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Mais uma. etapa gloriosa da iOIDada democrática atravéS 00' E�tado
/' /

�\""_":
.

Cnnsagradoras homenagens ao sr, Nerêu Ramos, preclaro Vice'!ptesidétile da Repú
blica. Entusiásticas recepções em Canuinhas e Pôrto União. '«Estou em que pnde

que, a nossa vitória será tão espetacular como as anteriores. Conheço,
a minha terra, o meu povo, e a fôrça do meu Partido» afirmou o sr, Nerêu Ramos,
em' Caneinhas, sob gerais - aplausos da multidãe, Vibrantes palmas em. tôdas as loca
lidad.es pela passagem da caravana pessedista, Vlvamente.ovacienade o sr� U{�O Deeke...
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v ' ,de Jundáção circulou em edição
nbã de hoje. Foi recepcionada na

. especial dedicada' aos srs. Nerêu
divisa de Canoinhas pelas seguin., Ramos, UdQ Deeck 'e candidatos.
tes pessoas: deputado Orty Macha' d êste município.
-do, Olivér-io Corte, Presidente do Grandes homenagens ao sr. Nerêu

Dir-etório do PSD, dr. Fernando ; � Ramos __em Canninhas, apesar dlW
<le Oliveira, candidato a deputado chuva. Visitas a diversos' estahele-
estadual, Prancisco : Fuck candi- cimentos. Comício em três Barras

,

o IrIAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
INJl'IeUrlC! e D. Gere.te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUB'ENS DE A.RRUDA. RAIOS

mos, garantir

dato a Prefeito, di'. Osvaldo de Oli
veira, vereador, Alvaro Soares
Machado, vereador; Miguel Proco
piack, cel. Francisco de Olivei
ra, médíco . militar, Prapcísco
Costa, dr. 'I'arcisio Schaefer, en
gcnheíro residente, Euclides La
go, coletor estadual,' Eduardo
A. 'Born.. Inspetor- de TEm'as. De
Papanduva e H�iópo11s, acompa,
nhando, vieram o dr. João Roga,
vigário de Ir-acema, José R. de A

raujo, Ftscal de Fazenda, Vigando
Veirnert, Presidente do Diretór-io
Alexandre Vorel, candidato a Pre
feito, 'e Adolar Barsch, escrevente,
Após os cumprimentos, a comitiva'
seguiu para Papanduva sendo re- Icepcionarla por grande massa po-·
lpular, ouvindo-se constantes vi,
vas aos S1'S. Nerêu Ramos e Udo
Deeke. O Vice preSidente visitou
o grupo 'em vias de conciusão. Ao
meio dia se realizou 'uma. churras
cada 'estando presentes 500 pesso'
as saudando em lIOme de P'apandu
va os-r. Nerêu Ramos, o sr. Manoel
Ramos Ribei.ro que. llie tra�ou o

perfil. O Candidato Vdo Deeke
I'ecebeu vivas 'demonstrações' de
solidariedade. AgTadeclm .a mani
festação o dr. Nerêu RamoS, apre
'sentando o candidato Ddo Deeke e

conclamando o povo .à vitória pa
ra que o nosso Partido continue, a

gerir na União, Estados e Municí
pi'o;S a coisa pÍlblica. Presentes à
cb urrascada anotamos' os nomes
dos_ seguí'ntes cidadãos de Papan
duv,a: Nar:ciso Gobe'rt, CeI. Severo
de Almeida, Jail' da Silveira, Al
fredo L·agos, Alois Bal'schminscki',
Alfred'o Trindade, Rodéfio Mar

ques, Manuel Ribeiro, João Ferrei
ra Niocke, Napoleão M,endes, José
Rauen, Waldomiro Ra.tochinski
José Reva, Julio Mendes' de Souz'a':
Beve'riano Almeida João Almeida
e Manoel Domingues.
Rumo a Majo1' Vieira e Palm�tal
Findo o comicio de Papanduva

'a comHva lS'e dirigiu ,a, Major Veira
ond,e houve ,outro grande comicio.
F:alaram os 'srs. Sarkis Soares,
candidato a vere,ador, saudando a

comitiva, em nome do subdiretorio
do PSD, José Furtado Prii110 que
.c'naUecou os srs. Nerêu Ramos e

ndo Deeke, dr. Fernando de Oli

'\feira, cal1dídaLo a deputado e de.

\
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Ano XXXVI I

Entrada na cidade de Canoinhas
À entrada dc Canoinhas, o sr,

Nerêu 'Ramos foi recebido pelo
Juiz de Direito dr. Euclides Cer

queira Cintra, sr. Ney Pacheco de
Miranda Lima e outras autorida
des. Até a Prefeitura S. Exia. Se

guiu a pé sendo vivamente aclama
do pelo povo. Um circuito no trans

formador da rede elétrica ínterrom-
,

florlan6polis- � Domingo, 6 de Agosto de 1950
,

Udo Deeke dizendo que, se eleíto,
cuidará a sua admínlsteaçãe da
assistência téonica à lavoura, me'

Ihora das estradas, solução·. dos
problemas ervateíros e dissemina

ção das escolas. Eneerrou 10 comi-

cio o sr. Nerêu Ramos expondo as localidade ,falaram ao povo os srs.

razões de sua viagem que era de Nerêu Ramos e deputado Orty Ma

prestar contas ao eleitorado. De chado. De Palmital a Oonoinhas a

Major Vieira a comitiva rumou pa- comitiva viajou BO anoitecer.
ra Palmital sendo aguardada e .sau

dada p.lo povo e escolares. Nessa

peu por instantes o fornecimento
_ Intensos: aplausos ao sr. Udo Dee

de luz sendo as ruas iluminadas I ke.
..

por g!,gantesca J march� . a? '\.flam-I Canoinhas, 2 (9 Estado) - Apesar
heaux

.

e fo�os d� a;rüÍlc�o. A fal- de, incessantes chuvas, foram pres
ta d� .:ner�'la ma�s entusíasmou a I tadas excepcionais homenagens ao
unultídão ue continuamente ova- sr. Nerêu Ramos nesta cidade.: S.
clonava os; nomes dos srs. N�rêu I Exa., e comitiva, visitaram diversos
Ramos, Udo . Deecke, F'ranclsco estabelecimentos, realízandocss C011.
Fuck e Fernando de Oliveira. De' corrido comício .em Três Barras
zenas de faixas alusivas à impor- onde o candidato Udo Deeke foi
tante visita e centenas de cartazes- grandemente aplaudido. O sr, Nerêu

de,. propag.anda do� candi.dat,o,� do

I
Ramos visitou na tarde de ontem os

PS� .
enchiam � cidade signíf'ioan- trabalhos da rodovia Mafra - Ca

da o grande, esfôrço dos valorosos" xias até a altura da residência do
correlígtonaríos em levarem de candidato Francisco Fuck. O De�
vencida esta jornada. Nos altos da partamento /Na,cional de Estradas
Prefeitur-a Municipal discursou o de Rodagem realiza naquela altura
Prefeito �e� Pacheco '�a�i�ntando I a obra de mai?r vulto de remoção de
que a crraçao do mumcipio fora

I
terra no BraSIl. Naquela oportunida•.

devida ao -CeI. Vidal Ramos em de os srs. Nereu Ramos e Vdo Dee.
''Consequencia da Lei 97, do ano, ke foram cumprimenta.dos pelos cor-4
de 1911 e res'saltando os grandes religionários de Rancho Grande e
beneficios' recebidos no govêrno Rio das Antas que aguardavam ai
do sr. Nerêu Ramos, entregou-lhe passagem de s,eu automóvel. Uma
as Ic.haves simbólicas da cidade. cJ:{uva impertinente caiu durante to.
O SI:. Nerêu Ramos, da sia'cada, se do () dia prejudicando o progra.mli
dirigiu ao 'Povo,' agradecendo a político, sem prejuizo no entanto
honrosa distinção ;para, no final da imensa vibração �opular pel�
eXPJ'&ssal' que guarda'rá ,g,empre no presença dos eminentes homens pú':'
coração a ,gente e terra ea,noinhen blicos. Desenrolou-se expressiv() _

ses. Terminada a s'olenidade SCl-' Continua na 8a. pagoguiu-se· um ,jantar íntimo 'no res-

t'am'ante Marzal com o compareci
mento do Pref'eito Ney Pacheco,
deputado .orty Machado, Feman' Ido de Oliveira, todos os membros
do diretório do PSD,' v'él'eador'e,s I
'com assento a Câmara Municipal,
além de outras pessoas. O sr. Udo
Deeke, após o jantar, esteve na. re'

s'idência do casal Gustavo Hüldah
Tien que, nessá 'ocasião, 'estava

festejando suas bodas de prata. O

jü(rnal '''iBhrriga V:erde" ,co�le-

:FlUZJI LIMA & IRMÃOS
.

Cons. Mafra, 37
Florianópolis
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ESSES ,.

AMIGOS" DO
TRABALHADOR ,...

Nunca será demais lembrar que, 5e o trabalhador, brasi
leiro tem atualmente uma legislação que' lhe garante os direi
tos a Ul11a existência digna e à' segurança econômica não o

deve aos pseudos "salvadores" da Dernocracía, aos supostos'
"vigilantes" cuja. sinceridade de princípios, no tocante às rei

vindicações operárias ficou demonstrada por ocasião da COI1E
tituinte Federai..

A êsse tempo, enquanto os representantes do' P., S.D. pOl'
fiavam pela manutenção das conquistas do trabalhador nacio
nal, a bancada udenísta tudo fazia ostensiva ou sigilosamen
te, para impedir que' se codificassem os direitos sociais do ho., -

mem de trabalho. Aliás, àquele tempo d,e Ielbril atividade
reacionária, visando destruir tudo o que diziam os "Sawado'
res", constituía a "herança, da ditadura", ninguém supunha
que os udenistas viessem ainda a cortejar o eleitorado getu
lista para obter-lhe o apóio do voto. O fato, porém, é que 'a

U. D. N: queria. 'a, Lodo custo exbinguir o trabalhismo, acusan-

do o ,sr. Getulio Vargas de haver desencadeado no país um

vendaval' de exigências do trabalhador e, tachando irônica
mente o ex..chefe do Estado Novo de "pai dos pobres". Se
a tenacidade dos homens do P. S. D., oriel1,tados por um pro
grama 'partidário 'que, na matéria das reivindicações traba
lhi8&as, tem tudo de COITlUm COlÍl as mais avan'çadas conquis
Jas sociais poude consolidar aquele ,esplêndido triunfo 'mo

Tal dos, <trabalhadores, amaa,cado de s,er tragado no sor\"e

doiro dás paixões de tantos "Salvadores, da Democracia.

,Se, dessarte, dev;em ao sr. Getulio Vargas a legisla:ção
de que se be'neficiam alndia, hoje os operários" nacionais não
menos justos é que creditem' ao partid:o ll1'a10ritáriO, o� s'elB
ao P. S. D. e aos seus representantes a ma.nutenção daquelas
conquista.s até o p'J'les'ente.

,Convém assinala'r, de'-l'esto, que, em Sant'a Catarina. três
homens do P. S. D. contando com o apoio das frcas politicas
majo'ritárias, fheram questão f'ech�da de preservar os direi
tos traba1histas contl'a a, onda demolidora que, proced,eute
dos arraiais da "viglIancila", se vinha 'quebraI', impotente,
ante a resoluta sinceridade do situacionismo politico para
com as' conquilüas' do trabalhador. Esses tres homens, expres
sÕes, dos sentimentos ,gerais dos seus corr,eligionários, foram
os srs. Nerêu Ramos, Udo Deeke ,e Aderbal ,Ii. da Silva. Nem
'poderia ;estl'anhar-s'e 'que, integrados'iespiritual e' socialmente
no clima qe perf.eita harmonia existente entre 'empregadores e

empregados, d,eix:ass-em os governantes do P. S. D. passa.r em

julgado .o que, pela segurança, econômic'a dos seus trabalha

dores, �á algumas ppdeTosas organizações comerciais e indus
triais ,em Santá Catarina, como a; 'Carlos Ho:epcke e a Carlos
Renaux entre .outras, têm realizado. 'com 'espon�aneidade digo
na de louvôres.

