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comandada por Nereu Ramos e Udo Deeke, � , ��,
"

,"NÃO 'rEllfEMOS AS AMEAÇAS DE IHNHETRO PORQUE NA CONSCIÊNCIA DO:S HUll�ILDES
) .r\TltL\M � LIHERD��� E QUER�� VlyER �:r��:TItO ])ELA" AFIRMA o SR. NERÊU RAl\IOS EílI CAçADon, SOB EN'rUSIÁS1;ICA OVAÇ�O 1>01,�J.JA.,R., EMPOLGAN'IE DE�()NSIRAÇAO l�E � EPAR'J'J))ÁRIA. VI'l'óR.IA NAS URNAS 1tIAIS R}';'rUMBANTE nE QUE NAS' VÊZES ANTERIORl.. S. CHEGADA A VIDEIRA, ONTEM. ACLAl\'IA1W.

:Ml�SA EM AÇ.W DE GRAÇAS ;'\l'A
IGREJA l\lAl'RIZ DE CAÇADOR.
OS SRS. :iEREU R_"..i\lOS E UDO
.iDEIillZE E:.ITRE o povo. VISrT,.\
!Â. CERVEJ�\'RIA CAÇADORENSE.

,

......·.-M-_-.-.-_-.._W.-_._..-_-.·",..�-.·_·.. ..-.-.-_-_-.-.-..............- ..-.-_._-_..-_..._._--�-..••-:.�...:.-_._-_.�.........._-.---._._._............,
\

Caçador, 7 (O Estado) - Hoje,
domingo, o programa foi iniciado
com urna missa de .ação de graças
zezuda na 'IgreJa Matr-iz e' assístí
da .por enorme multidão. 'I'ermina.,
'rla a cerimônia os srs. Nerêu Ra
mos e Udo Deeke desceram ao

<centro da cidade, permanecendo
entre o povo até >às 11 ,30 horas
quando se dirigiram i), cervejaria
Caçadorenses para visitá-la. Sob a

ilil'cCão' do sr. Adelrnir Pressanto
I

J
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estima e solidariedade salientando

que o dr. Zarii Gonzaga refletiu o

pensamento do sentimento da
-

mocidade da nos.sa terra, Repor.
tando-se ao hospital que visitara
recordou que o seu govérnr, se'

voltou em beneficio das gerações,
,

desafortunadas adiantando não d\3.
sejar outro galardã., em sua vida

publica que o de ter auxiliado a
- diminuir o sofi-imento da nossa
gente, Continuou áf'irrnando que
Caçador' poderia contar' com .05

seus serviços se o voto dos catari
nenses o elevasse ao Senado nova.

mente pois jamais desfalecera em

traJ;alÍlar pelo eugrandecíment., da
nossa terra. As 15 horas a comitiva
deixou o local da colossal chucras,
cada.

EMPOLGANTE DEMONSTRAÇ.J;.O
DE Flt PARTIDÁRIA. GRANDIOSG '

COMíCIO. VIT-óRJA NAS URNM'
IIL-\IS RETD::ImAN'fE DO QUE
DAli; VEZES ANTERIORES.
A17Bsal' elo P�-:lD lJayeli cedido ,i:J

CD:.I a hora em que tealízarra seu

COll1JClO mais de 2.000 pessoas
aguardaram até ús 17 horas quan
do 'teve início a gra nde parada de
mocrática. Permaneceram no 'loca'
inclusive reprcsenLações dos dis;
Iritos do interior e uma' caravana

,

de, Curitibanos dernostrando isso,
sem duvida, a vitalidade da pode.
drosa agr-emiação. Da sacada do
edif'ícío Jorge João, feita tribuna
viu o povo dcs filar os oradores
sob as aclamações da assistência
empolgada que enchia a rua in

centivanrio os correligiotnários' à
vitória. Falando sôbne as virtudes
que exornam o íuuiro governador

,

. 'de Santa Catarina, digno continua.
esta empràsa nascente prospera, pado com toda aparelhagêrn da dor das obras do sr, Nerêu Ramos,dando' vitalidade e novos rumcs-à ciência pata �ervir a laboriosa I o dr. Zani Gonzaga o apresentou'economia caçadorense e �ulTJiento população do Oeste, Além de gran, 'ao, povo. O sr. Manoel Siqueira
ao parque industrial da cidade. ele l1�sa da população da cidade, Belo saudou o sr. Nerêu Ramos sa,
Acompanharam os srs. Nerêu Ra- compareceram representações das lientando os acntecimenLos de sua
mos e Udo Deeke, entre outros, os seguintes Iocalidades, dislritos e vida pública que o elevaram 'à se.
seguintes srs : dr. Juiz' de Direito, povoados viajando de ônibus, au- gunda magistratura da Nação paradr. Promotor Publico, dr. Arrnan, tomóveis, caminhões, cavalos e honra e glória do nosso Estado. O<lo Simone Pereira, éel. Cid Gon., trens; São Sebastião Boa Visba e dr. Valter 'I'enõrío Cavalcanti eIP
zaga, Alcides Abreu e Orestes Pe- Lebon Regis, Curitibanos, Nossa nome de CurHibanos, assegurou (;reíra Gomes. \ Senhora de FáLima, Oastélhano, solidariedade do municipio à jor.Cerro Branco; Laminadora, Rio nada democrática sob o comandoGRANDE CHDRRASCADA. PRE- �das .Antas, Ipomeia, Rio Preto, 15 do sr. Neréu Ramos saudando cSE�TES 3.000 PESSOAS, APRO_ de Novembro, Taquara Verde, Ma- povo de Caçador pejo magníf'íccXIMADAMENTE. "NÃO DESEJO cieira, Colônia Polidor-o, Cará, São espetáculo civico. O orador seguiu.OUTRO GALARDÃO EM MINHA Pedro Faxinal, Adolfo Konder, Bu, te roi à sr. Armando Simone Pereí,VIDA PÚBLICA QUE O DE, TE,H, gr e e outras. As saudações aos srs. ra que se referiu ao dr. Nerêu Ra.AUXILIADO A DIMINUIR O <80- Nerêu Ramos e Udo Deeke- prorerí., mos dizendo que o povo o elevouFRIMEi\'TO DA NOSSA GENTE", das pelo dr. Zani Gonzaga arreha., ao Senado e à Vice-PresidênciaDIZ, EM NOTÁVEL DISCURSO O tararll a entusiástica. assj;:'tencia da República honrando o sufrágio.SR. NEREU RAMOS.

'

I'
'que o ouvia. O orador acentuou Reportando_se,'às a1'irmações anies
ser o sr. Nerê.u Ramos o maior ca- de um orael,or udenista, de que na.Ao meio dia teve, inicio a chur- tarinense vivo e Udo Deeke inven- da fizera em 1'5 anos de governo,'l'a$cada nas p'roximidades dó Hos-' civel e necessário ao governo ele o orador documenta as seguintes,pital "Jonas ..Ramos" quasi conclui_ Santa Catarina. O orador éontinua_ realizações; 120 grupos escolaresdo. Para a grande churrascada fo- mente interrompido, concluiu con- milhares rIe esc'olas, centros dE

ram abatidas quinze rezes. A co- citando o povo a escolher os no- saude, hospitais e maternidades ecmitiva ao chega[' foi saudada pOL' mes indicados pelo 'PSD para feli- as estradas construidas na maislestJ'epiLosas palmas e fogos, deli- cid'ade do Estado e garantir a aber_ eficiente adminisLr,ação de SantaTando a massa calculada em '3.00D lm'a e- funcionamento de materni- Catarina. O ex_Secretário da Justi.
;pessoas om imponente démonstra_ dados, escolas, hospitais, postos de ca afir!116u ao povo que a prerxi.ção de fé e confiança na nossa vi- puerlcultura e outros beneficios ma viloria s\_ria mais re-tumbanté
Itoria. O Hospital" Jonas Ramos" que nos veem \dos governos passa- do que as anteriores. Continuan.
foi visitado d('tidat�lente, estalbele- dos. Emocionadü o sr. Nerêu Ra- do, disse o orador; "não ,estam09
,(;il11onlo moderno que será equi- IDOS ,a.gTade'ceu a demonstracãQ de buscando votoS' -com 'promessas,

mas pedindo o julgamento, per.
guntarid., se somos ou não dignos
do apreço e da confiança das PP.

pulações.Iqus votarão em Udo 'De
eke para a certeza da objetivação
de suas reivindicações e anseios",
A seguir o locutor prestou. homena
gem especial a Carlos Sperança
sob intensos vivas da assístencia
'afirmando que ,Carlos Sperança
Ludo dá e nada recebe e é amigo
de Lodos e de Caçador. O acadêmi,
Co Alcides Abreu saudou, depois,
a mocidade ,e a mulher caçadoren
se incentivando o se incorporarem
as fileiras do Partido. -o dr. Udo
Deeke em magistral ct(scurso, in·
tenompido por acalorados aplau
sos, saliel�Lou o pl'OobJ.en�a ' do�

transp'ortes, a melhoria 'do reves.
timento das esGradas, de Caçad'or,
Curitibanos Ipome1a Videira,
Tangan1 C;çador M�tos Costa', ,

P,rometeu sua influencia junto a

R. V. P. S. C. para normalizar a

fornecimento de vazões .requisita.
dos. Assistencia a agricultura COJ1l

sementes selecionadas, defesa da�
plantações com a me.Jhoria do mé.
todo dr plant.io e colheita. selecüo/ "

dt' produtos para garantia ele p1'e.
C'OS bons.- no::: mercados ele con2U.

