._-.,,_-_._.•- ..- -_-_.....r_-.-.-.-.-.-.- -...

,_ - :l- .... ••

i. �GQ MQr�ch,,1 D,04.,., 3ft, t.o.nela.
t.:,
....'W J .. ",G'

� foms;· J.l,5i 4�lJ. ..cata. P.at-.J., 54. ,\,(�
','

CURITIIIA TIUOIIAIIA, PAOSEBIIAS *'!'IRA.tj& lo-'�

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DR.

I

A.. DAMASCENO DA SILVA
A.DVOGADO

AÇO. CIVEIS E COIlERCIAI8

Praea 11 'e NOYembro, D - ......

..

k , .. ,"

(Ediffeio Pérola)
/

",
\

\'-.,
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Florianópolis, 14 de novembro de 1950.
(Ass.) P. Santos Spricigo, Vigário Cooperador, José Re

nato de Sousa, Provedor da Irmandade do Sso - Heitor Du
tra, Secretário da Irmandade do Sso.

Campos Novos invadido por.um grupo de bandoleiros:
Alarmada a população daquela região catarinense

RIO, 17 (V. A.) - O presí
dente da Republicá sancionou
lei do Congresso Nacíonal que
confere direitos e vantagens
aos servidores de União. de enti
dades paraestatais de natureza
autárquica, que operam di
retamente com raios X e subs
tancias radioativas.

f�ETlaLIIR
. ..

IllRlreDIR
..

. CAMPOS NOVOS, 17 (Do dos. com roupas caqui, usando I Florianopoliê, 16 (Do Coroo
Correspondente) - Um gru armas de cano longo, 'acaba respondente) - Um grupo de.'

FLORIAHOPO.LIS _ 18 de No vembro' de 19'5'0'--- po de bandoleiros, que vinha de passar para a zona de cam./ bandoleiros que vinha depre
ultimamente saqueando os fa- pos Novos. Butiazinho. e Ta· dando e saqueando as fazendas.
zendeiros de Curitibanos, inte quarussu A população desta' do Município de 'Curitíbanos, ..

Ameaç"da a· ordem pu'bll"ca. e a
grado por 30 in_di'VidUOS vesti' cidade está alarmada e pedín J integrado por 30 índívíduos.

(tU .

.

' bem armados, acaba de passar-

Gr.!llode IDCen do providencias urgentes ás para o Municipio serrano de'

Iranqulalj·dade na Bol.ívl"'a d-Iou e,m' ,'e' lem-, autoridades. O juiz de Direito Campos Novos, zona de Es-'

_

da Comarca dr. Nelson Ribei- pinho Vermelho, Butiazinho e;"

LA PA?')7 (U.P.) :-r: Foi .decretado o estado de sitio em BELEM 17 (V A) _ Atín-
ro já teve conhecimento da O-I Taquarussu, localidade cele-

todo o terrítórío da Bolívia. DISse o governo Que essa medida l .., ,...
. correnci�, determi:r:ando as j.bre pela incursão dos fanati-·

foi adotada em virtude de estarem gravemente ameaçadas a giu um raio de iflscentos me- precauçoes necessarias. . coso
ordem públíca e. a tranquilidade. pelo plano subversivo desco- tros o incêndio que lavrou no ......
lJerto segunda-feIra passada. centro comercial da capital .

festivldáde d8 Santil Catarina, a Virgem �:f:��s !;n��ej���Os,for:: ,O -ale'nlado conlra' Truma D·
I t· P -d

.

d-' A dto devem, entretanto, ser enor-

ar Ir a r081ra a rqul loceso· .: mes, já que foram atíngídos' ..

Ed-t I d I' - vários depósitos de borracha e

I a e "onvo(!açao ,. de mercadorias diversas.
DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA. por mer-

.
cê de Deus e- da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano: ,Impodl·do O mal·SAssistente ao Sólio Pontífícío, Conde Romano, Doutor em Câ- li

non�o:t�úe o presente Edital virem, saudação. paz e benção importante portoem Jesus Cristo.
Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estabelecida POII-Otnre piedade dos fieis, celebrar-se-á, no dia 25 do corrente. re- UU

ríado estadual, pelo decreto-lei de 12 de Iulho de 1938. a festi- NATAL, 17 (V.A.) - O Rio
;vidade de Santa Catarina, a Virgem e Mártir, Padroeíra da Grande do Norte está amea-
Arquidiocese e d>g..Estado, .pelo modo seguinte: .! çado de perder o seu mais ím-l°.As 9 hs. solene Missa Pontifical. \

.