•

'

Se'rá; pois, ,em 'vão que, pr'etendendo insinuar-s� nas CR.

moadas t'f'abalhistas 'o udenismo eatarinellse procure intrigar,
os' h�mens do P. S. D. junto do OPerariado, que, Iucidament,e

.

aperoe,bido do V'elho "truc", s'em])'I'e soube', por Ocasião dos

'l)rOnunciamentos nas urnas, distribuir os seus amigos e os

que o capilularam como mendigo 'de 'favores do Estaeio. Os
, repres,e·ntantes d'o P. S. D. garantiram-lhe direitos' I'egitima
mente codificados ,em leis. Os adversários do P. S. D., preten
,sos salvador,es da Démocracia contra as "heranças <;la_ dita
dura", tiveram a,penas de: curvar-s,e 'à força da i�1transigen'
da majoritária ,e agora, 'querem passar por autores' daquilo a

Cf ue se111pr'e se'opuse'ram .•.

,

J

,
,..._ _._._..•_•.._ _."...•...•_."..•....-_-_ _- _- ..••..••.•-_._ __

Vm fato recentemente reg'istrado nos 'Bnais da Assem_
bléia do Estado servirá para lançar luz sobre :05 v'er'dade,iros
s'entlmentos que inspiram a Lenta.tiva de aproxima'ção dos"
udenistas aos tr'a,balbistas de' SanLa ,catarina, quer,emos' aluo
dir 'a um projeto ,apresentado há p'oucos dias ao Legislativo
:pelo ,sr .. Kender -Reis, deputado da ,D. D. N., e que consistia
em mudar o nom� de um distrito de Ibirama, que, pres'entemen
te denominado mstrito de Getulio Vargas 'Passaria (caso vito
rioso o projeto Konder Reis) à denominação antiO'a de Nova'
Breslau....

'"

Só o protesto v'eemente da bancada do P. S. D., evidente
miente apoiada pela do P. T� B., forcou o deputado udenista.
a reolirar o seu projeto.
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2 Q ESTADO-Domingo. tJ de Agosto' de 1950,

ctUBE BeIE'BE' AsaSTe
_DIA

6 DOMINGO - COQUETEL DANSANTE, DAS 10 ÁS 12 HORAS: DIA 9 -' "SOIRÉE- MINGNON", _
DAS 19 ÀS 22 HORAS. DIA 12,

.
----

\

SÁBADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COMEMOR1\TIVO DA PASSAGEM DO ANIVERSÁ RIO DA F.:YNDAÇAO DO CLUBE, COM O CON·

CURSO DA "GRANDE ORQUESTRA" RIO PLIt\. TENSE", DE PANCHITO MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS

'--CANTORES, 1 REGENTE·PIANISTA� NÁO HAVERA RESERVAS DE MESAS. DOMINGO. DIA 13. DOMlNGUEIRA; DAS 21 HORAS EM DIANTE.

Sua beleza e sua, mocidade dependem de sua saúde'
E sua saúde depende .dc remédio consagrado:

REGU':LADOR· XAVI�ER
'. ,

.

I
N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER o remédio de confiança da mulher

,Cia. Lider Construtora '10 centenario da '..
-

AV ISO paris'!l°�!8F.�.e_��,ls�c!g
Avisa a todos os associados ,e interessados' em s'eral desta capital e

des Gens de Lettres" celebrou o

,

",. . eeutenarío da morte de Balzac que
praças cín'eunvizinhas que, a pactir de 10 de julho do corrente ano em

. foi seu �gun,do presidente, posto
diante, não deverão efetuar -maís pagamentos de suas mensalidades ao em que sucedeu a Vtllemín, tornado
Agente Sal'. Ataíds Ramos da Silva- e nem a seus inte,rmediári6s.· Ministro da Instrução Publica.

A partir desta data foi nomeado Agente Cobrador, nesta Capital, o Pierre Descaves, presidente em

tiro 'N8JIson Almeida, a quem poderão continuar efetuando pagamentos exercício, recordou o papel repre

de suas mensalidades e tratar de qualquer neaocio referente a esta, Cia.
sentado' por Balzac na organização

q devido a sua condição de escritor.
sendo este o único autorizado para tal fim; . Jeanne Boitel léu trechos de Balzac.

Levamos ao conhecimento de todos que a Oia., não se responsahí, A exposição dedicada ao autor da
, liza por qualquer 'pagamellto efetuado a outra qualquer pessoa a não "Comédie Humaíne " foi em seguida
Ber paça o citado senhor Nelson Almeida; residente à Rua Conselheíro inaugurada nos salões do Hotel Mas,

M'afra, 77. 'sa.
----�----�------------..
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Para o Figado e,Prião, de Ventre
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, .rosto quente, falt� de ar. vômitos,
)ntciras ,e .dores de cabeça, a maior parte das
vezes são devidas ao mau funcionamento do
aparelho digestivo e consequente Prisão de

Ventre, As Pílulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão', de Ventre e suas

manifestaeções e as Angiocolites Licenciadas
pela Saude Publica, as Pilulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. Faça o 'seu tratament�
com o uso das pilulas do Abbade Moss�

r'I

Clube Doze de Agosto
'O('-)NVI'rFJ .

DE ORDEM DO SR. P,RESIDENTE, 'rENHO O GRATO PRAZER
DE OONVIDNR OS S�S. ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAMILIAS
PARA o EAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA P-{\SSAGEM DO ANI

VERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DESTE CDUBE, A SE REALIZAR NA NOI�
TE DE SÁBADO, 12 DO FLUÊNTE E COM INICIO A'S 22 HORAS;

ESTE BAILE SERA' ABRILHANTADO COM A ORQUESTRA EX

CDUSIVA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE

ORQUESTRA "RIO PLATENSE", DE BUENOS AIRES, CONrr:RATA
DA ESPBCIALMENTE PARA ESTE FIM.

TRAJ'ES: CAS.A!CA - SMOKING - SUMER.
NÃ:O HAV,ERA' RESERVAS :DE MESAS.

- Floi'i'aÍlópolis, agôsto - 1950.
O Seõretário Geral
ARNALDO DUTRA

QUE! VESTIR.SE COM' CONFORTI E. EUGAHCIA�'
�

PROCURB &

Alfaiataria ! Mello'
Ruó �elippe Scbmjdt 48

I

/,

"

Caixa' (co_ilica
.'

Federal
'E d i t a I
CARTEIRA HIPOTECÁRIA

De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quem
Interessar possa que, dentro do prazo de oito (,8) dias desta data, se

rãó executadas iodos os contnatos hipotecários aos mutuários em atra- ,

zo com esta Cadeira, correspondentes às contas correntes nO. 6 - 12 �

3Q - 34 - 36 - 37 - 38 - 42 - 60 � &5 - 72 - 93 - 115 _
124 - 156 - 176 e 242. ,

E, para 'que, não 'se alegue' ignorância foi Iavrado este Edital que
será publicado ipe'la imprensa local.

' '.
Carteíría HÍ!potecária da ;Çlaixa Ec�nômica Federal (l'e Santa Cata

.rina, ltlorianópolis, 27 de julho dO;; 1950.
ADOLFO ELPO DA SILVEIRA

Chefe da C.H.

\
),
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O PRECIITO DO DIA
ELOGIOS PR:EJUDICIAIS

Há pessoas 'que, mesmo na pre
sença da criança, fazem-lhe grandes
elogios a beleza ou 'a íntelígencía,
assim lhe dando prazer e agradan
do. Não pensam, porem, que a es

tão tornando presunçosa, futel 'e
cheia de si., porque, com tais lou

vores', também lhe ínsuflam orgu
lho 'e vaidade e incutem excessivo

amor de si própria. Aeertado se-ria,
estimular-se a honestidade; a

------------------------------'--------

operosidade e o altruísmo, ot:eal..
çando 'as iniciativas e ações. dig'
'nas, uteis e" generosas.

FONTE ,MARAvILHOSA DA 'VIDA
E DO AMOR ...

Desde 'os primeiros, tempos, o

homem tem procurado por todos
os meios descolbrir recursos para
combater as moléstias de funde

sexual, dnfelizmerãe tão generali
zadas. A tristeza, o estado de ircí

taçã., 'constante, o medo ínêunda

do, a frieza afectiva, ínsonia, a

asthenja sexual e falta de rnemo
ria pelo excesso de trabalho men

tal são os sintomas alarmantes

que podem ser coutados com o

tratamento feito com o novo já
popular medicame�to Gottas Men·
delinas, Formula Indígena sem

oontra-índícações, adotada nos

hospitais e 'receitadas por cente
nas de medícos ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens to

nicas e estimulantes de' maior
proveito para os homens e mulhs
res esgotados e cedo envelhecidos,
os quais recuperam novas ener

gias e vigor salutar, logo no- inicio
do tratamento. Distribuidores

Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

centradas nas farms, e depois. do

local; envie Cr$ 25,00 antecí

padamete para o Ind. Telegrafico
Mendelinas, Rio, que remeteremos,
Não atenuemos-pelo reembolso.

f •• '. .. •• ..
'

..

SERVIÇO- DE ,METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo até ás 14 hs-
ras do dia 5-8-50: ,

'

Tempo Instavel passando � bom
Temperatura Estável
Ventos' do quadrante Sul, fres-

éos:
'

,

'

,

Temperaturas Extremas de lío�
}e;

r'

Máxima: 18,2' Minima 12,0
l

'. •

,

:�
'i

�

J
1
I
J
I. os carros inglêses mais econômicos!
't

�
�
t
t
f
,1,
-:r

Sedan 2 portas em 4 lindas •

cõres. Faz de 12 a 14 kms;

por litro de gasolina.
f

i-'

, '

i.

'OEFECT
Sedan 4 portas. Estofamen
to de couro. Faz de 10 a 12

km•• por litro de gasolina.

Baixo preço, grandé economia, linhas sóbrias e .

distintas, 'ótimo acabamento, fôrça. e durabili
dade caracteríza�, ê�tes dois produtós áa Ford'

-

Inglêsa. Ambos oferecem amplo espaço interior.,
onde os .passageiros viajam inteiramente à von

tade, espaçoso porta-malas e muitas outras ca-

. racterísticas encontradas somente em carros d� .

alto preço. E que grande facilidade de mano-' ,

bra e estacionamento! .

de peças Iegtrímas..

em todo,

I,.,
I

" UM PRODUTO DA

fORO MOTOR COMPA_Y LlD. D.GEIIH.M,;,�IGL.IERft'.

FORD MOTOR COMPANY
,I I

�'M'INISTERIO DA MARINHA
, Capitania das Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1-950
.

EDITAL .'
.,.

De. acôrdo com e oficio nO 034,8 de 9/6/19(í-O da DIRETORIA
-

D()..
EN,SINO NAVAL�, faço saber a 'quem interessar possa, que se /ac1iarãe.�, .;�

abertas as, tnserlções para o concurso de admissão ,à matricula na Bsco__

la Naval, do dia i ° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

Os interessa�os poqerão comparecer aa Becretanía desta Ca�itanilllv" /'

para melhores esclarecimentos.
.

Capita.nia dos Portos do Estoo& i
de Santa C'atarina,' Fli-ianópolis"" .

fi de julho, d,e 1950.

Nels:on do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretár,j;Q,.,.
. v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Mais um� �Iapa Olo�iosa da jornada i1 ::'51i!MI·democrallca afraves· do Estado .í�.....;-_'! -
: ,agradecendo a ruidosa manifesta' Amanhã estão progrerí ad

. ANIVERSÁRIOS
'

.ção elo povo e o concitando à vi-' .,

1 as VI-
DR ANíSIO DUTRA

sitas 'ao distr-ito de Cauna, quartel Ocorre hoje, o aniversário natalj--toría, Cdo Decck expondo os pon- cio 5° B. E. 'e para, noite um gran- cio' do nosso distinto conterrâneo sr.
tos 'de seu l)l'ogTama pertinentes dioso comício. Faixas e cartazes dr Anísio Dutra íntegro Juiz de
aos' problemas de Valões, espe- indicam os trabalhos e os esfor- Di;'eito da Comarca de Ararauguá,
cialmente transportes, mate e ços dos valentes correligíonáa-íos O ilustre Juiz que conta com brio

madeira. Nerêu Ramos elogiou as de Porto União. As chuvas conti-
lhante folha de serviços prestados

qualidades do sr. Udo Deeke xan- à Magistratura, goza nos nossos

nuam dificultando a execursão do meios sociais e jurídícos de vasto
.ríídato ao govêrno do Estado, AI- programa integral -dos festejos. O círculo de relações de amizade por
fredo Metzler, candidato a Pref'ei candidato Udo De'eke tem dei'! seu. cin�il�nt� espír-ito e privilegia.
"to e Cristiano Machado candida , xado as melhores impressões de sua

da íuteligêncta,
. ,

Lo à Presídênte da República, con- i' bilí d de f ' ,I É com prazer que o "O Estado'
.