\

t
r ,

mo. Amparo especial à trtticultu
ra, Defesa industrial madeireira
com a ampliação e obtenção de
mercados, novos. Dirigiu uma men •

sagern de confiança e estimulo aos

operários assegurando assistencia
permanente pata recuperação Iisi.

r;a e esphitual do nosso homem do
interior. ' Manutenção e ampliaçâu
dos aparelhamentos escolares e

sanitários'.

O EMPOLGANTE DISCURSO, DO.
'SR. NEREU RAMOS.

Ao assomar a tribuna o dr. Ne.,

r�u Ramos, o povo lhe fez uma

verdadeira consagração. S. Excia.
I

•

/

iniciou o seu discurso afirmando
que a nossa vitoria já se anuncia
COI;11 a prova de educação politica
que demos, cedendo a hora de nos

So comicio aos adversarios, por

que não tememos que venham à

praça publica. Afirmou o eminen
te homem publico que o povo não
se deixa conduzir por outra ban,

I
deíra que não seja a do nosso Par-
tido. Referindo-se as afirmações
de que Santa Catarina estava ,para..

da, respondeu, que não 'estava"
que o 1)OVO rtansf'ormava do dia

para a noite uma cidade como

Caçador., O Estado de Santa
Catarina é o segundo produt()lr
de irigo da país é um grande

Co;;'tinua n<l 8a. pago

,

FIUZP LiMA & IRMÃOS
Cons. ,Mafra, 37
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

�tUBE BelE BE AGeSTe
DIA 6 DOMINGO - COQUETEL DANSANTE, DÀS 10 ÀS 12 HORAS. DIA 9 - "SOIRl!!E- MINGNON", DAS 19 ÀS 22 HORAS. DIA 12,
SABADO. GRANDIOSO BAILE DE GAI"A, COMEMORATIVO DA. PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA FUNDAÇAO DO CLUBE, COM O CON
CURSO DA "GRANDE ORQUESTltA" RIO PLA TENSE", DE PANCHITO MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS
CANTORES, 1 REGENTE-PIANISTA. NÀO HAVERA RESERVAS DE MÊSAS. DOMINGO� DIA 13. DOMINGUEIRA, DAS 21. HORAS EM DIANTE.

, �� .
.

Descobertas Instituto

De ordem do sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quems
interessar possa que, dentro do prazo de oito (8) dias, desta dat,a; se
rão executadas todos os contratos hipotecários aos mutuários em atr;a...
zo com esta Carteira, correspondentes às contas correntes nO. 6 ...,..:. 12 � I

30 - 34 -- 36 - 37 -- 38 -- 42 -- 60 -- 65 -- 72 -- 93. -- 115 --
�

124 -- 156 -- 176 e 242.

De ordem do Exmo. Sr. -Contra- E, para que não se alegue ignorância, foi lavrado este Edital QU&"

Almirante Comandante do 50 Dis- será publicado pela imprensa ·local.

trito Naval, fa:ço saber aos' ínte- Carteira Hípotecárta da Caixa Econômica Federal de Santa Cata...

ressados que se acha aberta neste riria, Florianópolis 27 de julho d� 1950.

Distrito 'pelo prazo de 10 (dez) 'ADOLFO ELPO DA SILVEIRA,

d t Chefe da C.H. ',�dias inscrições ' e propos as para

._.;.._.... .._.... H"---��demolição de 12 (doze) casas di' •
versas, existente na ilha de Anha

tomirim .

Com êsse fim, os interessados
deverão procurar díáriamente, ex
cepto aos sábados, o Gapitão

.

do

Corveta, Chefe do Estado Maior .do
5° Distrito Naval, das 12,00:\s 16

horas.
(
_, '

I
Comando do 5° Distrito Naval, I

Florianópolis', em, 4' de agosto da.
1950.

.

. JAss.) PallZó C. da Fotisêca e Snva.

••1_ f.Uel..... ..... ...cl••,
te •• ... filial.... I
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novas jazidas de
,

.

manganês
MACAPÁ, 7 (V.A.) --

Encontra.sel corrências 'de minério de ferro,
percorrendo rio Vila Nova, uma ex- cujas amostras, analisadas no' Labo
pedição chefiada por vários geólogos, I ratório do. Govêrno, nesta capital, a
que verificam o valor das novas o- cusaram alto teor metálico.

Clube de Caça {(Cu.utu dç Magalhães»)Devendo realízar-se nesta Ca:plltal" ·no mes de setembro vindouro,
erganízado pela Federação Ca�arinen$e- de 'CaÇía, e Tiro, os campeo
natos de Tiro aos Pratos fi Tim ao Alvo, de. Santa Catarina, de or

dem. do, sr. Presi.d,ente, ficam os 81'S, associados convidados a compa,
moer no Stand Càpitão Paiva, da Policia. Militar gentilmente cedido
por seu digno Comandante Geral, a qualquer; hora do dia, para devido
treinamento.

Oportunamente será marcada a prova de, seleção da qual serão
escolhidos os atiradores que representarão este Clube no referido cer

. tame,
Flori aUÓP(}}is, 5 de Agôstb de 1950,

Egberto �W.oellman:n
Secretário

. Para enfrentar a esquadra
soviética no Baltico

-: p,OPENHAGUE, 'l (UP) -- A

SUé'l
tico se necessaro, assim declarou

ela esta construindo uma esquadra o contra almirante suéco Á,gen
JIloclernissima pronta para "intervir" ,Erichson comandante duma frota
contra a Marinha sovietica no Bal. de 15 belonaves ora neste porto,

Ministério da ' Malinha
Capitania dos Portos do Estadó de Santa Catarina

Exercicio/ de 1950

EDIT4L \

1. De ordem do Sen1lo.r Capitão dos Portos dêste Estado, f'aco sa,
ber a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repar-tição,
da presente data ao dia trinta e um (31) de agôsto corrente, as' ínscrt,
ções palia os .exames a se realizarem na 'primeira, (ia) quinzena de
setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_
GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMEIRO
E SEGUNDO ,CONDUTOR MAQUINISTA, OONTRA MESTRE, PRATl_
CO, PHÀTIOANTE DE PRATICO, �RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_
LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOT()IRISTA AMADOR.

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco
do Sul e' Itajaí, 'e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES
'l�RE DE PE"oUE�A CABDTAGEM.

3, Para melhores esclarecimentos sôbre o assunto em ,a,prêço; os

Interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega'
cias.

Capitania dos Portos do 'Estado de Santa Catarina, em Floríanõ;
polis, 1° de agôsfo de 1950,

NELSON DO LIVRAMENTO COU'l'liVHO -

.. Escriturário' d€lr classe "G" ,- Secretário

Clube Doze. de Agosto
OONVITE-

DE ORDEM DO SR, PRESIDENTE, TENHO O GRATO PRAZER
DE OONVIDAR OS SRS. ASSOCIADOS E SUAS EXl\�AS. FAMILIAS
PARA Ü J6AILE DE GALA, OOMEMORATIVO DA PASSAGEM DO ANJ.
VERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DESTE ODUBE, A SE REALIZAR NA NOI-
1'E DE 'SÁBADO, 12 DO FLUÊNTE E COM INICIO A'S -22 HORAS;

ESTE BAILE �ERA' vABRILHAN.TADO COM A, ORQUESTRA .EX.
CLUSIVA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE

ORQUESTRA "RIO PLATENSE", -DE BUENOS AIRES, CONTRATA
DA ESPBCIALMEN'rE PARA ESTE FIM.

TRAJES; CASACA - SMOKING -- SUMER.
NÃO HAV,ERA'

.

RESERVAS DE MESAS:

\ Florianópolis, agôsto -- 1950.
(} Secretário Geral
ARNALDO DUTRA

-.
� ..

de 4posentadoria . 8 PeDsõe� "

dos .Indostriários (
.

\

Aviso aos Empregadores .

.... I � A fim de fazer face à recente majoração dos benefícios da:
Previdência Social (Lei ]jJo.1.136 de 19/6/50, foi ínstituida pelo De
creto nO 28.412, de' 24/7/50, uma taxa adicional de 1% (1% dos empre.,.,

gadores, 1% das empregados'), que será cobrada a partir- de _'\.GOSTO DE.
1950, englobadamente com as atuais contribuíções de associados e-

de 'empregador,
,-

I

II -- Isto pôsto, as "Oontribuições para o I.A.P.I.", a partir de":.

AGOSTO DE :1..95'0 deverão ser calculadas e, ínoluídas na Guia de Re-:

\1'.COlhilll.
ento na. bas�,de 12% e não de 100/0, como

Vinha.
sendo f.eito an., ...

teríomente, . I
,

.

. JOÃO RICARDO MAYR -- DELEGADO '.

V,IVER! MORRER-·!,
'Oe-pc-nde do ,·.·n!Ju·e. O •• ft9u� i • vida

'I'oniflque-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo,
.

Oálcío, Vaaadato e .

Arseniato de Sódio, etc.

Os pálido-s, anêmícos, esgota
dOB",depauperados, mães que
criam, magros e crianças ra

quítícas tenííícar-se-ão com o

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE '

CAPITALIZAÇÃO
Sortei..o do mês de J'Ulhó .

rI.e 195fJ_

COMBINACÓES

B T O
J L V
D L f,
P Q X
M 'K H
C I Y
Q M 6
N E H

Escritório à Rua Conse
lheiro Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias e agencias nas

principais cidades do
, Estado

Caixa Econômica Federal
•

•

�y t· d i j a -I ,

.