20 As 16 hs. procissão com a- Padroeira Santa Catarina, portante pôrto, que é o desta
para a qual ficam convidadas todas as entidades e instrucões capital. Em virtude do acumu
católicas desta Capital, que nela deverão tomar parte desíz- lo de areias no leito do canal da
nadamente pela seguinte' forma e nesta mesma .ordem: barra do rio Potengi, estãíim-Cruz processional, Colégio Coração de Jesus. Asilo de or- pedidos ide transpô-ta 'n viasfãs, Congregação da Imaculada ·Conceição. Conzreaacão de .,

Nossa Senhora das Dores Associação de Santa Terezínha, de calado superior a 20 pés.
Damas de Oaridade- Apostolado do Monte serrate. Apostola- Em consequência' não podem
do de São Luiz, Apostolado de S. Sebastião, Apostolado de entrar no estuário, para atra-Nossa Senhora do Parto, Apostolado da Catedral, Ordem Ter- d tceira (Senhoras), Acão Católica, Abrigo de Menores, Colégio car no ancora ouro in erno das

Catarinense, Congregação de Nossa Senhora do Bom Con- docas, navios cuja carga os

selho, Congregação de Nossa Senhora do Desterro, Irmandade faça atingir aquêle calado. A
de Nossa Senhora do Monte Serrate, Irmandade de Nossa mesma situação ocorre com
Senhora da Concelcão, Irmandade de Nossa Senhora do Par- os navios que queiram deixarto Irmandade de NOSlSa Senhora do Rasário. Irmandade do
Espírito Santo, Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Q pôrto, em. cujo ancoradouro
Irmandade do Santíssimo Sacramento, Ordem Terceira (Ho- há também acumulo de areias

.

mens) , Carro Triunfal de Santa Catarina, Revmo Clero, Pá- impedíndo as manobras e a
lia, Cantores Bandas de Música e Povo. 1 d b

-

Antes da sunrarnencíonada hora, as referidas Associa- marc la
. as em arcaçoes.

cões e entidades' se reunirão dentro e no adro da Catedral, A esraola dada nas ruas agravaaguardando cada uma o lugar Que lhe for reservado e com-
petir no préstito. '

o problema �a mendícancia,

Cada Associação deverá apreséntar-se com os respetivos
estandartes e distintivos. L i nciI a d Ql

O préstito desfilará continua, lenta e ininterruptamente. e t S a ()n u
isto é, sem Quaisquer paradas na marcha.

.

Os fieis e famílias Que não puderem acompanhar a oro
císsão ficarão. nos passeios das ruas do trajeto para assístí
rem a passagem. .�

O préstito obedecerá à direção do Revmo. P. Santos Snri
cígo e obedecerá ao seguinte itinerário: Catedral Metropoli
tana, Praça Quinze (Lado do Palácio). R. Felipe Schmidt. R.
Trajano, R. Vidal Ramos, R. Arcipreste Paiva, Praca Pereira
Oliveira (lado do Ipase) . R. Padre Míguelínho, R. Anita Ga
ríbaldí, Av. Hercilio Luz, R. Fernando Machado. Catedral Me
tropolitana. . . - ---,,-..,.

As varas do Pálio serão carregadas nelas meritíssimas
Autoridades, especialmente convidadas. Para a solene nrocis
são convidam-se todos os fieis e a população em geral, para- o
melhor brilhantismo do ato.

Sendo costume, aliás, muito louvavel e piedoso, enfeita
rem e ornamentarem os fieis ruas e nracas em circunstâncias
semelhantes o mesmo se pede e espera por ocasião da procis
são de Santa Catarina. gloriosa Padroeira da Aruuídíocesa e
do Estado.

Novo ·embal·xador do Buenos Aires, 17 (V. A.) - concedida a Paulo Aires, tanr"
Encerrou-se a Exposição Fila- bém do Brasil. Medalha de

Ora-SI-I na Venezuela t.líca Internacional,
.

tendo o Prata ao Clube- Filatélico der",

juri concedido diversos prê- Brasil e o Prêmio da Socieda-
RIO; 17 ',(v.A.) - O presi- mias. de Fil�télica da Argentina :l>

dente da República assinou Medalha de Ouro foi atrí- Everaldo Leite, do Brasil.
ato, na pasta do Exterior, de" buída a Nise Viana. do Bra- O prêmio do clube Filaté'!:!I}'
sígnando o embaixador Fer- .síl. Uma placa dé prata do do Brasil foi ganho por �la-'nando Lobo para exercer a Centro Filatélico Liniers fof rence Hénna, por sêlos do Hail�
chefia da missão diplomática' ,