\ a a I I a e, l'anq,ueza 'o lealdade I' se associa à.s homenagens que lhe
. citando 'o povo à vitória para a t t d bl' no .

ra o os pro emas de' assun- serão prestadas, hoje pela passagem-eontinuidade adminísu-ativa no Los 'pertinentes às .'regiões visita- de tão auspiciosa data, por seus

das, expondo com firmeza os falos numerosos amigos e admiradores.

sem outra -amhição senão s�rvir a I MENIN� �OSA �ARI.A.
gente de seu Es�ado.. �r�nscorr�, hoje o aniversario �a·

, . ,tahclo da interessante Rosa Mana,
E notado, aqui, com geral SIm·' dileta filhinha do nosso prezado

patia dos il'�1stres excursionistas coil1,terl"âneo�
sr. Antônio Setúbal,

O alto conceito do sr. Lauro Lopes uuxll íar da secção de "of-set" da

Madeiro, grande amigo do. povo. Imprensa Oficial do Estado e da

,
. _"'.i 1l�=!}DiI:ii::!!!ll sra. Rosa

_

Setubal.
_

_.•..-.-.-.-.-.v..•-.-....... •.-::� MARIO GUIMARAES

P' .,._ Na Capital da República, onde

ara o porto resi�e,. vê pas.s�r, hoj.e, o seu ?,I�i.-ocomif iva.
versarro natalício, o Jovem Mano

O sr. Nerêu Ramos e comitiva de Italaí �uimarães;� filho do s.audoso �at,:
estiveram em visita à residencia. rmense deputado Altamiro Guíma.

-do .sr. Pedro Alcântara Schmidt. RIO,5 (V. A.) - O presidente da rães,

.No dis lr.ito de Maratá numerosos Republica aprOVOll o projeto e or- Aos que daqui homenagearem o

eamento para a execução de um
distinto jovem, nós, nos assoqiamos,

pl"olon(;.G!Il1ellto e obras com.ple:
jubilosamente.

. D. HELENA SOHN' RAMOS'
mentores no P01'to ele Itajai, San-
ta Catarina.

,. encaminhando-se em visita ao g ru

,po escolar, sob as saudações dos

jirofessor-os (' alunos. Na localida
-d e de Lança a população recepcio
arou com intenso entusiasmo a

município, Estado e União. Cons
-Lantes aplausos e vivas saudaram
-os srs. Nerôu Ramos, Udo Deeck e

Alfredo Metzler. Em Poço Preto
·.R comitiva foi recebida pelo povo

-colouos receberam a comitiva de-
fronte da Escola Max Metzler inau

. gurada no dia 30 cIe Junho últí
-',mo em cumprimento às aspir-a
. çõe's do povo, onde teve lugar U111

_programa de homenagens elabora>.
rado pela vrofessor'a Irmã Andina
muito aplaudido. Daremos, mais

;tar�e. detalhes dessa festividacle,
-realmente impressionanLe pela ,ex

, :' pontaneidade, beleza e tocante en

:tusiasl11o civico. No comicio reali-
· ..zado falaram os srs. Alcides Abreu

Natal leia.se, nesta data, a exma,
sra, d. Helena Sohn Ramos, digna
espôsâ do nosso prezado conterrâ
neo sr. dr. João A. Nogueira Ramos,
provecto advogado. residente em Ca
çador,
Dama de invulgar distinção e de

coração magnânimo fez.se, naquele
lllUlllCIplO, merecedora da simpatia
geral, motivo porque, pelo feliz even

to,. será alvo de Íllequivocas homen

gens âs quais, com respeito, associa.

mos, ,desejando'lhe felicidades.
ORA. JOSEFINA SCHEWEIDSEN
Faz anos, hOje, a, exma. sr. dra

Josefina Sshweidsen, médica resi.
dente . nesta capita.l, espôsa do sr

Jacques Schweidson, comerciante.
MENINA ANA CRISTINA

Comemora, hoje, o seu segundO
aniversário a graciosa Ana Cristina,
querida filhinha do nosso conterrâ·
neo sr. dr.Altamiro da Silva Dias,
ilustre Promotor Público da carnal'

ca da Capital e da sra. Virgínia
Corrêa Dias .

Aos pais de Ana·Cristina apresen.
tamos os nossos paraliens com os

melhores votos que formulamos pela
felicidade da galante garotinha.

BARTOLOMEU HAMES
,Marca, a efeméride de hoje o trans
curso do aniversário natalício do
estimado jovem Bartolomeu Hames,
dedicado funcionário do Tesouro do
Estado.
Muito benquisto nos meios sociais

e esportivos da Capital, o natali.cian.
te têrá ensejo de receber muitos
cumprimentos, aos quais juntamo�
os nossos, com votos de felicida·
des,

FAZEM ANOS HOJE
PROFA. MARIA BARREIROS
Ocorre, amanhã, o aniversário na

talicio, da gentil senhorinha Maria

Barreiros, dedicada e competente pro·
fessora do Grupo. Escolar "Lauro
Müller", elemento de realce da nos·

sa sociedade e dileta fílha do erudito
prof. Barreiros Filho, Secretário dO
Govêrno do Estado e de sua digna
espôsa d. Altamira F. Barreiros.
Aos muitos cumprimen'fos que re·

'

ceverá das numerosas amiguinhas e

colegas, juntamos, jubilosamente os

nossos com votos de felicidades: _ '

D. éATARINA GALLOTTI BAYER
Faz anos amanhã a exma. sra

d. Catarina Gallotti Bayer, vene'rand�
genitora do nosso distinto c!oestadua
no sr. dr. Bayer Filho, brilhante'
causfdico.
À ilustre senhora, os nossos sino

ceras cumprimentos.
D. CORA DE OLIVEIRA SANTOS
,Natalici�'se, amanhã, a exma. sra.

d. Cora de Oliveira Santos, digna
espôsa do nosso pl'ezado conterrâ.
neo farm. Eduardo Santos, proprie·
tário da conceituada far'mácia Mo'

derna, nesta capital.
A distinta dama que goza Em1 nos·

sos meios sociais de seletas amiza, ,

des, será, por certo, amanhã alvo
de inequívocas manifestàções das
pessoas que cOIihecem, às quais nos

associamos, com prazer.
FAZEM ANOS AMANHÃ:

O sr. Nazareno Simas desportista;
- a srta� Aná Maria, aplicada

aluna do COlégio Coracão de Jesus 6

dileta filha do sr. Za�zibar 'Lins, e

da sra. Stelina Sanford Lins;

2SQ115a11i,. Groil" .. tu, Pilam.
Ml!i!tt dai melnore., pelol,lm.
uores pn::çOli .6 n. CASAdMIfi
CELA l'J'I{A - RUGO. Mafr.

Belezas
'udenislas'''agradecendo 'a, recepção tão ami'

ga e cativante, expondô, ainda, o
Ter·eozina, 4 (V, A.) - O g'over

.objetivo da viagem; Udo Dceck no do' Estado, depOis de t.res me

manisfe.stando\ des'ejos ele govern9/
ses cle atrazo nos vencimenlos do

, ,o Estaelo para servir sua gente dan- f'lln�ion:U!li-smo IpubJico,' acallla de

.do condições mais permanente d'e determin,ar a suspensão de todos

: . .assislencia à lavoura Dara que to' os paganwnlos devi·dos pelo g'over

-dos' possam produzÍl' mais,e'melhor � �1O, no sentido cIe que seja acumu

oe a bom preço; i\'el'êu Ral�los em laclo numerário para a conclusão
� torno do prog·t'ama do Partido fri- cio prédio da: nova central, eJ.etrica
.zando que o colono deseja eslra' Este geljto do governador ':está cau:'

. , das ·e escolas' e que Udo Deek não sando repulsa geral nos m:eios po-

faltaria às aspirações' do povo
líticos·e ·comerciais' do ,Estado.

· .sencIo como é engenheiro conhe- N. R. - O governador do Piaui,
• cedor dos problemas do Estado, sr. Rocha' Furtado, devia convidar

.Finalmente Adolfo Kliinan que em seus ,corr'eligionários da U. D. N.

:.nome do povo d·e. MaTatá, agrade- calarinense para uma visita ao Es

,ceú mais uma vez a cOlltt'Ução do tado ond·e aplica os me,todos udenis'

edificio da Escola e hipot..ecou tas de salvação do Brasil. De pas

,solidariedade do povo ·à jornada sagem os visitantes' poderiam dar

·social democrática, :qepois de ser· uma chegadinha no Ceará, também
vido lariche à comitiva, prosseguiu sob governo udenista., para ouvi

-viagem para São Miguel. Recepcio- rem dos funcionários os elogio
nada no Salão Adolfo We\'le foi pelos seis meses de atrazo nos ven

mantida· conversação com os'pre- cimentos.

;sentes a 'quem Udo Dee<Cl{ foi a·

preserilaQo. O sr. Nerêu ':l.amos e

'comitiva em seguida ruma.ram pa
ra P0t'to União sencIo recebidos
pelo� membros do Diretório: in
clusi"e pelo sr. António rauile,
que deixara d,e aco.mpanba-Ios por
motivo de excesso de trabalho na

'<Il131ificação eleitor!J.l. Ao jant'tlr
. PALMAS; -(Pár:;tná). 5 (V

íntimo realizado na residência· do A.) - Está nevando abundan·
"sr. Alfredo M'atzembacker compa- temente na ,região. O panora'
Teceram os SI'S, Alcides Abreu, ma é extraordinário e densa
Lauro Soare,s, Alfredo. Metzler, ·e camaela de neVe com temp(>'
J�ime Mal�em])a,cker. Nessa oca-I ratura de dois gráus abaixo de
'sião os srs. Nerêu Ramos e Udo ze,ro.

Deeck:. f�r:m . C:ll�1PI:!mentad?� I PORTO �LEGRE, 5 (V.lq
pelo du el01 ;10 ·GmaslO São Jose - Esta ,camelo fortes chuv::l':i
Frei Libório. Os srs. Nerêu Ramos, no Estado e a tempe:ratura e�'
Udo Dee,ke e Laura Soares, após tá baixando, Em Be)1to GÓn·
ó Jantar, compareceram à festivi çalv�s\está ·a cinco gráus "t.
dade de aniversário na residênciiJ. baixo de zero e ,caindo nevC',
da família Amazona.s, tamb.ém, em outros pontos,

ABAIXO de ·ZERO
Cae neve em Bento
tlngçalves e Palmas

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

AR)lO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

, Panelas de Pressão. ARNO
.

a Cr$ 5tO,00
Grelhadores Elétricos

·Cr$ 300,00
Elefr.oIandía

a

na
Paiva - Edf. Ipase - T erreoRua A.rcipreste -

Is a e v a do.r
TU, que cultivas a Lerra e tiras com leu suor' os frutos ,que consti

tuem a riqueza do teu Estado e do teu país;
Tu, couciente e livre, 'que lutas de sol a sol contra as forças da 11a

tureza. sem desfalecimentos e sem tréguas;
Tú, filho dos abti'planos pródigos 'e cios vales ricos;
Tu, baluarte das tradições pátrias, 'zeloso cumpridor do lema que

enaltece a .nossa bandeira;
Tu, lavrador catarínense. tens um destino a cumprir e uma rnis

sãô'.a realizar: 'a de garantir, para teus filhos, o ambiente de paz em

que cresceste e prosperaste...
E, Iemhra-Le, votando em Udo Deeke 'estás oontrtbuiudo pura a

segurnnça tua, da tua terra, e para a grandeza da tua. gente.

naveqantes ;
---------------------------------

Aviso aos

o que acentece 'para os que con

liam 'em acêrde com a VDN
MANAUS, 4 (VA.) Após a do -de 19�G, convenientemente

eleição do deputado Julio Carva- atualizado", assim termina: Dos

lho Filho, das 1101-es da UDN, 1),11'a ultimas e exaustivos ,entendimen
o governo ,do Estado, para comple- tos, que resultaram na apres·enta
tãr o fluatriênio, em face da re- I ção de dois nomes pet:ebistas, à

núncia de Leopoldo Neves, 'candi-, escolha da UDN, para. o govêrno.
dato ao Senado, circularam rumo· esperava que' assim ficasse 'defini
res a respeito cio rompimento do Livamenle resolvido o momentoso
ucórclo ueleno-lrabalhisLa, e' consi- caso; Infelizmente, porem essa, for�
cI·era.do inevitável pelos que. acu-' mula, em principio aceita não foi
s'am a pDN como não tendo consid�l"ada pela UDN, diante da

cumprido o convênio firmado em resuHado da eleição de hoje -3; tal'.