Minislerio
da Mdrinhc;a

OARTEIRA HIPOTECARIA

EDITAL

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

DR.

A. DAMASCENO :DA SILVA
ADVOGADO

\�

- .\��;.;·���·��t�� 1
AÇõES CIVEIS E COME�CIAIS

Praça 1& fie Novembro, 22;;'" zeo ....
-,

._ ; "".

(Edifieio Pérola)

"lOne.: 1.324 e 1.388

Florianópolis ,- Santa Catarl..

'Se ricos quereis ficar
De modo taci1�eleg81
FalZei .

bo e uma: inscrição
Credito Mutuo Predia I

CASA MISCEL4NEA-: di.td
baldará dOI Rádio.' RrC. A

ktor. V'lvula� �!Di.co.. ,�

Rue Con.elbelro" Mafra.

R á d'i,o:s Ati â n tl d a
f

LONGAS
- Atlântlda - Slilper {construção para' durar mais AtI�ntida - Som natli-ral - Alta sensibiiidade

Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONG@ PRAZO

Electro\a;:, Transmissores Am plifícadores

Rádio.. Catarin,ense : Limit�da
f'

Atlântida o sucesso da

ONDAS
I

técnica electrônica

Grande alaance

'Rádios
)

tlilntida·
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. 'Rua Trajano, n.�31

. Telef.one TI: 1459.

E

q
I
i,

Í;.

CURTAS,
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Vida Bocial p,!!���[j p�_ Q!�,�!;�iq!e� em '��'beç.t[OR!�o. �!�!!e-!�!!!C,�!,a!
fuzileiros navais e soldados do bre a' margem oriental do do Nat- longo da cosla sul, depois do lan-

EL,'EGANelA exército dós EE. UD.
, com o apOio ktong, na zona do Yenchon. (.lamento de' sua ofensiva, na ma-

de tanques, avancararu cêrca de O Q. '"(l. do VIII, Exército anun, drugada de segunda-feira, Entre-

3 quilómetros na dir-eção de Chino :'iou que um reglrnento reforçado tanto, despacho da frente indica

ju, no curso da primeira ofensiva de fuzi leiros e dois regimenlos varn que ",,, nortecamer'ícano eSJ

norte.amerícana da guerra corea- do exército - cêrca de 15.000 tavam encontrando uma grande
homens, ao todo - encabeçados resístêncln de parte dos comunísr-s

por tanques e apoiados por aviões, ' e se achavam submetidos a ínten

avançaram cêrca de 3 qu ilõme, so fogo de artilharia e morteiros.

.nossos

I

Festival na séde da
União O,pariria
Sábado último, no teatro da "Uni'

ão Recreativa e Beneficiente c{perá'
ria ", realízou-se um festival art lsti
co promovido pela "Embaixada da

I Alegria e sob a eficiente orientação
S1'[a. Isaura Rute Lioramenta I do destacado locutor radíorõníco sr

A f'
,.

I Hélio Kirsten.
e emenc e de hoje consigna o Alegre divertido como todos

Desfilaram no palco os consagra'
,aniversário na,lalicio da gentil e dos cantores da nossa ilha: Narciso os' filmes nacionais.

.distinta senhorita Isaura ,Rute Li- Lima, com sua maviosa võz, Daniel

"vramento, elemento de realce em Pinheiro, o imitador inegualável de

nossa vida social, dileLa fiJpa tIô Jorge Veiga, cartaz nacional, Onol'

,sr. ArluI' Livramrnto e da.! sra.
Campos, interpretando melodiosas

,Judite Livramento. canções, Osmarina Monguilhot, � re'

velação d.o Samba, Irmãs Cordeirjd,Isaura Rute, hOje, pela passa- num conjunto harmonioso, Osni Ji'Úr'
gem do feliz evento, proporciona_ tado" apresentando novos números

rã às 'amiguillhas que irão ,cum musicais, Aldo Gonzaga e Ziuinho,
,,:primentá_Ia uma festinha. lntel'pretes de canções populares e,

S,rta. Em.eida Joselita Bastos : ainda, o Cômico. "Z�ca Tal", com suaF

• •
I atrapalhadas hIlal'lantes, provocan'

Faz anos, hOJe, a senhorIta Enei- do aplausos da assistência
_ da J,oselita Bastos, dedicada fun- Abrilhantou o espetáculo '0 afama.
. dOl1ária do Pôsto ele Puericultura do regional de Orhndo Dutra, com

"Bea.Lriz Ramos". Nabal' no clarinete. '

I çom
FAZEM ANOS HüJV '

Cumpre'nos destacar no excelents Xavier' Cugat e sua famosa orques
. '.

. programa, a atuação do "CrOQner"
A sra. Em-Ince Pinto Kuenze'l', do Clube 12 de Agosto Naréiso Li. Lra.

,espôsa do sr. "Valdir da Silva ma, que, teve um desel�lpenho notá Uma fina, comedia musical com

"Kuenzer; vel ao lançar o boléro "Nem eu Nem musicas de Jerome Rern.
- sr. Lúcio Vereano de Sou. tú fomos culpados", de autoria de 'Cerrsura at.é 14 anos,

� za, funcionário da firma Campos
Sebastião Vieira, obtendo grande su ,Preços: Cr$' 5,00,- 3,20

Lôbo,'
.
cesso,

Com o produto
/

dessa reUlllao
- IMPÉRIO -

- a srta. Regina Maria, filha cio artistica seus \organizadores úhjetf Ás 7,1,6
�,sr. Cid Tanlois, funcionál'io do vam aquisição de fundos para o le' Joan Fon,taine, Richard DiX e

.Banco do Brasil' I vantamento de um tUlllulo a ser milhares de figuranteS' num drama'
- o sr. Aldo L'uz, clestacado\ des. ,

doado a um associado da União. épico.
portista, residindo atualmenle em A GRANDE CONQUISTA

Sã�o�aVu!oD'OS" INaufragou o «NanA» bl:Jralvil�Oe uma aventuras no' oeste
�'>. O onde a lei ,era a do mais

Com a �'entil senhorila Maria
BELEM DO PARA', 8 (O. K) - foete.

das Neves, dileta filha da exma. viu. Naufragou no rio Madeira o "gaio. No programa:
va d. Adelaide Pereira ajusLou

la" "Naná" que navegava .com des'- Esporte na teia :- Nac.
núpcias' o distinto jov�m Heins

lino' a PôrLo Velho, Felizmente não Censura até 14 anos.

Maltll'e houve danos pessoal's., I S. '

, Preços: Cr$ 4,20 - 3,20
VUli��: 4

Est�r�!��o��� P�d�:���'C;;isEnto COngreSS� l�terD8.cio Mais um que
�on[.errâlleo dr. Haroldo Peder. Dul de CrlmlDo�ogJa se desiludeneiras, dinâmico diretor,-presiden. RIO, 8 (V. A.) - FOI nomeadó R .

te da Empresa Sul Brasileüa de pelo presidente da Republica a de- '

IO, S (O.�.) - O adIdo comer

Eletricidade de Joinvile ' - ) elal da legaçao polonesa desta ca'

.' .

. l�gaçao, que representarú oBra,' pital, sr. Jersy Sturm, renunciou ao

Aos m:ut.os cumpl'1mentos'

que/
s11. n? Congress? Internacional de ao c�rgo e decidiu permanecer ne

ss. �e�, r:c:e:bldo de s,eus numer�so, C.n�1ll}01'Ügia a reunir_se em prin- Br�sIl,: r�cusando ,,:oltar para seu
..

�nllgos I eSl,eJ,entes nesta capital ClplOS cite, seLembr,o' em Paris. A mi. D�ls. A1!-s da Cortma de Ferro "'IJuntamos os nossos, .com vQlos dr são brasileira será presidid f A.I�da nao se c�n?ecem pormenorei' I
fI',

a pe o
[lcerca dessa declsao

elZ �tada em no�o mmo. pro��or Levi Carneiro, ����

.

._�-������������������������������������������������������-�-

Panelas de Pressão ARNO Vem concluir o ,Tratado Comercial
a Cr� 5tO,00 Brasil-Alemanha

Grelhadores 'Etétricos No Rio um representante do governo da AIf�nUIDbiJ Ociden1,at
,RIO, S (V, A.) - Encontra-se Dando suas i1111)reSSÕes, disse

qLl'e!
o Brasil e Alemanha e incremeu_

a Cr$ 300,00 aqui o dr, Karl Spiecker, antigo o surpreendera a cidade do Ri�, tal' nossas relações comerdais e

parlament.ar alemão e repres'entan. pelos seus aS}}'8'ctos gigantescos. A culturais. Tentará ig'ualmente o

na Elefrolandía �
do o governo da Alemanha Ociden. finalidade do dr. Spiecker é de I reatamen(,o das relações consulare-s

Ru'l, t\rcipreste P::tiva _

,

Edf, Tn"lRe _ TenT'Po I Lal, como ministro plenipotecário. concluir o tratado comercial entre regulares que'6e clJe[)ol's serão tran-fI �ormadas em relação diplomática:,;'.