BODA'- DE_ PRATA
do Brasil na Venezuela. ITécnicos do Peru e do Mexico

� Stalin novamente .

para a recoDstruç,ão da Coréia'

Missa em 3ção de Oraeas c8od'dat'o WASHINGTON, 17 (USIS) I
dois latinJos-a:rh'ericano�, UIll'

\

Walmor, Helza, Maria Madalena, Garcia, Ellv Garcia Re- ,ft• - Dentre os cinco especialis" peruano eum mexicano, �s-·
00110 e Adil Rebello. convidam aos parentes e pessôas de sua

. MO�COU, 17 ,(V.A.) -: Sta- tas em saúde publica do he- colhidos pela OrganizaçaO'
amizade para as�istirem à.missa Que mandar�� rezar ng dia '1m fOI �on:eado \ candlda�o, misfério ocidental, que toma-

.

19 do corren�e, as � horas. na capela do COlegIO Coracao .de por. unammIdade, ao SOVI�t il'ão parte no Programa de Mundial de Saude. São �le.s"Jesus, em açao de gracrus pela;s bodas de prata de seu. paI e regIOnal de Moscou. As eleI" .
. -

d' C . ia em Gustavo A Rovisosa do MexI-"
sogro Pedro de Andrade GarCIa e Iracema Zomer GarCIa. _ _ reOI gamzaçao a or:e ,

.

. A' .. •

E desde já se cçmtessam agradecidos a Quantos compare-) çoes
terao lugar em 17 de De- seguida á atual politica das co' � Efram Ibanez RIbeIro, dc:J<

cerem a esse ato crl!stao. zembro. Nações Unidas, fazem parte Peru.

/

CONTRA cura,
QUEDA �OS tA·

!tELOS f DEMAIS �

1
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPilAR

,,f!QlhE-'1(:E�êN"'A

Agradece as general Dutra o Chefe
do Govêrno Americano. '

RIO, 17 (V. A.) - O presí- gem que enviou por ocasião.'
dente da Republíca recebeu do incidente 'de Blair House ..

do sr. Harry Truman, presi- Apreciei �iinensamente não só
os protestos de amizade que

dente dos Estados Unidos, o' expressou, mas também' o ge-
seguinte telegrama: "Queira neroso .sentímento que ínspi
aceitar meus sinceros agrade-I rou sua mensagem. - (a.).
cimentos pela amável mensa- Harry Truman".

o Brasil possuirá mais/uma grand��
refinaria de pe·tróleo

Foi adquirida na França e será instalada
no Estado do Rio,

sem iniciada ainda no gover-:
no do gal. Dutra." Completan.
do os informes adiantou o

sr. Mario Bíttencourt S.ampaio
que já foram lançados no mar'
mais 5 petroleiros dos que nos

so pais encontendou ao Japão,
com capacidade de transporte
de 2.000 toneladas. Serão em

pregados no serviço de cabo
tagem. Ja em Dezembro na,

Suecia. 'será lançado nJo mar'
o primeiro .' duma série de 6,
com capacidade para 16.000'
toneladas cada, adqu�:?i-'::'õ nes

se pais. Desse modo a partir
de 1950 a frota petrolífera
oficial do Brasil contará com.

7 unidades, incluindo-se ()."

"Presidente Dutra".

RIO, 17 (V. A.) - O dbretor
geral do DASP e administra
dor do Plano SALTE, que fô
ra incumbido da. aquisição de
refinaria e petroleiros, falando
á reportagem fez esta revela
ção: -

"O Brasil terá mais uma

grande refinaria com a mesma

capacidade que a de Cubatão,
isto é; 45.0Oti litros díaríos.
Foi obtida graçasás negocia
cões entaboladas com o. repre
sentante do Banco da França
e autoridades e meios finan
ceíros da Holanda. A nova re

finaria, a terceira que o :Bra
sil possuirá, será instalada no

Estado do Rio, sendo a mon,ta-

Vitorioso o Brasil.na Expostçêo
filatélica Internacional

,F 11 e G·Q a n iI o'
Todos nós temos o nosso grande segredo. Revelá-lo seria,

às vezes modificar o c.urso dos acontecim'entos. Guardá-lo seria
i
a mesm�' coisa, apesar de muita gente gararttir que a, mesma

coisa é coisa muito diferente.
Pelo não pelo sim, resolvi ('ontar o meu grande segredo =

- Eu também votei no Irinim! ! --

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