.1946, 'e aguardado em face da, ele, na AssembléÍft �eg,islativa dg

desatenção do partido brigade.irls-l Estado.
tã ao apêlo do presidente cio

dire-j
Pelo exposto, é <com profundo,

torio do PTB no sentido de se'r constrangimento que, com os po..

escolhido pa/a a' chefia do Exe-j der'es eSl)eciais e amplos, para ial
cultivo .tmazo'nense um '�I:emen{to conferidos 'a esta presidencia pelo
petebista, tendo para tanto indica- diretorio estadual, :por unanimida�
cio os nomes de Alfredo 'Jackson de, em sessão de 29 de maio do
Cabral e Almir Neves conforme já ano corrente, eonsid,ero, desde •

fn:formàdos anteriorm�nte. presente data, o PTB, secção. do
COllfirmançlo os rumores, o sr, Amazonas desobrigado definitiva

Vivaldo Lima Filho, presidente i mente, para todós .os 'efeitos', de
do diretório do PTB, dirigiu às

I qualqu·er compromisso politico
ú�limas horas cIa noité de ontem, com a TJDN, secção do Amazonas
long'a, carta áo senador Severino por não consultar o aco,rdo já de,

Nunes, presidente do diretório da
'
nunciado .os altos interess·es da en ..

,

UDN, na qual após recapitular os i tielade })oIiHca que tenho a honra

entendimentos havidos enke as de pr,esidir. ('as.) - Vivaldo de
duas facções, no sentido de s01u- Palma Lima Filho, presid·ente do
cionar divergências' "visando, a direü'rio do PTB, secção do Ama
todo lranse a manutenção cio acôr- zonas".

Oficina- dEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE UE PEÇAS 6ENUINIS.
-

Consêrtos em geral
-FIGUERAS '& HOMS, LTDA_
Distribuidores exclusivos neste Estado I

dos afamador veículos

JEEP DA WILLYS�OVERLA.ND

I
Escritórios:

OfIoinas:
Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

FLORIANOPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ,ESTADO--Domlngo,' 6 de Agosto de .1950

Seryiço "Eleitoral· FILMS
I D.n. Cartorío Eleitoral da 13a., Zona, pede-nos seja :pqblicad·o que,

'

de acordo com o art. 50 do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito:
cats, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERÁ FEITA" SóMEN-
fl'E NO HORÁRIO DAS 1,4 ÁS 16 HORAS, çIiáriamente.

'

Mapa Geoqrafíco. e das Comuni
cações de Santa Càtarina

ESPECIALMENTE PLANEJADO PARA USO DE VIAJANTES, TURIS�
(rAS, COi\'n,RCIO E INDúSTRIA. / -,

,

A mais perfeita síntese cartográfica do Estado, indicando
- Distâncias quilométricas entre as di ...'ersas localidades.
- O estado de trânsito entre as diferentes rodovias .

......./Túdas as estações ferroviárias, vilas 'e povoados de, certa im
portância.

- As rotas aéreas existentes .no Estado.
-' Esquema -do nome de vilas e cidades cujos . nomes sofreram

alterações »<

- Os novos municípios recém criados. '

� Indíce alfabético de todas as localidades, mencionadas no ma,
pa com f'áóil idade para locação, das mesmas, .

- Esquema da Iígaçãà rodoviárta Pórto Alegre - São Paulo, com

respectivas distâncias pontos de pernoite e etapa tanto pela ser-

,

ra como pela praia e com as ligações rodoviárías mais recentes.
Em fôlha (papel) Cr$ 130,00 (Atendemos Dela reembolso)

-,

Armado para parede e/tela e moldura Cr$ 180,00 (Não pode, ser
remetido pelo reembolso).

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: LiVRARIA DO' GLOBO S. A. Rua dOf:;
Andradas, 14Hi - Pórto Alegre - R. G. do Sul.

Instituto, de 4posentadoria e Pensões
dos Industriários

Aviso aos Empregadores
Contribuição' Adicional

,aoÃo .RICARDO MA.yR - DELEGADO

A esmo ndcrespéítcr
sexo nem idade

Até hoje a ciencia ainda não encontrou remédio positivo para evi
tar a asma, Diversas são as �usas alérgicas desta tão . generalizada
enfermidade e com � decorrer do tempo, maior se torna o número de
sofred-ores em todo o universo. Grandes são as eontroversias sobre a

verdadeira causa; exigindo a ciencia testes dispendiosos, inacessiveis
:à bolsa dos menos favorecidos.

Um notável médico inglês, porém, após arduos estudos, conseguiu
reunir .algumas plantas, de efeito terapêutico seguro eficaz rUsO genera
lizado na farmacopéia, lançando no mercado um produto de fórmula
sbmples+e sem contra-indicação, para ser usado, por crianç-a ou adul
to, sem a mais leve inconveniencia. REMEDIO REYNGATE - a';; go
tas que dão alívio imediato às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, asfi
xia, cansaço, chiados, dores, no peito, realiza com apenas um vidro de

US?, um tratamento completo. REYNGATE, a salvação/dos asmáticos, é
um preparado feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de
efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance de to
dos.

Distr.:_A_RAUJO FREITAS. Não encontrando nas drogs, e farms. do
local envie antecipadamente Cr$ 25,00 pelo End: Telegr.: "Mendelinas".
Rio� que remeteremos.

-
-

,Ministério da' Marinha-

int,eressaclos
das.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catàrina
[lolis, iOde agôsto de '1950.

'

NELSON DO LIVRAM.ENTO COUTINHO
Escriturário da classe ((G" - Secretário

em Floriailó_

16MMS
Vendo coleção de' films franceses, novos, mu
dos, de projeção particular, 'W: Sayão. Rua Me
xico, 31-130 andar., sj:t303-A-Rio de Janeiro.

----��--------------------------------------------------------------------------------- ,

"

,/lPNEUAC�_I-a casa que só vende pneus':"
mantém sortimentos completes e permanentes de

pneus de la. qualidade; de tõdas as marcas e tipos
para automóveis, caminhões, ônibus e máquinas

. agrícolas, 'Pague o preço de tabela pelo seu pneu
_ e goze, aínda.. de um DESCONTO DE 10%_

fazendo suas encomendas a' "PNEUÂC". contra

Cheques ou ordens de pagamento sõnre qualquer

ban� de São Paulo.

ALGUNS TIPOS

6.00-16 (4 lonas)
6.00-16 (6 lonas)
7,50-2.0 (8 lonas) alta velocidade
825 20 (10 lonas) alta velocidade
8.25-20 (12 lonas) alta velocidade

.... : I - A fim de fazer face à rec-ente majoração dos benefícios da
Previdência Social (L-ei nO 1.136 de 19/6/50, foi instituída pelo De
creto nO 28.412, de 24/7/50, uma taxa adicional de 1 % (1% dos empre,

•

gadores, 1 0/0. dos empregados)', que será cobrada a partir de AGOSTO DE
1950, englobadamente com as aluais contribuições de associados e

DR. I. LO.BATO' FI.LHOde empregador.
. /

,II - Isto pôsto, as "Contribuições para, o LA.P.I.", a 'partir de
'0

.-1
AG STO DE 1.950, deverão .ser calculadas e incluídas na Guia de Re- Doenças do aparêlho respiratório
tolhimento na base; de 12% e não 'de 10.%, como vinha sendo 'feito an,

teriomente.

TABELA OFICIAL

Cr$ 511,00
Cr$ 613,00
Cr$ 1.533,00
Cr$ 2.228,00
Cr$ 2.449,00

mant, mos o mesmo. desconto
para qualquer ttpo de pneu,

-:.. a· casa que._,só vend� pneus

D��TRI8U1DORA PAULISTA DE PNEUS LTOA:

{'Iamedo Nothmon, 11 JS - Á v. São João, 1982

Telefone: 52-4565 - 5õo Paulo
'

. -

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de MediCina. Tisiologista e
Tisiociruroião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex ..ínterno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Oons.: Felipe Schmidt,:J8
Consultas, 'díaríamente,
_ das 15 às 18 horas.

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

SE I SUl LINGUI
ESTa SIBURROSI.�.

- Isso evidencia
anormalidade i a s

funções gástricas. O
melhor, para fiormalí
zã-Ias é a l\II a g n é s i a
Blsurada, que neutra
liza o excessode aci
dez estomacal e exer
ce benéfica ação

sobre o fígado.

MOVÊIS

rr�JD"S, F.EllvlATISlY.O E
PLACAS S'IFILITICAS

Elixir de, Np,guelra
"A ..d1cacão Q1.,idli .,1' D�; t..�tomi1nt

,

'

da tiflite

Çapitania dos Portos do Estado .de Santa Catarina
Exerciclo de 1950
" 'EDITAL

>
/.1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos' dêst� Estado faço sa' :.

'ber a que):l1 interessa:: PQ�sa, que se acham abertas nes[.a R�p.ãrLição�1. M a II n é s i a .

da presente data ao, dIa tnnta e um (3.1) de agôsto corrente aS' inscri
.

_

ções palia as exames a. se reálizar·em na prirneira. (ia) 'qu,i�ze.na de.
�

'B I-S II r d J
setembro próximo vindouro, para MESTRE DE P-EQUENA CABOTA�

"

li a· aGEM, PRIMEIRO :E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO
E SEGUNDO CONDUtOR MAQUINISTA, CONTRA MEs'rRE, PRÁTL
:CO; PRATICANTE DE PRÁTICO, A�RAIS, PATRÃO_DE PESCA, ATA_
LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR.

2. Também poderão se inscrever nas 'Delegacias de São'Francisco
do Sul e' Itaj'aí, e prestar o respectivo exàIne, e.xcetuando�se o de MES'
TRE DE. PEQUENA CABOTAG:F::\L "

3. Para

Por motivo de mudança, vende-se
móveis. Ver' e tratar á Avenida' Her
êilio Luz', 1&7.

melhores escla-recimentós sôbre o aS'sunlo em 'aprêço, os .. • ..•........•.•........
-

..•

deverão procurar a Capitania dos Portos' e suas Delega- .............••.... :; •.•...••

PARTIDO
.

SOCIAL

'DIRETORlO MUNICIPAL

A \7"'I'S O

DEMOCRÁTICO

Zenft da Silva, .Naír Conceição..
Osvaldo Lisbúa, Odil ia Carr-eírãa
Ortiga, Palmira Santos, Paulo da.
Rosa Luz.Ttegfna, Magda P. Simões.
Valdo Rosa Silva, Virgilio José.
Luiz, Valdir; Francisco Caetano.
Walter Ramos do Nascimento
Valcyr Borges Wetteh Gouvêa da

, ' ,

.Araujo e Silva, Valdir Si),va, Ze;
naide Tereza Areias, Zelita Laus
da Silva, Yolanda Vieira, Leal.