Estão tem moda, para a rua e pa.
:fi! {estas, os vestidos inteiramente
plissados, tanto em lã C011\O em

.séda, de prefe,rência 'em tons ela: i
q'OS, acompanhados de ebeqasües I

.aqasnltios em côres escuras.

inexpressivas.
* *

*

Como complemento de " toulet
les" de passeio, estão se' usando

muito, 'em oe: de cluipéus ; "soii,
déus" de veludo ou de seda, boro

dados, quase sempre acompanlui;
dos de delicados véus, na maior

parte das oézes. pretos.

A hnrmonia e o equilibrio do
I

silhueta formam, em conjunto a
, '

=: da mUI!1er, Doi, terem tono Ita tmportnncta os- (festas, o modo -",
,"

de estar, o de andm', etc. Com is! Os casaquinhos curtos, ré tos f'

50, muitas [onens: não sendo for:' sôltos J1eifos çeralmerüe, com [a;
mosas tlenirn dos' canones esteti : zendas de lã, de quadrados, 'SiiD,
CO,S, supe1'am., [reouentemenie, as

I
no momento, os preferidos par�;

de beõesa clásica e puni, (l meúdo '

usar com "toilettes" de passeio.

A;\TTVER SAJUOS : JOão Gomes da Nábreço.
SI'. Roberto Müller Procedente de Blumenau, onde

Ocorre, hoje, o t auiversário na- é prestigioso Presidente de) Dir e.
Ialício do nosso prezado coesta, tório do PSD, está {mtre nós o nos.

,duano sr. Roberto Müller, Propríe' : 50 distinto coestaduano sr. Joãs

tá:rio da C01l'C�illlada Joalheria
'

Gomes ela NÓbrega, pessoa larga.
Muller e destacado desportista do mente relacionada tanto naquele
remo.

I municípí o como nesta cidade.
Sra . .Moriu Damiuni O ilustre politico pcssedista tem

Natalicia.so nesta data, a exma. sido muit.o cumprimentado pelos
,SI'a. d. Maria Damianí, digna es- seus amigos e correligionários re

pôsa cio p rof'essor Anacleto Darnia..' sidentcs nesta capital.
ni.

A distinta senhora, os

.respeítosos cumprimentos.
1 rajcí Gomide Júnior

Comemoia, hoje, mais um aní,
versário o inbel'cssunte garoto Ira
já Gomido Júnior, dilelo filho do
.sr. Trajá Gomide, do alto comér,
"do 10c'aI.

.

na.

P01' sua vez, entretanto, os comu,

n istas empreenderam novos ata.

Cine-Diário
I

_ RITZ _

Ás 5 e 7,% horas.

Sessões em henr-Jicio das

DE, CARIDADE
DA.:\1AS

Um filme comovente e humano

cheio de te�nllra e abnegação
A OH.FA�ZINHA

com

Michael, Duane, Glor-ia Henry,
Cooperem se divertindo auxilí,

ando a �ampanha de fundos das

DAMAS hE CARIDADE.

Censura LIVRE
No programa:

Marcha da vida - Nac,
Memorias do Pato - Des,

Preço: Cr$ 5,00 - 3,20
- ODEON-

ÁS 7,% horas.

Grandioso programa:

1°) - Noticias da semana

2°) - Linda Darnel - Jeanne

Crain - Ann Sothern.

QUEM É o INFIEL?

Uma alta e fina comedia rornan
tíca,

3») Oscaríto .,- Anselmo Duarte
- Grande Otelo e muitos outros,

O CAÇULA DO BAR.ULHO

Censura até 14 anos.

Preço: Cr$ 6,20 e 3,20
- ROXY -

os :t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROtANJ};IA

ÁS 7,% horas,

Pl'ügrama dup!'Ü
10) - Cinelanclia JOl'nal

,2°) ,- Sydneyb Toler o .celebre
Charlie Chan em mais uma de sua�

em:polgantes avent{t�as.
CHARLIE CHAN NA MACUMBA

!3°) - Rita Hayworth - Fred
A.stai-re - Adolphe Menjou .

BONITA CqMO NUNCA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

•

Clube Doze. de Agosto
Suspensa 8 realizavão da «soirée», bojo
A Diretoria do Clube Doze de I Dia 12, grande !baile de gala, com

Agosto avisa por nosso ínterrnedio l '1 apresentação de quatro DEBU.

aos seus associados que, em -vírtu, l'ANTES .senhor-inhas Doeis Br'ug
de, de se estar preparando o salão gmann. Anete Antonieti, Regrna e

de-danças para Q grande baile de Beatriz Mimoso Ruiz, sendo of'ere

gala, sábado, 'fica suspensa a rea- cido pelo sr. Presidente uma Iern-

lízação hoje, da "soírée-mignon'', branca.
A orquestra esclusiva do· Clube

será revesada com a Grande 0'1'

questra "Rio Platense", de Panchi

to Maquieira com 4 bandoneons, 3

-violinos. 1 contra-baixo, 1 regeu

Le_pianista e 2 soJistas- cantores.

O salão do Clube será' ricamente

Preparatioos para o grande buile

Já se acham quasi concluídas as

obras do novo restaurante e do pa,

Ianque, bem corno do salão de jo
gos e secretaria, que serão inau

guradas no dia 12.

Dia 11, as 21 horas, lauta' ceia
de confraternização entre os a�
sociaclos, no salão do novo restau.
rante, já se achando a lista de ins

crição com dezenas de nomes ,en

lr'e ,esLes o dos srs, dt,. Ade!'bal R. da

ornamentado e a reunião terá bri
lho excepcional.
Dia 13, domingo, grande "soirée

com o concurso da orquestra do

Clube e mais com a Grande 01'-

questra "Rio Platense", sendo a�

mesas reservadas na Secrlitaria.
Comemora assim o Clube Doze a

Silva, Gov-ernador do Estado e sua

exma. Senhora.

A lista de inscriçã,o ,continua a

disposição dos associados havendo
musica pela orquestra e :possivel
)nente o concurso de uma cantora,

passag'em de seu 78° aniversário
de fundação, oom brilhantes' festi
I"id:ides a que comparecerão :0' aL
to mundo 'Social desta Capi,tal.

FLORIANOPOLIS

Oficina JEEP
/

Serviço Especializado
I

AMPLO ESTOQUE DE' PEVAS 6ENUIN IS

'i

(onsêrfos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA_
Distribuidores exclusivos neste Estado

dos afamados veicufos

JEEPDAWILLYS-OVERLAND'
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente. no Hospital de Carldad.

. �,
<;

\
-

�w...-_-_...·_-&·......·...-_-..-......-.-,.�.-........-,••_-.-.-..-_·....__......- ......_".......... '.ti w ......

Dr. Lins Neves
IJtrelol' d. Maternidade e médieo tio

.
Hospital de Caridl!.d"

,

<.:LINIGA. DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Dr. Newton d'Avila
ICInrzia geral - Doenças de Seall..

ra. - ProetoJogia
FJetricidacle Médica

rAD.loltório: Rua Vitor Meirelea n.

.... - Telefone 1.307
.

Consultas: ÁS 11,30 horas e • taro
.. dali 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. n,

• - Telefone 1 •.é2.

Dr. Guerreiro da Fonseca
F..specialista

Médico - Efetivo do HolIBtltal tl.
Caridade

OUVIDOS -- N /),RIZ e GAR
GANTA

. Tratamento e Operações
Besidência: Felipe Schmídt, 99

Telefone: 1.560
tGonsultas: Pela manhã no Hoanítal
I!\ tarde: Rua Visconde de Ouro
JTeto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 boraa.

.......---------

Dr. Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

lMolestiafl de Senhoras

CIRURGIA GERAL
111011 (Serviços dos Professores BeD�

. &Ildo Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Oon.ultas: Das U ia 17 hor..
BaAl Fernando Machado. 10

t
.

Dr. M. S� Cavalca,;ti'
CIblIea a:cluaiTameate ele .m...

alia Saldanha Kari:ab, 1.
Te.lefOIle K. 1J1

Dr. Polydoro E. S.Jhiago
.
Médico " ,ar&eb•

j. Hoapital de Caridade de .Flo
rianópolis. A!'lsistente da

Maternidade

..- .. ., .

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO ma MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica .. Geral-Parto.

- Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOJ.,rSMo. BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho •

Consultór,io: Rua Trajano, na 1, 10 andar, - Edifício
do Montepio,

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MU8!d.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Resídênota - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

êêêêêêêêêêêêê@@@Ê

8O.1I00.6(Ml,so
1.978.401.756,97

'7.053,245,30
142.176.603,80
9S.&87.81G,Io

78.731J..40U08,20

s e e e SOCIA ...�

po�ro ALEGRE

----":1'
--_.-., ..... -- � .

Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. ai".l

Oolllltltul;8.o d. Soaiedad..
,

NATURALIZAc;OES
Titulo. Dealarat6rlo,

E.Gl'lt6rlo e R••ld.nola
Rua Tbadente. n.
fONE •• leS8

Pedidos com Representante
.

Para Santa Catarina
.

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis - S

..
Catarina

:

Ago·ra, SIm!.