,sACO DOS LIMõES:' Felínto

Encerrando-se no dia 2 de agos,
to p. vindouro, o serviço de alis,
tamento eleitor-al, este, Diretório,
solicita o comparecimento dos

.

srs, correligionarios abaixo dis,
crimínados] á Séde do' PSD, rua

Arcipreste Paiva n. 5 sobrado,
á._fim�de satisfazerem o despacho
exarado pelo Juizo Eleitoràl, em

.seus requerimentos:
FLORIANóPOLIS: Artur Cor;

rêia de Melo, AJ.tamiro Neves dos
Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio' Cabral Machado," üetso
Marco Lessa, Cleonice Mar-ia da

Rosa, Djalma Cunha Dianê Cilnha
. , � ,

/'
Domrémy Magalhães de Fraítas,
Oorvalina Gomes da Maia, Euclâ,

. des Costa, Bvelvm Santana, .81:._
saheth Hanspurg, Etelvina Ander
son Monzol1i, Édio Santana, Gu-
mercindo Xavier, lsio Reís Silva, Cardoso; João Manoel Martins &

lvonete Fernandes, Ivonete. Régts Hildo Martins.
João 'Bernades, João,Olegário da ESTREITO: Bertoldo Martins,
Silva, Júlio Coutinho de Azevedo, BeJ1.3.rmfno Manpel da silvà, Ha
Lauro Aleves,' Lauro Quirino do. che

,
Paulo Platt, João Boaventura

Nascimento, Luiz Fernado Macha. da. Silva e Mar tinha Maria da Bíl;
do, Maria Gossenferth, Maria Eu. vi

lál.ia de Andrade, Marcos Lessa,
Maria José Reis Silva, Maria Her

mes,. Martha Hauspurg, Neiva

Ráupp.

TRINDADE: Oscar Tetulíano
Silveira, Manoel Ari da Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS �

Osvaldina Dagoberto de Maga..
lhães, Antonio, Guilherme dos'
Santos João Manoel dos Santos.

J ,

RIO TAVARES: Senem Pedra.

Florianópolis, 19 de unho de '1950.;
Tte. Albâuo de Souza Lúcio

Delegado do D.M. do PSD.

. .

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOG.ADO

&ÇOES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 dé Novembro, 22 - ze .luL.'

(Edifício Pérola)

P'�ne8: 1.324 e Ul88

fi'lorianópolis - Sant.a Catarh'la

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campanua de
absurdos

Por AI Neto'
Enquanto a lula 'na Coréa .con,

tinua, <com :inten\.id:ad;e cada vez

../maior, ,a situação nos Balcans es

lá adquirindo .novos aspectos.
Há "árias dias a Rádio de Mos

-cou deu inicio a uma campanha
-de propaganda dirigida especial-
mente aos halcãuioos.
A campanha radiofonica do Kre

.mlin tem trcs elementos básicos.
Em, primeiro lugar Ia emissora

'moscovista contra histór-ias fa,n'Lás
tícas sobre a guerra na Coréa.

Uma destas histor-ias retería.se
.a um grupo de soldados norte, ame
ricanos que ..encontrou quatro mo

cinhas coreanas perto de Chonju.
Os norte-americanos � disse a

_Rádio de Moscou - desconfiaram
-que as mocinhas eram comunis
'tas', despiram-nas e as enterraram,
';dei:�andoJh'e� (somenfie;' Ia cabeça
-de fora. '

.
,

,

A seguir, os soldados de Tio San
"Jura'l'am os olhos e cortaram as

.Iínguas das coreanas ...

Estas afirmações - cujo absur
"do é evidente para qualquer de I
nós - são feitas' pela Rádio Mos-

". I
'_ -cou com uma msrstencía ue- recor-
.da as famosas campanhas de men

-tiras d� Rádio de Berlim, nos tem
. 'j)os de Hitler.

O segundo elemento da propa.}
':ganda soviética nos Balcans tam
.hem recorda as transmissões da I

.Rádio de Berlim pouco antes" dei
-que as tropas nasístas marchassem
-sobre a Polônia.

Este segundo elemento é a in
oJSistencia nos propositos de par do
:KremIin.

'

Quasi com o mesmo ritmo em

':'.que os tanques comunistas avan

çam na Coréia, os locutores de Mos
-eou insistem em que a Bussíaquer]
� paz.

'.

Finalmente .a Rádio de Moscou
"chega ao, eIemento -mais extraordí
.narío da campanha que vem tazen,
�� z

Creiam-me ou não a emissôra
Tussa está dizendo que 'lIS Nações
Unidas preparam-se para invadir a

:,Bulgária e 'a Albania,
Segundo as transmissões da ca

'pital soviética, a ONU está equí
'!lando um exercito para conquistar

,

,a Bulgária e a Albania.
Esse exercito - contirurarn os

.ãníormantes moscovistas - será co
mandado por oficiais norte-amer};
.canos,

No exercito invasor das Nações
Unidas ocuparão lugar de desta
-que - segundo 'a Rádio de Moscou
.. - cinco divisões iugoslavas.

Sempr-e (rue mencionam o nome

Iugoslavía, os locutores moscovis
'tas .tornam-se dramatícos e fazem
algumas revelações.
Entre tais revelações figuram

coisas como a seguinte :

Havia na Iugoslavia, há dois
meses atraz, cêrca de-5.000 cida
,dãos búlgaros'.

Todos êles f'orrn prêsos e inter
nados em campos de concentraoão.
Naturalmente, a Rádio de 1\10s

cou diz 'estas coisas sem dar-sé ao

tnibalho de' apresentar 'a menor
evidência ou fato que as com,
:prüve.

Segundo o jornal 'I'he New York
Times, a campanha de absurdos
da Rádio ele Moscou nos Balcans I

está deixando os observador-as I
com a pulga atraz da orelha.

É evidente. que os comunistas
estão prenarando o e5a}frito dos
povos balcânicos para . alguma
Inlciatíva de envergadura.
�_aw� '9 &

Se nCO! quereIs ficSI
De modo tacil�eleg81

: Fazei ho e uma: inscrição "

Credito Mutuo Predia

fRAQUEZAS EM GERAL
VINHO. CREOSOTADO
ti S I L V E I f( A .,

.
,

Goodyear ,Iabrica no Brasil

i
.,

ladas umas das outras, o pneu.Irrnpa-se só

zinho do barro e da lama, à medida que
trabalha. Porisso, nunca derrapa ou pat�na.

Goodyear agora fabrica no Brasil as roda

gens mais populares de pneus Rara tratores
e máquinas agrícolas. Um dêles é o já afa-

_;mado Lameiro Centro-Aberto - o pneu
de trator que lavra em cinco dias o que, com
outros pneus, só se consegue lavrar em seis
dias. Isso porque as barras da banda de ro-

,

dagem - altas, de cantos agudos, resistentes
"'- penetram em qualquer terreno, agarran- ..

.do-se ao solo como dentes- de u�a engre
nagem. E porque são abertas no centro, íso-

Lembre-se:- pneus que derrapam e patinam
rendem menos por dia de trabalho, desperdí
çam combustível, desgastam o trator. Aumen-'
te o rendimento diário dos seus trabalhos

agrícolas, usando em seu trator o extraordí- �

I

nário Lameiro Centro-Aberto - agora fa
bricado pela Goodyear no Brasil.

GOOoli'EAR
Pneus para Tratores e Máquinas Agrícolas

No'vo horário pára o expediente
-

da Alfândega
o gabinente do Inspetor da Alfândega desta Capítal pede-nos _

a

publicação da. seguinte portaria:
"O INSPETOR DA ALFANDEGA DE FLORIANO'POLIS, 110 uso

das atribuições que. lhe confere o art..1° do Decreto nO 26.299, de àl
de janeiro de 1949, e de acordo com o despacho exarado no processo
n() 2.298/50, resolvo determinar que, a partir do dia 7 do corrente,
o expediente desta Alfândega, passe a vigorar num único, turno, das
12 às' 18 horas exceto aos sábados que deverá ser das 9 as 12 horas,
devendo assim: a T�sour.aria obedecer aos horários das 12 às 16,30
horas te das 9 às 11 horas, respectivamente.

Dê-se ciência aos Srs, funcionários e publique-se para conheci-

mento dos interessados.
Ctementino Fausto Barcelos ale Brito _- Inspetor

Vendedores - Interior
Precisam-se em todas as cidades para vender Bijouterias
a base de otima comíssãó,

. exclusivamente pelo' Reembolso
postal: preferem-se vendedores' e viajantes bem relaciona
dos nas lojas de armarinhos. tecidos, miudezas, joalherias,
etc. Escrever a «Atacadista» aixa postal 130 Agencia da
Lapa-Rio de Janeiro D. F.

I
CUA VOLVNTARIOS DA PÁTRIA N.- G8 • ,-..�
CIU."I"O$'Al..6G.tE1.EFOtl(U40.ttu:�...atIc'f�

Agencia Geral nara S.Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal. 69· Tel. «Protetora»

FI,ORIANOPOLIS

CaID,loaG. Gr.rv st!>", Pitame,
Meiu dai melhorei, pelol A me
.lore, preço. .6 n. CASAdUn
CELAN�A - RuaO. M.fr.,

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

Iheiéo da UustraQGo a.-oima"�
lhe. em o.m!l.vel gesto, um oé.Júle do

e..;celente ..perit1v� KNOT. lembre
oe v, Si&. de acrescentar, ao agract.
oe' .. gentiJeu.:EIT,EE TAl1-
BEI''1 /) I1EU APERITivo

� I'I1EIJILETtJ!
/

\

f MaltA. '.lIeldad. ,......el.....'

l. ai. .oe. fillai.h. IGERAL»«AGENTE
11«.. , alo ••qá_ea. .... • •• lra•• '

,ruent. ,ar. 8 ... -PIMPOLHO'
f r. ... <\ t'�di)nlets. li. CUDI'!"'f
MUTUO PUDUL.

Importante Editora Gaúcha procura AGENTE GEt(,AL

para êste estado, afim de colocar assinaturãs de uma co-

leção popular (tipo «Club do Livro»). '

OTIMA COMISSÃÚ. Exigem-se referências. - Preferência a

quem tenha pratica do ramo.
'

..

INTERESSADOS queiram dirigir-se a TIPOGRAFIA DO
CENTRO S. A. - Rua Dr. Flores, 108 - Perto Alegre,

l Rio .Grande do Sul. I

kID :i�C\) I '

! iiI'!Pf)o/!Uro DA ,fdOTf.A.IHO.,COh.rs�un06
L... • ITA"I.I ..

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

TINTAS PARA PINTURA
COTTO-MAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje, Guarani' x fi�ueirense, 'pelo certame -de pr�!i�t�i����i�
Fest·lval em be·�n-efl·C·IO'· do'FI"uuel"'rense IC' 1-' n e - D à' r i ��l��i���� :n;a���;ti��la��:diOaodac����

,
. 1 o

peouato de Profissionais da cid�de

h
ODEON TERRA VIOLENTA O F'lgueí rense, em seu terceiro

amanhã, no Ilvar�" de " .Carval o Alerta �:ti��d�O�' :.;:;;� 1�'�;§�. (Uni,.). l:.�Fm��:i::':dif:.:�:�E±�:
No Teatro Alvaro de Carvalho, tes, A tocha humana, domjuío de Colossal Matinada - RrrZ -

amadorista de 49 e que tão bõas
ttmanhão, com início às 19,30 horas fogo e do Calor", "grande prova de

_ Grand.e' e .colorido festival '_�,,_ A's 2, 4, G%' e 8% rs, --- performances cumpriu frente ao'
C> Figueirense levará a efeito um força dental, levantando com os den·

em BENEFICIO das OBRAS DE Sessões Elegantes Bocaiuva e Avaí, estando isolado DIJ

grandíoso festival arttstíco, em be. tes pesos até 300 quilos e "Estômago
I l íd.

l'd ASSISTENCIA SOCIAL do ESTREI- - O filme classificado entre os v ce, 1 erança,
nefícío de suas atividades. Torna. de Avestruz, ingerjnc o vim-os

.
pre .

Contra o "Furacão Negro" que
'1 t t

..

1',0, 10 maiores do ano!-

parte na noitada em . explêndídos gos, gr e es, e C".
vem assombrando os meios' tutebo-

números, os -artistas locais. Daniel - Apresentação no palco da - A mais original de todas as
listicos do Estado com as suas víto-

Pinheiro, Aldó Gonzaga, Osmarina 0011" tem condição atraente Opereta de autoria do hístorías de arnôr e ciúmes. rias sõbre equipes categorizadas, e

Monguilhot, Dião Oswaldo Silva, � consagrado escr-itor CAHLOS GO- - Uma -carta perfida e maldo, "onze" bugr'ino está preparado para.
Garotos da Ilha, Tibio, Ari Gonçal

.

de )·OUO' ESl sa ... E três. esposas turturadas resístír terozmente afim de conse;
ves, irmãs Cordeiro e a conhecida .

id auír um resultado compeusador do�_- Uma fan lasia musicada, con- pela. pior das dUVI as... �
_

ãupla de hormoníca de boca Vaz € Afim de desfazer certas dúvidas, seus esforços.
.

Werges, todos acompanhados pelo informamos que o arqueiro Doly, que f'ortavel aos 'Olhos e ao espirrto l
I
QUEM E' O INFIEL?

O "esquadrão de aço", hoje mais
conjunto regional de Demaria. Come pertenceu ao Flamengo, do Rio, tem BRANCA DE NEVE E OS SE,TE (Uma, carta para lrês Esposa�) forte que nunca, graças às últimas
atração especial, Eraclis, o homem condição de jogo pelo seu novo clu, ANõES com aquisições e á excelente or íeatação
fenômeno, apresentará varíos núme be, o Figueirense. O contrato do

_ A primeir'a e grande exibição Jeanne Craín. Linda .Darnell, Ann técnica de Zinder Lins, toruou-se 3

ros de seu vasto repertório, como ótimo jogador já foi rigistrado no
d d f

.

I Sothern, Jelfrey Lynn. Kirk Dou. melhor equipe que se conhece no Es
"O Suplicio Indiano", A Corda ln Conselho Regional de Deportes, sob e uma peça oe ama uruversai,

tado, Embora seja .apontado coma
díana ", "O domínio da dôr, através n. 148, bem como a sua incrição que integr-ada exclusiv.amenle por lin, glas, Paul Douglas, Barbara Law-

franco favorito, o alvLnegro encara
sande o Corpo com agudos estile consta da nota �oficiaI n, 29/50. "das crianças do Continente. rence.

com seriedade o confronto desta tar-

Preços : - De quem depende a reiícída de, pois reconhece que o caçula do'

Cads. numeradas - .cr$ 10,00. doe dum, casal? Do Marido ou da certame é pei'igosissimo e possui um

Local. avulsas Cr$ 5,00 I Mulher r.
sístema de jogo diferente dos demais:

O TO concorrentes.Camarotes - Cr$ 50,00. - A M.JJ;LH R COMEDIA DE •

Um bom jogo, repetimos, que a
"Livre" Crianças maiores DOS OS TEMPOS!

nosso públ íco não deverá perder.
de 5 anos poderão .entr-ar. No Programa': Salvo modificações de última hora,

ODEON O Esporte em Marcha Nac. as equipes jôgarão assim constitui-

- A's 1% horas. - - Metro Jornal - Atual. das:

Preêos :
-_,. Figueirense - Dol ly, Chi-nês e Mar ....

Vesperal das Moças
co; Romeu, Braúlio e Geraldo; Patí.

1) - Noticias da Semana - Nac. A's' 2 e' 4 hs .. - Cr$ 7,00 e 3,50. uho, Néde Urubú Gil e Meireles .

2) - Uma história sublime que' A's 6112 hs. _:__ Cr$ 7,00 (Vnico). Guarani '- Isaias, Botelho e Juca;
vai direta ao coração! A's 8% hs. - Cr$ 7,00 e 3,50. Acíolí, Frederico e Anibal; Vitor.
RUSTY SALVA UMA VIDA "Livre" - Crianças maiores de TOinho, Moacir, Jaime e Ibio.

5 anos poderão 'entrar na sessão Conforme o novo horário, a' parti-com
da entre os aspirantes será Inícíada

Ted DONALDSON e Gloria HEN- diurnas.
• as 1315 horas e a prmcipal ás 15,1&

RY e RYSTI. I ATmNçÃO - As imll)oTLanciaõ horas: sob a direção dos juizes Ottlío
Torcidas. .. Em'ações... de Cr$ 0,80 e 0,30 cobradas à mais Alves .« Lázaro Bartolomeu, respec;

.

-- Outra "bomba atômica" cio' nos ingressos da HOJE, revertir-ão tívameute, os quais' terão como an-

Cinema Brasileiro: em ,BENEFICIO da. CAMPANHA xiltares os srs. Norberto Serratini a'
.

DOS TUBERCULOSOS. _ A co- Manoel Tourinho.
OSCARITO, GRANDE OTHELO e

Por atos do sr, presidente FláviO'
ANSELMO DUA.RTE 'missão organizadora agradece an

. Ferrari, foram nomeados 10 e 20 se,

em tecipadamente a generosidade de cretários ela F.C.D., respectivamen,»
O CAÇULA DO BARULHO sua valiosa cooperação. te, OS'S1'S. Hélio quint e Hilton Pra-

com. ÁSI. 10 horas. z_e_r_e_s. _

_________ ._____
Luiz TITO, GIANNA Maria CA- ODEON

A's 4% e 7% horas.
PROGRAMA COL"OSSAL I

1) - Cinelandia Jo.rt1al - Nac./2) :._ Tod'a, a violencia dos ven

tos não ,podia matar aquele amôr
insensáte!
FURACÃO DA VIDA:

Richard WIDMARK, Linda DAR.

NJ.1!L, Veroniea LAKE, John RUS
SELL
ForHssimo ... Impressionante ...
ATLANTIDA - a Cia. 111'. 1 do

Brasil .:_ apresenta outro dos sem

inconfundiveis sucessos:

O CAÇULA DO BARULHO
com

Duarte

Osoa'riLo, Grande Othelo, Ansel
mo :Duarte, Luiz Tito, Giana Ma
da Canalle e muitos outros:,
MUSICA ...

COMEDIA ...
ROMANCE ...

P,reços: Cr$ 6,20 e 3,20.
A's _7112 horas - Cr$ 6,20

(UNICO) .

'o Estudantil América em Lauuna
lagunense, e Dr. Paulo Carneiro.
presidente -de hohra do clube daque
la cidade.

Seguiu ontem para a cidade de

Laguna, sob a denominação ele "Em

baixada fl'roifessor Flavio Ferrari ".
'R equipe de voleí e basquete do gr'ê
mio Estudantil América, desta Ca

pital. Na 'cidade Sulina os rapazes

americanos efetuarão, dois prélros
amlstosos hoje, frente ás equipes de

voleí e basquete do grêmio Estudan.
til Dr. Paulo Carneiro, em homena

'gem aos S1'S. Alberto Cripa, prefeitr

Serão multados
A presidencia da F.C.D. resolveu

estabelecer , a multa de Cr$ 20,00 e

Cr$ 50,00 em caso ele reincidência
a todo atleta que se exibir em pú.
blico sem camisa ou chuteira.

festival do Imprensa Oficial F. C.
No' próximo domingo, no gramado "Eficiência", oferecida pelo Pre.

(la Penitenciária do Estado, realizar feito Tolentino de Carvalho, �ra o

se-á o anunciado festival do Irnpr-en 20 colocado no venda de tombolas.
sa Oficial Futebol Clube, abedecen "Consolação", oferecida pelo Mon
do ao seguinte programa: senhor Frederico Hobold, para o 3e
10' JOgo Botafogo x Calouros da colocado na venda de tombolas,
i O. F. C. - Taça Dr. Raul Caldas "Amizade", oferecida pelo sr. Jai .

..:_ Inicio ás 8,30 horas,
.

ro Callado, para o clube melhor uni,
20 jogo'__' ás 9.,i5 horas - Joc :g formizado e mais disciplinado ..

Hercilio Luz - Taça Déa Cunha.
30 jogo - ás 10 horas - A. D

Trindadense x Postal TelegráfiCO
Taça Prof. Henrique Fontes.

40 jogo - ás 10,45 horas - Co
rintians X Ford -- Taça Departamen
to de Educação.
. 5° jogo - ás 13 horas -

üense x Terrestre - Taça
Pereira.

60 jogo - ás 13,45 horas - FIa

mengo x Esperança - Taça Revista

"0 Vale do ,Itaj�í".
7° jogo - ás 14,30 horas - Por

tuguesa de DespcrtQs x Vila Operá
ria - Taça Sub'Tenente Timotec

Poeta.
8° jogo - ás 15,15 horas Flamen·

go (Capoeiras) x Continental - Ta

!la Júlio Qesarino da Rosa.
Estarão em, disputa mais as se Américo, o centro 'avante do Bo-

guintes taças: caiuv� e um dos requisitados para a

"Simpatia", oferecida pelo SI' Má última seleção catarillense, transfe.
,l'io Ventura das Neves) para o -1 � l'iu'se para o Barriga Verde, de Tu
colocado na venda de �ombolas. • barão.

Com novo uniforme
o '8oarani \

Flumi Segundo apuramos, a equipe prin.
Batista cipal do Clube Atléticl!l" Guarani, no

prélio de hoje com o Figueirense
extreal�á novo

.

uniforme: Camisa�
brancas com faixas tricolores em

diagonal, calções brancos e nieiaE
vermelhas. A respeito o clube já
deu ciencia à F. C. D.

Américo DO Barriga
Verde

Rovos diretores do De"artamento
"

de. Futebol
O sr. presidente da F. C. D., pro

I
menta de Futebol, da entidade, os

fess9r FIaria Ferrari, nomeou para esportistas Procópio Dário Ouriques,
Os cargos de diretore3- do Departa.. Carlos José Batista e Milton Libera·

- to. .

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

K'}LLE e muitos oulros.
100 minutos de boas musicas,

ótimas garotas, gos-losissimas piá
das e 'ininterruptas gargalhadas!
Preços: Cr$ G,20 e 3,20.
"LIVRE" - Crianças maiores de

5 a.nos poderão entrar.
ROXY

A's 2 hs.

VESPERAL DO BARULHO

1) - Cine Jorna� - Nac. �

2) - Uma epopeia gloriosa de i

uma éra sem lei numa terra onde
I

vencia o mais forte! I

A GRANDE OONQUISTA
com _---...,_--

Richard DIX ,e Joan FONTAINE.
LUTAS. .. Sensações ... ,

- Outro sensacional e eletrizan
te "far-west":

CORRIDA DO DIABO
com

Gene Autry.
Torcidas ... Novas Emoções ...

.

Sôcos a gra.nél!
- Continuação do sensacional

e espetacular seriado: ./ I
O ESPIRITO ESCARLATE

Ted Donaldson.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.
"IMP.lO (dez ANOS".

IMPERIO (Estreito)
ÁS 7lt� hOI'\as.

Extrato de Frutas VitamiI'a ç
1) - O Esporte na Téla - Nac,

Hidratos de Carbono etc.
2) - Outra "bomba atômica"

.- �.
rio Cinema BrasHeiro: COMPRA.SE PIANO
OSCARITO, GRA:NDE OTHELO P Compro pia,no alemão. Informa-
A:\TSELMO DUARTE ções com detalhes sobre marca, es-

O CAÇULA DO BARULHO tado de conservação, côr das teclas�
com si estas são de marfim, número Ue:

Luiz Tito, Giana Ma,ria CaneHo. teclas e mais especificações. - Cal'..,
c mu'itos outros. trus a "piano" nesta folha ou caixa
IOO minulos de gostosas gfwga· Postal, 90 - Florianópolis. O ins.,.

lhadas ! trúmento só pode ser examinada

PIADAS ... AMOR... em agôsto.
Deva,irado de paixão... ele vivia , Aceita-se ofertas, também de Blu_

Clum turbilhão de emoções! menau e Joinvile.
O futacão que lhe devastava a aI

.

ma ·-era superior á furia da Natu
reza!
FL;RACÁO DA VIDA

"IMP. 10 anos'"
- ROXY -

COLOSSAL PROGRAMA

, LI
J_ COpOi7'ora� _

�
P • l.IMAO

., ABACAXI
• LARANJA

• MO'RAN'tio
,

• FRAMBOESA
((Jrhio c(Jm fienvelopn
de5 frufoJ '''erenlesc!j;, 16;00
RCEMBOLSO POSTAL

,

PARA TODO PA,IZ
Produtos .sue "'FRUTI,

(AIXA POSTAL 1008
tUR'TIB� - PARA NA'

NELL, Vcronica LAKE', John RUS

SELL

Preço: 0.1'$ 5,00 (Unico).
"IMP. 14 ANOS" .

.'

É-DÉVER DE TODO- DESPORTISTA-CATARINENSE- TRABALHAR-ATlVAMENTE-PARA ,A-REALIZAÇÃO,' EM' MARÇO -DE 1951, DO CAMPEONA
TO BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL, EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFORÇOS DA FfJ>ERAÇÃO ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO DE

.UMA .

CANCHA À ALTURA 'DE NOSSA TERRA!

<:om'

Charles QUIGHLEY
3/4° Eps.