;
"�.,..

cóMiiAKiítl'&·"IDIN-çX&TôA&W.BAiitÃ;;'"&_·- �
Fundada em (878 - Séde: BAHIA

•

INcaNDIOS E TRANSPOR'j'ES
s

;

Cifua do Bala.ço .... 1'44 .._

CAPITAL :fi RESERVAS.............. Cr'
Reaponaabildadel ...... . . • • • • • • . • • • . CrI
Receita ..•..• ....•. . ...• :........... Cr,
Ativo . _ . .. .......••. CrI
Sinistros pagos nos último. 10 .noa C;:-�
Beeponsabílídadea ..;. Crt

Díretorea:
Dr. PampbUn d'Utra Froire"e Canalho, Dr. Franclaco d. Si.
A.felo Mall84trra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e Jos' Abre••

•• .. v

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

. .. . . .. .. ... .. .. �. . ....

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

CAIXA POSTAL. 683 • TELI;FONE 6640· TELEGRAMAS': _PROTECTORA>

Agencia Geral para 8ta, Catarina Ive;!?:c:�� ::ra:or:-
...

Rua Feline Schmidt, 22-Sob.
Entregue ao E&crlt6rlo Iim�

f6 L L. Alves.

:Caixa Postal. 69 • Te) "Protectora" - FLORIANOPOLIS Rua DeodoN a_

�
\

CASAS • TIIIRBOOII

lrQnap_.(te. rElgulor",� de carga � dCJértodo !
( I

SÃO FR·4NCISCO DO SUL para NOVA 10RI
Informagõ.. oomOM Aaent.. ,

Flori.n6po!il - Carlos HoepckeS/1\ :'-_0(- Teletone 1�U2 ( Eod. telel.
São Prancilco do Sul-Carlos HocllckeS/A-Ct- Telelone? 1\40JR3:MACt(.

CONSULTóRIO: •

'Rua Vitor Meirelea a, ti
Fone manual 1.70:1

RESIDItNCIA:
A....enida Trompows.ti III

Fone manual "I
--------------�

�:Dr. Róldão Consof!i.
CIRURGIA G�RAL - ALTA {;I.
ItURGA -' M\)LltSTIAS DIS �..

NHORAS - PART08
W1InMdo pela �aeuldade • K..u·

__ ta Ulllnnidade de SIo Paal.e,
onde foi ...imute por ririoa _ d.
8erriçn Cirirgioo do Prof. AllJl.

c-rtIi S...
Clrurc!a do ·est6maeo • nu elnala,
...., Intestino. delpdo • __, tINI·
de, rine, próstata, bexlp. atero,

.....riOll e trompu. Varicocel., �
ceIe, ....rlZOI e henIAe.

em....tta.: p_" J ii ! boru. I fila
Felipe Sdunidt, 31 (alto.t da Cala

paraflo). Telef. 1.Sn
1lta14!nda: RtIa �.ten. J.wor. 171;

TeW. M.. 164

Dr. A. Santaela
(Pormado pela paculdade Nado
Dal de MediCina da Universidade

.do Brasil)
IHd1co �r concurso da A8s1st6n·
ela • P&lcopatas do DIstrito

Pedcn'al
lIlI-interno de Hospital Ps1qua
trico e Ma:nicOml0 J'ud,icWlo

da Oapital P'ede:al
b-lntemo da Santa Oasa de W·
sencórd!a do Rio de Janeiro
OLlNlOA MltDIOA - DOII:NOA8

.

NERVOSAS ',-
OonsulttSr1o: ·BdUlc1o Amélia

.eto - Sala a.
.

8esld!nela: \

Avenida Rio Branco, 144
. Das 15 .. 11 hor..
Telefone:

Oorufultório - um...
&esfdllncJa - uoa.

l)tagnÓlltiCO, controle-e tratamento )Qençu dOI órgãos Internos, es .. ·

I1Npeclalizado da gravídês, Di.tor· eíalmente do coração e vasOI!
�!Ja da adolescência e da menupau- loeJ}çaIJ da tiroide e demail &lo,
N. Pertubações menstrnals, h�,,· dulaa internas
fIOa.� e tumorea do apar�lho It.m· :llnlca e cirurgia de lenhar., _

ltll feminino. Partos
(}peraç3es do ntero, ovirl08, trom- "lSIOTERAPIA - ELECTROCAR.
.... apendíee, h�rnid.· varisea, etc. DIOGRAFIA - METABQLlSMO
[!fnrgia plhtica do períneo (ro· BA�AL
lu'u> ' IORARIO DE CONSULTAS: -
,..�ISTENCIA AO PARTO B GP&- DJÀr1amente das 15 às 19 ho-

, RAÇõES OBST�TRICAS r..:
"'')!I\lU;U gland'alares, Uroide. o"'·
11011, hlpopiH. ete.I
PtMurbioll nervoc04 - Ellterllidade
... - Regimes.
f;ouultório R. Joio Pínto ,- l'eL'
'l,4$l

. , .

ReeM. R. 7 de Setembro - Edil.
13«.. tl Sousa ...,_ Tel. 84ft.

Dr. MárioWendhlusen
CIIIIIta .MIca de lIdultoa .' ert.....
OoJundtórto - Rua Jot.o PInto, II

Telef. K. 169
ÇnaaJta du c " 6·�.

--..... : :reli" .....-:!:.. ...
11'''' 11.

Dr. Paulo Font'es
ClIIIIco • oparIIdar

o..edtório:_:Raa Vitor M..,.....-.ii.
Te1cfll1Ul: 1.40'

(.,,"-1IItu da. 10 .. UI • tu 14 ..III lira. Raldbcia: RIIa 81---.a. - T.eIefoae: l.6H

o Slhio
"

da
\

"VIRCiEM . ESPECIALIDADE"
elA,WETZEL IN'O aSTRIl.t-JOINV[LL m

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA .05 MALES DO
1". FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOSf

j

Tribunal Regional Eleitoral
rraZ9 para transferências

o sr. desembargador Presidente do
.Eleitoral recebeu o seguinte telegrama:

RIO, � - Comunico vossencia Tribunal Superior Eleito
.ral sessão hoje tomando conhecimento consulta sôbre trans
ferência de eleitores de uma zona para outra, dentro da mes

:ma Circunscrição, resolveu fixar o prazo para aquelas transfe
rências até 15 de agôsto corrente, podendo os pedidos serem

-despachados até 4 de setembro. Ats. sds. (a) Antônio Carlos
.Lafayette de Andrada, Ministro Presidente do Tribunal Su

':perior Eleitoral.

:Soéiedade· Ca'.
<de E� ••�ti�tica

Dando prosseguimento a seu pro'
:�rama social, a Sociedade Catariuen
-se de Estatistica está promovendo a

xealização de uma festa denominada
Despertar da Primavera, nos salões
-do Lira Tênis Clube, nos sábado, dia
.26 do corrente, quando será eleita a

::Rainha daquela associação dos
.

pro
;jis'sionais dos números.

, Foi obtida a colaboração da em

:'Prêsa de transportes aéreos TAC, que
-otereceu passagens para a capital te-

-deral, graças á boa vontade de seu

<<esforçado d iretor-comercial, senhor
Luiz Fiuza Lima. Também a Relo

joaria Royal, na pessoa do seu pro
llrietário, senhor Osmar Rígceira,
-contrfbuírá com mimoso aderêço. Ou-
-tras firmas comercats e industriais

já se pronunciaram favoravelmente
.e prometeram sua colaboração.

As candidatas, escolhidas entre as,
eassoctadas pela Comissão Promotora,
-são asseuhorttaa Di lma de 'Assis'"lVIo
Tais, Stlely' "Gouvêà Nilda' da' ·bu'Z'

'Cordeiro, Maria de 'Lourdes Damerau,
.MaeIa Nilsa Spcganicz e Célia Brog
znolí.

�..

.'

""'"

Reina grande animação- entre os

-sõcíos da SCE; 'os votos podem ser

'procurados com os diretores ou sõ
.�ios daquela entidade.

:. . .......................... _t',.......

,� ..,�
}jl! ttÚftL,4��

�,
�� �.
� SEDANTOL' .�.
� resolve seu problema ;f!t

I'�
mensal. ,.;,[!2

. Combate regras dolorosas,�
, cólicas e complicações. �

.

I�. Calmante e regulador ��
�. da saúde feminina ).�

'5EDANTOIt··
'/REEMBOLSO POSTAL' Caixa

Postal, 235 - mo

Telegramas retidos
Acham-se retidos, nos' Correios tl

'Te1egTafos, telegramas pa'lia:
Lüurdes Vieira, José dos Santos

.Luiz BerloJuci, Julio DaJapalina'
'Walter Hamos, Francisco Hodri

,gues, Orlandina Corrêa, Alúld

Mendes, Alexa'ndre Hercuiano Frei'

·tas, Dez. Alfredo Trompowski, Ve

'nina da. Silva F,reHas, Jorge rua

·General Bitencourl, Elvira' Souza

Ma'ria do Carmo Carvalho, Malvina
Regiolin, Oswaldo da Costa; lIda

,:Gonzaga, IsberLiua Luiz Flor.

Participação
Newton Brüggemann e exma.

-espôsa d. Marina Fernandes

'Brüggemann participam aos

-parentes e pessoas amigas o

'nascimento de s-eu 'filho JOSÉ
HENRIQUE, ocorrido no dIa

.4: do corrente mês na Mate�i
,'(fade "Dr. Carlos Cor-rêa".

�
,

Servico Eleitoral
,. .

Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,
de acôrdo com o art. 50 do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito;

rais, a ENTREGA im 'NTULOS ELEI'roítAIS SERÁ .FEITA SóMEN
TE NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diáriame�nte.

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

)

PARTIDO- SOCIAL DEMOCRATICO,

"AI •••

A mulher 'sente-se acabrunhada

pelas suas ocupações diarias,

quando a' atormentam. as dôres

na cintura.' As dôres na cintura,

o lumbago, a ciática, assinalam

a presença de certas impurezas

nocivas, diminutos e ponteagu-'

dos cristaia de acido urico que

irritam e ir;tflam'am os tecidos,

Os principais orgãos encarrega

dos de expulsa-los são os rins.'

Assim sendo, é especialmente

'indicado um medicamento que

estimule ,a �ção dos rins, como

as Pilulas De Witt para os Rins

e a Bexigá.

Meio seculo de exito é a melhor

recomendação das Pilulas De

Witt. Em todas as farrnaçias,
PILULAS

( DE (WITT
>;

para 05 Rins e a Bexiga' :
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
O GRANDE F. MAIS ECONOMICO

FRAQUEZAS EM GElAI.
VINHO ClEOSOTADO
"SILVEIRA"

��----------------------..

LEVANTADAS NOTURNAS
. Envelhecem:' os Homens
.. Frequentes levantadas ou micções
noturnas, ardência, resíduos esbran

quiçados na urlna, dôr na b"lse da
espinha dorsal, nas pernas, nervosis
mo, debilidade, p!'rda de vigor, po
dem ser causados por uma enfer
,midade na próstata. Esta glândula é
um dos mais 'importantes órgãos mas
culinos. Para controlar êstes trans
tornos e restaurar rápidamente a

saúde e o vigor, siga '0 novo trata
mento cientiflco ci,amado Rogenc.
Mesmo qu_e seu sofrimento seja an

tigo. garantimos que Roge"a °

aliviará, revigorizando sua glândula
prostática e fazendo com que V. se

sinta aliviado destes padecimento •.
Peça Rogena em qualquer farmácla.
l'Jossa garantia é a s.ua proteção.

RogenG
- IndIcado no
tratamento de

Prosfatife!, Uretrites e Cistites
..................... ".....

Cruzou o Pacifico em
7 dias' e i8 horas
s. FRANC'J.1SCO,!7 :(U.P.)

- ° porta-aviões "Boxer", r10
27.000 toneladas estabeleceu
novo record mundial cruzando
o Pacifico em apenas 7 dias e

18 e meia horas. Chegou ao

Japão para 'Onde conduziu
aviões destinados à guerra na

Coréia.

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

Ação -Social Catarinense -:

O Presidente da Ação Social CatJarinense convoca a sua. Direto

ria para uma reunião quarta-feira, dia 9 do corrente, às 20 horas',

no 20 andar do pre'dio nO 22, da Praç-a 15 de Novembro.

.DIRETORIO MUNICIPAL

A,\lISO

Em liberdade 'o comer
ciaote brasileiro pre

�e eleito.res S�O��AP�t2Ps��t (U.P.)
Tnbunal Regional _ Inf.orma-se que está sendo

tratada a liberdade do comer

ciante brasiloíro Antonio An
tunes Pimenta, detido no Pa
razuai, Varias autoridades "g_ .

. • Eto>.. ""\- Encerrando-se no dia '2 de agos do, Mana Gossenferth, Mana ·U.

l'agu�uas 'fs.egUldra� f
para : s

to p. vindouro o serviço de alis· IMia de Andrade Marcos Lessa,
Bun ao a 1m e ln armar Sl!f\ .

'
•.
•. .? .

C ance ana so re o assunto. . . .' .

solícita o comparecimento dos mes, Martha Hauspurg, Neiva
.••••• - •••••••••••• ••••••••••••

51'S, cor-religionakios abaixo dis, ZenH da Silva, Nair Conceição,
criminados: á Séde do PSD, rua Osvaldo Lísbóa, Odilia Carretrãe

Arcipreste Paiva n. 5 sobrado, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da

á.f'im.de satisfazerem o despacho Rosa Luz, Regina Magda P. Simões,

I exarado, pelo Juizo Eleitoral, em Valdo Rosa Silva Virgilio José

seus requerimentos: Luiz, Valdir Fr�ncisco Caetano,
Walter Ramos do Nascimento

Valcyr' Borges' Werteh Gouvêa de
,

Araujo e Silva" Valdir Snva, Ze,
naide 'I'ereza Areias, Zelita Laus

da Silva, Yolanda Vieira Leal.

SACO DOS LIMõES: Felinto

Por motivo de mudança, vende-se
'móveis. Ver e tratar á Avenida Her-
cílio 'Luz, 187.

.

FLORIANóPOLIS: Artur Cor,
aêia de Melo, ALtamiro Neves dos

Reis, Antonio José do Nascimento,
, Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Lessa, CIeonice Maria da

I
Rosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha,
Domrémy Magalhães de Freitas,
Dorvalina Gomes da Maia, Euclí;
des Costa, EvelYm Santana, .BE_
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander-
son -Monzolli, .Édio Santana, Gu
mercindo Xavier, lsio Reis Silva,
Ivónete Fern-andes, Ivonete Bégís
Jo'ão Bernad.es, João Olegário da

Silva, Jú1io Coutinho de Azevedo,
Lauro Aleves, Lauro Quirino do
Nascimento, Luiz Fernado Macha.

•••••.•.....••....••.. � .

MOVEIS

NOVA APRESENTAÇ�-O M CAIXAS ESTAMPADAS

L.ABS. PRIMÁ ex.e 1344 -RIO

.

Crédito Mutúo Predial
�

Avisamos aos· nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteíos que são 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 �té que os mesmos fi

quem em dia.
J. MOREIRA &- CIA.

CONCESSIONÁRIOS
---------------------------------------------------------�

associação Cal. de Engenheiros
Não tendo sido possível realizar.se, em 2a:convocação, como

preceituam os estatutos, a assembléia geral para eleição da. nova di.

retoria desta Associação, por motivo de fôrça maior, convoco os' snrs,

asso.ciados para a referida eleição, a realizar .. .se no dia 15 de agosto,
às 20 hOl'us na Séde Social.

CiD ROCHA AMARAL - Presidente.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMeIA'
PROCURB A

Alfaiataria
/

Melló
./

Rua P'elippe Schmidt 48

t Missa de 30· dia
Eulália Souza de Almeida

Edith de Almeida Bernardes e filhos' 'e Maria de Almeida

Oca.mp,?, ainda consternados com a perda de sua idolatrada mãe e avó.

Eul·ália Souza. d.e Aclmeida conyidam seus IPwrentes e pessoas' de
suas relações para a missa de 30° dia que, em sufrágio à sua bonissima

alma, m.and.anl, rezar na Igreja d,e S. Francisco da Penitência, às 7 ho

ras
,
sexta-f·eira dia 11 do corr·ente.

.

A todos que comparecerem antecipam os seus agradecimentos.

Raupp.

T'RINDADE: Oscar Tetuliano

Silveira, Manoel Ari <la \Silva.
CACHOEIRA DO BOM JESUS:

Osvaldina Dagoberto de Maga..
lhães, Antonio Guilherme dos

Santos João Manoel' dos Santos.
,

RIO TAVARES: Senem Pedro

Cardoso, João Manoel Martins 6

Hrldo Martins .

ESTREITO: Bertoldo Martins;
Beljarmino Manoel da Silva, Ra

che Paulo Platt, João Boaventura

fia Silva e Martinha M-aria da. Sil.
VG

Florian6polis� 19 de unho de 1950.
Tte. Albãno de Souza Lúcia

Delegado do D.M. do PSD.

FEFlDAS, �It:lflATISMO E
PL.AOAS SIFILITlOAS

Elixir de NpBneira'
M",dicuçlio GuziU... DO uz:atam.at

da .if1U.
<lo • • .. • .. •• • •••••

'

A
.

AGONIA
�

DA
:ASM'A
Aliviada em Poucos Minutos,
Em poucos minutos a nova recei

ta . Mendaco - começa a cir
cular no sangue, aliviando os aces

sos e os ataques da/asma ou bron

quite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem respirando livre e fa

cilmente. Menda,co alivia-o, mes
mo. que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, minan
do a sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a

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

pleto alivio do sofrimento. da asma

em poucos dias. Peça Mendaco, hoje
.

mesmo, em qualquer farmacia. A
nossa garantia é· a sua proteção.

Mortos e feridos
numa reunião
comunista
BUENOS, AIRES, 7 (U.P.)
l Dois mortos e dois fe,ridos

c?nstitp.em o balanço dos in
'

Cldentes oeor,ridos nü .transcUl·!
so duma reunjão efetuada pe·
lo Partido Comunista num suo

burbio desta capital. Encontr�1(
se entre os mortos Jorge Cal
VO, Secr'etário do Partido Co
munista na Provincia de Bue'
nos Aires.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fute'bol'III� "'Torneió Incoano de
Será realizado, domin'go' próximo, no estadio da FeD, o 3. Torneio Incoa-'

,�o de Futebol, com a participação das equipes de Curitiba�
"

'

v. .florianópolis, Itajaí e Blumenau.
I
I
I
>,

I
l
;

����r�6�d������i������ !!!�en",dn� ú'�'!��O!i!, B�I�����:�ta�oe!R�! I Federação
��O'iS., .a.pós a ,re�liz�çã�. do prélio D8fa,"a maIs eficiente ._ Figuei- ru� General SeverI�no.' jo�'aram I " ,r.Fígueír ense x Guar aru : rense, invicta. amistosamente no último sábado, ·CO:'\TA;:,

Jó�os realiza�os: Gu�r�ni 5
..

x Defesa menos eficiente - Bo- os' conjuntos do Botafogo e do I .