Preços: CrS 5,00 e 3,20.
"IMP. 10 (DEZ) A:'iOS".'

IMPERIO (Es,treito)
.

- A's 2 horas.

1) Jornal da Téla - Nac.

CORRIDA DO DIABO

Gene Autl'y.
- O ESPIRITO ESOARLATE -.

3/40 Eps.
RUSTY SALVA UMA VIDA

Anselmo Duarte, Heloisa Helena,
I Graça Mello e Grande Otl1elo

.

Richard WIDM.ARK, Linda. DAR.
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o ESTADO-Domlngot 6 de �,Agosto de 1d5J
..........-- --..�------------------��--------���----------------.�--------------�,----�-------.----._�---

,Recomendou a' de
t}laracão de guerra
há ' quatro. anos,

\

,

WASIIlNGTON,4. (U. P.) - Bâ:

soin: lV":' Pauieu, ,el�J'eipresentante
dos Estados Unidos ante a Comis
são de Reparoçtio de Guerra, no Ex
tremo' Oriente, reoelxni que reco

mandara que os Estados Unidós
declarassem querr« á Russia lem

1946: Isso, a menos que Moscou,
cusnprindo os compromissos sole
nes que assumiu, concol'classe em

unir toda a Coréia sob um gover
no pronisorio represeatatioo,
Tal declaração foi feita à Co·,

missão de Forças Aniladas do Se
nado. Frizoa Pauleu que a. 'politica
'norte�amel'icana. na Coréia fracas-

,

sou, 'J)orque tal recomendação não

[oi atendida.
'.� .•.•..•.• �... . ...

f,çfl em casa o tratamen-
:

to do. seu busto

qasi&.,
RUSSA

Se a plástica do s-eu busto não a

satisfaz, é tão simples corrígí-Iat]
Quando os seios são atrofiados fIL

cíl. é desenvolvé-Ios com a Pasta;
Russa. Quando aos seios falta fir :
meza, a Pasta Russa restabelece a

'

linha justa da plástica feminina
Dístrthuídores : Araujo, Freitas &
Cia. Não encontrada no local, eu

viem antecipados Cr$ 35,00 para
a Caixa Postal 1.724, Rio, que 'te.
meteremos. Não atendemos pelo
ceembolso,

'

,., . . .. . .. . . . .. .� .

Trens de luxo
RIO, 4 (V.A.) - Na próxima se-

,

mana começarão a correr trens de
luxo diurnos entre Rio-São Paulo
e Belo Horizonte, O paulista sairá
às 7,35, chegando a Roosevelt ás

8,35; 'fi mineiro sairá 7, chegando
às 8,35 a .Belo _Horizonte, regres
sando o primeiro ,às .8,45 e o 'Se

gundo às 7 horas.

J

f
•

\,

Um examemédico perióc!'ico pode ajudá-lo
o. conserecr o coração sempre EM FORMA.

As,doenças do coração estão
entre as que causam maior
número de mortes! E não precisa
:da ser assim. Os modernos instru
mentos médicos como o raio-X, a ra
dioscopia e o eletrocardiógrafo per
mitem' diagnósticos mais rópidos,
m(lis exatos. As novas drogas que
hoje existem abreviam infecções e a

conseqüente sôbrecarga que estas

representam para o coração. E novas

conquistas, rio terreno da cirurgia
do coração, podem corrigir defeitos

, .antes irremediáveis. Quem sofre do .

coração tem hoje perspectivas mais

encorajadoras do que mrnca.>
--

Os inimigos mais comuns do coração:'pêso
excessivo, esforços demasiados.

.

Não abuse do seu coração! Nada
de esforços, principalmente se você

passou dos' 40 anos. Evite distúrbios
emocíonaís e tensão nervosa, que po

dem provocar alta pressão do S"ü

gue, uma das principais causas das

doenças do coração. Atenção a êstes

sintomas: falta de ar, tonturas, pulsa-
�'

ção irregular dp coração, vagas per
turbações digestivas, pés ou tornoze
los inchados, cansaço permanente.

Sentindo qualquer um dêstes sinto

mas, procure seumédico sem demora.

\
ojJ Esta é uma série de conselhos sôbre problemas básicos de
saúde: Neles, você verá como uní'a estreita cooperação com o

zeu médico pode, não s6 SALVAGUARDAR, como também
MELHORAR seu bem-estar diário e suas possibiLidades de
uma vida z.onga e saudável.

'

7
..

,

\

•

. \

As doenças do coração, tratadas como de

vem, pOdem ajudá-Lo a viver uma vida

longa e ativa.

Seja prudente e terá vida meais
longa! Se o médico descobrir qual
quer irregularidade em seu coração,
siga-lhe os conselhos e viverá urna
vida longa e perfeitamente normal."

Coisas que você não deve esquecer:
Não corra nem ande depressa; evite
escadas; evite aborrecimentos.pres
sa, excitações. Procure fazer tudo

com calma e encarar a vida serena

mente. Aprenda a repousar, a parar
antes de estar fatigado, e estará,
fazendo muito para ,"ajudar" o co

ração a prolongar sua vida. Coopere
com o médico para dar uma opor
tunidade ao seu coração.

,.

SQUIB�
e-

•

(;o_m'bafa à'

Bronquife
tonificando as vias resl'i. j

ratórias

A Bronquite é uma porta aberta
, il graves enfermidades: Corte (' mal
pela raiz tomando "Satosín" - po
.deroso antíssétíco e descongestío
nante da traqueia, hronquios f:' pul
mões. "Satosin" tem efeito rapído,
Fluidifica o catarro, diminue a tos-

.

.se e" terna
-

a respiração livre e ia·
riL Nas Bronquites asmáticas, cro-

-, .nícas ou agudas "Satosin" é o seu

remédio de confiança. Peça ao seu

farmacêutico "Satosín" - o domi
nador das gripes, tosses e bronquí
teso

Agentes
Aceitamos para distribuição de artigos para farmacia, elé- f Crédito Mutúo Predial
tricos, d?mésticos, religiosos, de cama e mesa, para se:
nhoras e cavalheiros, cutelarias", perfumarias, -papelaria,
miudezas brinquedos, ferragens, 'relogios, bijouterias, ra,, ,

dios e instrumentos musicais, Iinhos tropicais, easemiras e

sedas, etc. etc., a comerciantes e consumidores pelo ser'
,

,

viço de reembolso postal.
\

I
Dirijam-se à,

DISTRIBUIDOR1\. SÃO PAULO LTDA.

Avisamos aos nossos prestamistas que em vIrtude de es
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são, basea
dos nos resultados da extra�ll� da referida loteria não es�ão
sendo realizados.

,

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

I., MQREIRA '" OlA •

CON8ESs'IONARIOS
CAIXA POSTAL, 5231 '_ SÃO PAULO ------,---_- _

Cursos praticos-Ucões_ pelo Correio ��!��J����:.f.�;�:���l':�e�����!��:
.. Escrit_uraç�o Mercantil � Bancaria - Agrícola - Datílo- re.,toria desta Associação, por motivo de' fôrça maior, convoco os snrs,

graíía - Taquígraíía - Correspondencía - Propaganda - Nego- associados para a referida eFe.iç.ão, a realizar.se no dia f5 de agosto,
cios por Reembolso Postal, etc. - Peça uma lição .gratís. às' 20 horas na Séde Social.

.

.Associação Educadonal.- (alxa Postai n. 589.' São Paulo. CID ROCHA AMARAL - Presidente.
-------

r

AtliDtida - O sucesso da técnica electrónica

R .á d i O s A t I â n t i d 'a
"

I

o N DAS . L o N G,A Si E C 'U R TAS
Allã_tida - Som natural - Alta sensibilidade

LONGO PRAZ!>Grande alcance' -

Rádios

tlân'tilda

AtliDtida - Saper eonstrução para durar mais

Otima ,seletividade V8NnAS Á VISTA E, A.

Ele�trOi&� Transmissores Amplificadores

Rádio' Catarinense ILimitad-a
Diretor" tecnico WALTER LANGE Jr.

\
Rua 'I'rajano, n.t31

------- _,.

/'

\
I

Telefone ',rí'. 1459

I
"
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PARTIDO SOCIAL DEMbCRATlCO ,Mais uma etapa· gloriosa da jornada democrática
Convoco a sua Comissão Executiva para uma reunião no dia 12, às

t
'

d E t d
Grande multidão aguardava' '3 ca- de Oliveira, do município, Cristia--

15 horas, na sede do Partido, afim-de. dileherar sôbre as sug,estões feila� � raves O s a o ravana defronte do Clube OP:rário no. :l'I'Iach�do liga�lo � nossa, ter::a
pelos diretórios municipais de candidatos ao Congresso Nacional e a U local onde teve lugar um estrondo- pOI laços de sangue uao esquecerra

Assembléia, Legislativa do Estado.
-,

programa de homenagens ao Vice-
so comício. Ahrindo ,o falou o dr. jamais a no�sa gente. S. EX.ia., reI�_

Florianópolis 3 de agôsto ele 1950. Presidente sendo rezada missa na Osvaldo de Oliveira, grande amigo deu um preito de saudade a memo-
,

Nerêu Ramos, presidente matriz de Christo Rei do povo de Três Barras, salieutan- ria de Otávio 'I'abalipa e fez o elogio
A seguir se procedeu à

í

naugura., d� os pontos' do programa do Parti- da coesão do partido neste munici.,

ção do serviço automático de tele- do e as realizações do Govêrno de pio tradicionalmente ligado à sua.

fones com á presença do sr. dr. Juiz Santa Catarina em prol da, terra ca- vida pública. Todos os oradores fa

de Direito, deputado Orty Machado, noinhense, elogiando a população ram vivamente aplaudidos.
candidatos Fernando de Oliveira e pelo seu trabalho no constantexo- Excepcionais manifestações- oos

Francisco Fuck, vereadores, auto- gresso do Estado concitando-a a se- srs. Neréu. 'Il.amos e Udo Deeke em

ridades e grande número de pessoas. guir a bandeira do sr. Nerêu Ramos Parlo União. Entusiasmo nus 10-

Após a bênção, o sr. Nerêu Ramos, O sr. dr. Fernando de Oliveira, can., calidades �e Yulões, Lança, São

pelo telefone, se congratulou com

0·1 didato a deputado estadual, fez a Miguel e lI1.amúlÍ pela passagem da.'
Prefeito Municipal pela instalação apresentação dos srs. Udo Deeke e caravana pessedisla.
de tão importante serviço. Em se- Francisco Fuck congratulando-se POlto União - 3 (O Eslado)
guida se realizaram visitas aos Gru., com a feliz escolha do Partido dos A comitiva deixou Canoinhas a

po Escolar "Almirante Barroso, e nomes dos dignos correligionários conrpanhuda do deputado Orty:
Instituto Sagrado Coração de Jesus para, disputarem os cargos onde Machado, Prefeito Ney Pacheco"
onde o

-

sr. Nerêu Ramos foi recep- honrarão e servrrao o Estado. Presidente do Diretor-lo Olivério
cionado pelos professores, alunos e Sob apleusos falou o sr.IArmando 'Corte, candidato Francisco Fuck.
outras pessoas, saudadando-o o di- Simone Pereira queanalizou a obra e Industr-ial Bento José de Lima,
retor Osvaldo Carvalho; -Dir'igiu-se, do PSD e seus postulados dernocrá- passando na residência do verea-.

depois, o Vice-Presidente .ao Hospí- dor Pedro Batista de Bastos e che-tics de repulsa ao comunismo e de
tal Santa Cruz onde o aguardavam d -.:r 1- d d' ' amor e dedicação à causa pública gan o a va oes on e era aguar a-
os médicos e Irmãs do estabeleci- d )0 n Itídã d la apela grandeza do Brasil e Santa Ca- a 1 r e arme. 11m I ao, est c n-

menta. Na localidade Marcilio Dias
tari O' dor hcmenas do-se o prefeito dr Lauro 'Soares

. .

·E 1 P T d A« " 1/ arma. ora OI' aomenageou ame-,.
.' ".

VISItOU a sco a ra ica e ",!lCU -

,.

I Otá
.