_

Bocaíuva i, Aval 3 x Atlético 0, FI_ caiuva e Paula Ramos: 6 tentos. Flamengo, vencendo ° primeiro' CaIXa .

guei rense 5, Paula Ramos' 0, Avai Ataque mais produtivo - Fi por 11 a 2. Carteiras .

Catarine'nse de Desporfos
BALANCETE E�I 31/7/50

ACUMULAÇõES
Débito Crédito

i
6.969,Zo

'. SALDOS
Deoedor Credor

, 492,207.1161,40

75,00
Contas correntes i 02.904,00
Correio; Telegrafos .B 'I'ele-

fone , .

120,00
6�974,20

45,00>
2,:x; Guarani 1, Figueirense w. x

Atlético 0, Paula Ramos 1, x Bo
.caiuva -1 e Figueirense 2 x Gua-
raní O.'� .

Colocação por pontos perdidos: Ramos, sem ponto perdido; 2° lu.
fO lugar - Figueirense e Avai, O; gar - Avai, com 1 "ponto perdido;
20']ugar - Paula Ramos e Bocaiu 3° lugar - Guarani, com 2 pon.

va, 0; 3° lugar - Guarani e Atlé, tos per-didos: 4.0 lugar - Figuei-
fico, 4. rense, com 3 pontos perdidas; 50
jArtilheiros: Com 3 tentos - lugar - Bocaiuva e Atlético, com

Saul (Avai) ; com 2 'tentos 4. pontos perdidos.
"Bráulio, Osmar e Nede (Figuei-
rense), Jaime (Guaraúi) e Helinho --------

�o:'a�����);(���ai�, t�;���, -;O�l��� O Fluminense empa-
vuo- e Moacir' (Guarani) e Ita- tou em Minas
mar (Paula Ramos). Artilheiro ne

BELO HORIZONTE, 8 (V.A.)gativo : Bdtelho (Guarani) .

'

'Ir Perante, grande público defron,
Arqueir-os vasados - Santiago '

taram-se domingo nesta Capital, os
(Paula Ramos) e Isaías (Guarani),
5 vezes; Damiani (Bocaiuva) e conju�tos do At�ético; .l,oca!, _e...

Luiz (Atlético), 3 vezes ; Mafra, dFILll11lnenS'e, elo RIO. O Jog� foi

(Bocaiuva) , 2 vezes; Adolf'inho os mais sensacionais, terrnínan

{Avai), Hélio ,(Ro.caiuva) e Ar!i
do com um justo empate de 2

(Paula Ramos), i vez. Invictos:' tentos.
--------�-----------------

DoJly e Mafra, ambos do F'iguei;

95.929,80gueirense : 7 tentos.

Ataque men9s produtivo -

Atlético: ° tentos.
Aspirantes : 10 lugar - Paula

Em Porto Alegre
PôRTO ALEGRE, 8 (V.A.) _- Despesas diversas

Foram -os, seguintes os resultados i G;estão anterfor .

dos jôgos �-anLe�ontem efetuados

'1' Inscr-ição de Amador .

nes�a Capital: '?r�zeiro 6 ". ln.ter- Juros, comissões e descontos
nacional 3 e Grêmio 8 x Oorintians , Material de expediente ....
POrto Alegrense 2. Môveis"e utensílios

'

396,50
4'60,00

60,00456,50
460;00

96.{j30,20 96.630,20
10,00 10,'.)a

5,70
310,00

21.109,00
1.700,00

5,70
310,00

21.109,09
2.200,00 500,00

117.739,20
550,00

75,00 '

80,00
1.111,00

Ordenados e gratificações
Patrimônio .

Registro ele Amador

Registró ele não Amador ..

Hegistro de Profissional

Rendas diversas .... - .....

Vitória dos militares
brasileiros

LIMA, 7 (V.A.) - o "ma:Lch"

117.739,2�
550,0(l'
7.5,00
80,00!

1.08t,ütt
100,OOi

30,00de basquetebol entre ° selecionado
militar brasileiro ,e ° clube Atlé. Rendas de jogos .

tico Bílis; desta capital, lerminou! Sêl,os e est�mpi lhas
pel-a vitória dos brasileiros pOI

Taxas de l ícença . , .

33 c-ontra 32. No i ° tempo o"Bra. 'Pransf'erênci as .

sil perdeu, pro 10 cestas contes

100,00
, i7,oo17,00

50,oct
690,0(1'

50,00

690,00

231.658,80 231.658,80 120.1120,20 120.420,201116 dias peruanos. No segundo tem

po, produziu-se sensacional rea
ção brasileira.

Os ganhadores ·do
ft p" Brasil

-:

/ Florianópolis, 31 de julho de 1950.

FLÁVIO FERRARI - Presidente.
WALTER LANGE - Tesoureiro.

" JONAS ANDRIANI - Contador, C.R.C., S. C., 615.
,

DEMONSTRAÇ.W DA ,CONTA - ",CONTAS COR,RErrrEf::> (31/7/50)c'ampeão O
(

Palmeiras
rense.

Os que apitaram: Lázaro Barto
lomeu ·e Sergio 'I'omazini, 2 vezes;
Noberto Rodrigues e Otilio Alves, ÃO PAULO, 8 (V.A) - Com a

1 vez. presença de um público numero.

Expulsões: .4 foram as expul- síssimo, efetuou-se ante.ontem, no

sões verificadas -' Julinho, do Pacaernbú, o prélio final pela Ta
Paula Ramos', no jôgo com o Fi. .ca Cidade de São Paulo de 1950.
gueírense ; Verzola do Paula Ra O Palmeiras, empatando com o São

I
mos, no jôgo com'o Bocaíuva, I e Paulo por 2 a 2 ficou de POSs'€
Vitor, do Guarani, e Carioquinha,· do valioso troféu.

1933 - MosSDrÓ.
1934 - -l\1isnri.
1935 - Sargento.
1936 - Cu1lingha�.
1937 - Helium ,

1938 - Pendulo ,

i!}39 - Six Avril.
1940 - Teruel.
1041 - Polux.
1942 - Latero ..

1943 -'Albatroz.
1944 - Alhatroz .z
1945 - Filon.
1946 -;- Miron ,

1947 - Heliaco.
.194.8 - Heliaco.
1'949 - Garrasco.
1950 - Tirolesa.

Crédito!Débito

50,00
1.350,90

71.242,70
,

349,30

176,00
259,50

6.093,90
791,50
35,00

833,00
'1.988,00
1.350,00
210,00.

3.150,00

1.015,00
225,00
190,00
81[2,60
ZOO,oo

3.793,110
1.7611,O()

20,00

Alfaiataria Mello , , .

Aval Futeból Clllbe '-:' .

Banco Nacional- do Comércio "
..

Clube .Úléti-co Catarmense' � .

Clube Atlético Guarany .

Clube Atlético 'Olímpico .

Confederação Brasileira Desportos , .

Figueir-ense Fuleból Clube :
.

Ipiranga Futeból Clube .

Liga "t\.tlética Região, Mineira .

Liga Blumenauense de Desportos .

Liga Caçarlnre'nse de Desportos .

Liga de Desportos Noroeste Catat inense

Liga Esportiva, Oeste Ca.tarinense , .

Liga JoinviLense de Desportos' , .

Liga Mafr-ense de Desportos .

Liga Riosu!ense -d e Despertos .

Liga Tubaronense de Desportos .

tyra Te·nis Clubé .

Manoel F. Mello .

Tirolesa' levantou o t 9'
Prêmio Brasil

Grande
� i.

RIO, 8 (V.A.) - No Hípodromo
da Gáv1ea, realizou-se domingo G

190 'Grande Prêmio Brasil, promo.
vida pelo Jockey Clube Brasileiro.
o triunfo .sorriu tà egua TÜ'olesa.
lllolItada por Doming-os Ferreira

E' a 'Primeira. vez que uma égua
vence á maior prova. do turfe sul.
americano. Em segundo lugar clas.
sif'icou-se Nimrod e e'm 30 Crm
Montiel. Carrasco, vencedor do
ano l)aSsac!o, obtEve ° 4° lugar.

'Jem' nova diretoria o Ipiranga'
Futebol Clube. '

Paula Ramos Esporte Clube

I'r·eze de Maio EsporLe ·Clube

95.929,80
---- ----

I
Army Faisca; Diretor Geral de Es L
portes- Sr. João Heleodoro Ferrei. I
ra; Diretor de Im. e Prop-aganda:
Sr. Jorge Cheren; Guarda ESI>o.t·:'�
tes: Sr. Pl'aQidino Machado Viei- •

FLÁVIO FERRARI - Presidente.
\VAL'l'ER LANGE - Tesoureiro.
JONAS \t\.NDlUANI -= Contador, C.R.e., S. C., 61'5.

'\

Recebemos e ,ag,rad'ecemos o se

guinte {)·ficio:
"Fpolis; 4 de Agôsto de 1950.
Ilmo. s_r. Redator Esportivo do

Jornal " O ESTADO".
, OS'{ll'ol:iCOP (ij)'

P • lIMÃO
''',ABACAXI

.. I.ARANJA
"ioMÓ>R:ANGO

• FRAMBOESA
(ar/tio tom 12envelopa
de51ruloJ '''erenlest'!1b 18,00

Tenho .a honra de levar

'v A L V�U L A S

I-billp$
MAIOR ESTOQUE

: �""'.... -

N!ç!��!IC"�,p�!t�!e!!�.� Atlântida Rádio Cat. lda.
·

efetti.aram Njac'ional e ,AIlJtart,ica. Ium prélio amistoso entre as sua� , r"' � - Rua }"'rôj iino 31.
equIpes principais, tendo vencido Extrato de Frutas Vitamina C i '

,o primeiro �oi' 6 a. 4.
.