T b r d di candidato a Prefeito Alfred.o Me-
tura "Vidal Ramos" e o campo de l110�la (e, aVIO a aupa e a e 1_

'. •

. ,

. caça0 do deputado Orty Machado e tzeer, dr. Jaime Matzembacker.,
sementes anexo sendo-lhe oferecido

Alcid . Ab . 't d
'

Alfredo Matzernhacker Osmar-
UIll "cock-tail" pelo engenheiro' CI. es reu o apon an o suas

(, ,
. .'

. qualidades que fazem merecer o su- Dutra, Miguel Rodngues, drc •
agrouomo chefe dr. Djalma Faraco.

f'
,. d' ti d Francisco Bertagnallí Júnior Ali'. .

S
ragro o povo para garan la o "

-

Em virtude da continua chuva .

I taleci t d
.

d E pio Ortiga David Sinder Albano
E· t

. de, d I
ar a ecnncn o ai economia o s.,

"

"
'

'

• XIa. re ornou a se e, on e, pe a
tado. Prosseguindo o sr. Udo Deeke Hutner Voclàdemir Correia 'e

Prefeitura e classes conservadoras,
desdobrou o seu programa de go- ou Iras.' Após a visita às obras do

lhe foi oferecida uma churrascada
vêrno, focalizando o revestimento Grupo Escorar, Leve lugar uma

no Restaurante Marzhal. O dr. Eu-
das estradas, assistência, técnica à ar-ande churrascada onde falaram,

elides da
..'Cerqueira Cintra, Juiz de

lavoura, politica ervoteir-a sólida, os Sl'S. Samuel Sinder, saudando-
Direito, falando, ressaltou a perso., ..

dei
.

o sr. Nerêu Ra'Jll0S e luzida oornií.i-assístencía aos. ma errerros am- ., L C

nalidade do eminente dr. Nerêu Ra-
pliação do número de escolas. En- va, Darci Correia, em nome da. So.,

cerrou o grande comicio o Sr. Ne; ciedade e amigos' de Valõcs dan

rêu Ramos. S. Exia., disse que o do boas vindas, Osmar Dutra, em:

candidato Udo Deekc possuía os nome da cidade de Porto União, ..

requisitos necessários para servir ressaltando os méritos dos corn-.

o Estado no próximo quinquênio e ponentes da caravana, Francisco

que o povo iria sentir quão acer- I Bertagnolli fazendo um retrospecto.
tada foi a escolha da, Convenção do' d'a vida pública do dr. Nerêu Ra-.
Partido. Elogiou, depois, os candi-

I
mos, Arma.ndo Simone Pereira,

datas Francisco Fuck e Fernando \
Continua naBa. pagina'�

/

fLORIAMOPOLlS - 6 de Agosto de 1950

Um fato em fóco Senad_or Ivo
XI d'AquIno

.

Defesa da produvão
Ao' fomento da produção agricola,

cujo objetivo é a, multiplicação das

lavouras e· a ampliação das áreas

cultivadas, deve correr, paralelamen
te, o serviço de defesa dos produtos

-

e a colher.
Foi assim entendendo que o Go

verno de Santa Catarina, ao assinar

acordos mira o incremento da pro,

dução, os ássinou tambem, para 'o

resguarda dos frutos da terra. De

nada valsrta aumentar a capacidade
produtiva das nossas terras, forne

cendo boas' sementes e ensinamentos

se o agricultor, feita a sua lavoura,
estivesse à mercê das pragas, en.

tregue a si próprio o combate síste

mático das maléstias que 'atacam e

destroem as plantações.

Conhecem todos as incursões dos

gafanhotos, praga terrivel que, -por
três anos consecutivos" sobrevoou o

território catarinense, espalhando a

destruição e ameaçando a economia

de todo o Estado.' Não fora o com. I Festejou ontem sua data
bate oportuno, pel·tinaz e eficiente I

p_atalicia, O sr. dr. Ivo d'Aqui
das equipes mobilizadas, e, nada te.

no ilustre represeÍltante de
riu; restado, d� que antes fora uma Sa�ta Catarina no Senado on.
palzagem de nqueza exuberante. Os

,. ..'
catarinenses do interior, notadamente de e o llder da maIOrIa.

. os do oeste, e os do sul setiram os Figura das mais expressl
esforços que o poder pÜblico desen vas no ce:nário politico nacio·

vol�eu, prjlllei�o, para COnjUl��r o nal, O ,eminente conterraneo,
1?engo e, depOIS, llara destrUIr

.

Of! pel seu talento pela cultura
focoS, onde quer que fosem localIza' O ".
dos, no vasto "hinterland" do estado. e pelos dotes de orador pruno'
Por meses e meses em 1947, 1948 e TOSO, tem dado a mais

-

ampla
1949, os técnicos do Serviço de De. e luminosa projeção ao cargo
fesa Sanitária Vegetal, percor.reram que o nosso povo lhel confIOU.
o nosso território em todos os seus A par da admiração que o
rumüs, distruindo material, contra- desempenho do mandato lhe
tando pessoal, experiméntando pro.
cessos, destruindo a praga daninha' vai grangeando, o pre.c18,l'o
e perigosa. sem um momento de re. homem publico tem-se impos'
pouso o·u de abatimento. to ao exercicio de honrosas

missões, como a que, há pouco,
lhe foi confiada, de represen-
tante do Brasil na ONU - a

Hoje, desaparecido o gafanqoto, o

Serviço continua a, postos, comba' que deu cintilante relevo.
tendo a praga do arroz, do fumo, do Deve'lhe nosso Estado e de
trigo, das frutas. Nos P0�tos, reali.. ve-Ihe O Brasil serviços de alta
za' a desinfecção dos prOdutos que monta. E dai. ,as homenagens
devem rumar a mercados externos, d.e estima, apreço e admira.
garantindo.lhes 'a sanidade, para que, Cão que ontem. . recebeu, àslá fora, se tenha uma boa impres' -

sã,o de Santa Catarina. qu,ais pI1azerosamente nos as·

E, tU,do isto é feito sem qualquer sociamos.
contribuição ou retribuição, a todos,
indistintamente, que o procurem e

o chamem.

Brevemente, e, neste sentido já foi
endereçado mensagem ao CongressO'
Nacional, iniciará o Governo, em

larga escala, o combate às formigas
cortadeiras, outra praga que infes.·
ta as nossas lavouras e que destrói
'muito da nossa vitalidade agrícO'la.

--

x x x

xxx

x x :x

Não há promessas no futuro Go.
verno de Udo Deeke: há a compreen'
são da realidade catarinense, vista
por quem já foi Diretor de Obras
Públicas, sentida por quem já diri.
giu. a Secretaria da Viação Obras
Públicas e Ag�cultura, e j� foi In.
terevento·r Federal. Udo Deeke não
é uma ,experiência, um fato no na

Biciclefas
Inglezas

Acabam de receber

mos fazendo um retrospecto de sua

vida pública. S. Exia., emocionado,
agradeceu a homenagem. Em pros

seguimento ao programa foi feito o

lançamento da pedra fundamental

do ginásio de' Canoinhas, falando o.

professor W·erlong, seguindo-se a

visita ao quartel da Policia Militar
do Estado. S. Exia. visitou, em se

guida, o Parque Florestal"Joaquim

�;���:"�,C��l1::��:!��O �ac!�:.alu�� A reestrut'uraça-o dos quadro\s�Deeke, Euclides da Cerq�leira Cin-

.

,

�
tra, Virgílio Gua�berto, Ar,mando � dos Correl·os e Tele'grafosSimone de Oliveira, OsvaldÇlOlivei_,.' _

.

i'a, Fernando de Oliveira, Miguel
Procopiack, Ramos Alwin, Ney Pa- RIO, 5 (V.A.) - ° senador votado' até o fim do· ·correD.te':

checo, Olivério Corte, Norberto I!'rrancisco Gallotti, represen mês.

Hihl, Frei Hamuf, vigário de Cano- tante de Santa Catarina e an O {f�Il\ciolIla.irsmo postal ao

inhas, Heitor Guimarães, Orty Ma,- tor do substitutivo do projeto t€uegrafico nutre o desejo d(-lr.
chado e senhora, Joaquim Fernan_ de rees.truturação dos Correios que o presidente da RepubU'
des, ilustre senhorinhas, damas da e 'Te]egrafos I1ecentemente a ca sancione a lei qu·e r,eajus
sociedade e outi"as pessoas. O sr. l,lTovado pelo Senado, declarou ta seu:s quadros a 7 de Setem·

Virgílio Gualberto assinalou com or- que dntro de poucos dias a bro, data da IndependencIa .• ,

gulho a pr-esença, do sr. Ner,eu Ra- Comissão de Redação da imo N�cional, quando em 1822 que'
mos áquela depende,.ncia do Institu- . portan'�e jmateria concluirá (' dom Pedro 10 após receber de�
to Nacional do Pinho. Aaradecendo trabalho. Aprovada ra J"edação um cartei,ro importa.nte corres·

o sr. Nerêu Ramos se c:naratulou final, o Senado encaminhará pondencia, proclamou às mar

pelo que viu o su'ficíente pa;a justi- aquele substitutivo à Camara, gens do Ipir:anga a emancipa
ficar a existência de estações flores- ond,e se espera seja':o mesill.O ção do Brasi-l.
tais na conservação das riquesas das

F-------------------------------nossas matas. Recebeu S; Exia. do
.

Q: a /d

Presidente do Serviço NacionaÍ do
.

� e ." a n
.

�
Pinho a recente obra de direito flo_ ' I. (11 �.

•

�,'..
'

restaI de autoria do sr. Osní Duarte
Pereira, delegado do Instituto.
As chuvas torr,enciais impediram

a realização de mn comício mons

tro programado na parte política em

Canoinhas. Três Barras fez questão
do comparecimento dos srs. Nerêu
Ramos, Udo Deeke e sua comitiva,
e caI,ldida,tos canoinhenses aos pos_
tos eletivos no município e 'no Es
tado.

Por divergênCias locais, já superadas, três element.os pesse-,
distas de Nova-Trento fund'aram o Partido Democrata Cristão.,
Os inLeligenLes jor,nalistas' do Diário concluiram desse fato que Ü"

P .S.D. "é navi'o q1te está fwendo âgna e' vai acabar como o ti1'O.·

de Pe,l'nq,mbuco! "

Quando um navio começ·a a fazer agua" os s,eus tripulanLes pro'
- curam fa.bandoná..Jo, pa·ssam·se para outl'O mais seguro. Os dissi-

den.tes de Nova Trento não quise,ram a U. D.· N. Pr'eferiram o De�.

mocrata ,Cristão, Ipor 'que sabem que ês,se é mais seguro que a nau']

do sr. lrineu! Essa a condusão!
X

/

!��e_�o���c�e�o�!�: IFlorianópolis

vida �� �anta Catariná. Ele é,�dmi.1nistrador, a segurança. de um futuro
próspero e promissor.

--------------------------

x

SlIc-Fru'i
X

Por falar em adesã'o, aqui vai mais esta. Em 1945, o sr. Adol-·;
fo Konder, quando aqui chegou para a camp'anha democrática,"_

- dirigiu vibrante telegrama-convite a um venerando politico de-"

euritibanos, falecido havia já Cinco anos. ES'se desV'Uocho custou-·

lhe à, adesão de tod.os os membros da familia do ilustre extinto.

A bistória repeliu-se agora. O sr. Kondte;r chega; e vai ao telégr'3�.
·fo onde rasga um despacho para Urupema, ende'reçado ao tra

dicional e r,espeitável che�e, sr. Gel. M!anoel Ar,ru,da, falecido há"

'anos. A' vista disso, o único procer udenista de Urupema, genro-"

do saudoso chefe joarquinens·e, aband'onou a U. D. N., inscr1evendo·

se no P .S.D. e unindo o distrito em fl'ellte u'ni-ca. . ....

X X

o complemente alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos d_e carbono.

(

:x. _

Por haver saido com lllcorreçoes, repetimos o figal da nos_·

s'a crônica de ontem:

Em n;teio a êsse pano:rama despis'tatÓri.o, ouví um udenista',

leal e, sínoc'ro, que me disse:
- Esse'acôrdo da U.D.N. com O P.R.P. deveJ;'a ser secreto!'

.

Gomo foi feito" é espêto .. Tira' mais 'dó qUe põe!
GUÍLRERJIE TAL

�OITRA CASPI.
QDEDA lOS eA- I

BELOS f DEMAIS
�

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCE.LtNcl�

!
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