Hidratos de Carbono etc. ._. _

É DEVER DE-T-O-n-O-DE-S-PO-R-r-IST..c_,Ã' CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE PARA A. REALIZAÇÃO, EM MARÇO OE 1951, DO CAMPEONA
TO 'BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL, EM FLOR JANÓPOLIS, AUXILIANDO' OS ESFORÇOS DA fEDE..'RAÇAO ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO PE

J PNJA CANCHA À ALTURA DE NOSSA TERRA!
>

1

ao ra.

CONSELHO FISCAL:con_J1Cçimento de V. S. que, em da.
ta de 29 ·de Julho p. passado, fo

ram empossados os membros· da
Dir,etor'ia ·e ,Conselho \ Fisc'al, que
orientarão os destinos deste Clu�
be durante o biênio de i950�52,

Presidente: Sr. Valdemar Viei
ra. Membros:' Sr. Jnrandir Dias €

Sr. Mário Ventum das Neves.
'

'Sirvo'me do ensejo para apre
s'entar a V..S. os protestos d;
�1Íllha ele;ada est�m.a e a,preço.

Jose Palr'oCllllo ela Costa
,

1 ° fSecré[t!á�'io

ficando assim constituidos;
DIRETORIA:

Presi-dentlf (l'e Honra: Dr. Adal
berto Tolentino de Carvalho; Pre.
sidente: Sr. Ari Ocampo !\i·oré;
Vice-Preside'l1Í-e: Sr. Joaquim Ma·

tos; 10 Secre'lário: Sr. José Palro
,cinio da Costa; 20 Secretário: Sr.
,Antônio Dias; 1° Tesoi.1reiro: Sr .

.

Nilton Maciel; 20 Tesoureiro: Sr,

> QEEMBOLS() .POST-AL .

"

PAliA " "F(JDÓ 'PAIZ 3, :
,l!/p;odutos :$'Il�,"'Ff,RUn .,:
':, eAt)(A·.. P�foTÁ.Í; '10,P.q· :0
" CIJ_Rrr;/BI: ·:,..,;,'.iPA�,�+:tW:·:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � Transportes lereos Catarinenses·. .R� i� y� ·Agora, sob i! orlentacão técnica da Cruzeiro do Sul' :�:
'� , �

'�.'�.,' SE'G/.U·�NS
...

""..CAAs·.LAS :!..�
� AS ,u

.

_ QUARTAS E SEXTAS-�EÍRAS: .... .. -.r.......
! Rio' de Janeiro;-..Santos-Paranagua:-CurItha \ �-
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Escuta de -Aprendizes Marinhei,ros A v I S Q
. Inscrição de civis candi�atos à matricula Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga- (

Acham'sle abertas, nla Escola de :Aprendizes Marinheiros dêste binete Dentá:rio a rua Tenente Silveira, Ii. 29, sala l'

h'ltado, d'e 10 de julho<a 10 de agôsto ,de 1950, as inscrições .dos civis O consultório esta aparelhado para .atender todos os

casos da clinica dentária.
candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, nasci_

. Anexo, um bem -montado Loboratório de prôtese Den-.
dos entre 10 de março de 19&2 a 2,9 de agôsto de 1934'\1 tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes Io exame para os candidatâs inscritos ,será no dia 15 de agôsto agrilicas. \

�próximo as 7,30 horas, na Escolít de Aprendizes Marinheiros de San.
.

AR!. MACHADO �_L. ·1A1.�/ CirurO'ião Dintista O(;ffAf�1
.

ta Catarina, em \Barreiros. _-"-- ---'-
"'

_

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

obtidas �a aludida Escola, no 50 D5trito Naval� na Capi,tania dos

Pnrtos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
�(J todo o Estado.

í,,-
TO NICARDIUM

Ih '

IMOVEIS
JV. S. construiu um prMio'l Não o legalizou no Registro de imóveis '1,

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?'
Si existe alguma' irregula.rÍjlade, procure h()je mesmo o Escritório Imo.
biliá:rio A.L.Alvés, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulariza.Jo!J
criteÍ'iosa�ente.DATI LOGRAFIA

(orrespondellél t
(omerclal

METODOI
Moderno 8 Eficiente

I
.

(onfere
Diploma

DIREQAOI
Amélia M Pigozzi.

Aua General Blttencourl. 48
(Esquina Albergue No·turno)

.

,"t

tN� Vot.UN.TARIOS·,OA.IP.ÁTIiIA ti ... ,tiB .. u-...
U"APOIl.TAl.,aa··tt\.U:O}IIl.l>MQ.�.ta.E"""""'�

.•• ;reune som ..• acabamento M

solidez... no piano per.feito t

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maraV1-

lhos,? piano pode ser seu ho.;e
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

...

SchwartzmaDn
REPRESENTANTE
para Santa Catarina
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��!���CO!,g�E��t !,��,���A!��� à, �:::,� c:���l:tr�a Tribunal Regional Eleitora'
;1.5 horas, na sede do Partido, lafi111'de dileberar sôbre as sugestões feitas lHO, 8 (V. A.) - O Presidente Nota da Presídêncla .

'Pelos diretórios municipais de candidatos ao Congresso Nacional e à ela Republica encaminhou ao Ban- I
Assembléia, Legislativa do Estado. BO do Brasil o processo do Conse, O desembargador Presldsn!e do 1'ribunal Regional Eleitoral, tor�·,

Florianópolis, il de agôsto de 1950. lho Rodoviário Nacional solicítan- na publico, par a conhecimento dos par lidos politicos, que os delega'
Nerêu -Ramos, presidente do autorização para realizar na- dos de pai-tido [unto aos j nizos eleitorais devem apresentar sua� ore-

................................................--. quelc Banco um novo emprestirnc denciais ao juiz competente, que lhes aporá o "visito" dado que as

rie Cr$ 250.000.000,00 para a ,COI1- tcn hn como autenticas (ArtO 7°, § 2°, da Rescl nçào n? ,8:30, de 13 de'
clusão das obras da Rodovia Pre, julho de 191'6 do Tribunal SlllJe·rior Eleitoral).
sid ente Dutra. Nessas condições, independem as nomeações de tais delegados ele

I'<€'b'p.stro neste 'I'ríbunal, que, Ipor outro lado die,las quando lhe 1'<\1'0'111
comunicadas, n50 dará conhecimento aos juizos. eleitorais respectvos
por inoperante, em face do dispositivo citado, essa comunicação.. ,

Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis, 5 de agosto de 1950�·
Guilherme Ab1"!J

FlORIANOPOLlS _. 9 de Agosto de 1950

Prossegue o êxito extraordinário
da marcha da caravana pessedista
exportador de madeira. O orador HeferÍ1:1".S'e aos amigos presentes,
afirmou não temer as ameaças de não correligionários. Afirmou qUE'
dinheiro porqus as consciências para vencer "não precisamos des
dos' humildes amam a Ifberdade e merecer os nossos adversários nem

querem vi-ver dentro dela. A se, não revestirmos de virtudes que
guir S. Excia. agradeceu a presen- não possuímos ''. Mais adeante, S.
ça ·da caravana de Curilibarros �� Excia. repeliu os

.

que ameaçam
firmando que confiava na .justiça com o poder economico, pois' na

do povo a quem' vinha prestando consciencia do ,povo está a segu
contas do que fez e do que pode rança da vilória. Concluiu seu dis- 1

fazer pelO Estado. Falando a res- curso com votos de prosperidades
peito de Udo Deeke asseverou que a Caçador. Amanhã visita a Ri
tudo quanto ele disser é compro- das Antas e chegada a Videira.
misso porque sua palavra é OU1'O de pois Tangará e estará encerrá
lei. Ninguém lhe pode disputar peregrtnação democrática.

,

essa qualidade de s·er elevado ao ........ -""'••""''''''••_......._......_.''.,,_''.''.''......JO

governo do Estado. Continuou o sr.

.Nereu Bamos : "Não estamos na

etapa de experíenclas, mas no pe
rtodo de escolher os que apresen
tam melhor índice para garantia
da felicidade do povo. Aos que
afirmam que nada se fez, respon
de não estar .parado o Estado, não
'vê loucos pelas cadeias, nem le

!pr.osDS pelas ruas, nem criancas
sem escolas, nem menores sem

abrigo ,nem doentes sem cuidados
nem mais sem assistência e pelo
conu-árío há lavouras crescendo,

/ industrias prosperando, 'pOIJulação
'aumentando ·e cidades se desenvol
vendo. Concluindo seu notável dís,
curso O Vice Presidente agradeceu
.o oonclamou a votarem na legen
da que incarna a certeza da vitória.
'I'erminarlo o comício o sr. Nerêu
Ramos e demais oradores foram vi
vamente aplaudidos pela enorme

assístencia que compareceu a mag
ll1ificente Parada civica.

/
/

JANTAR NOS SALõES DO HOTEL
AVENIDA
Promovidos por amigos, correli

gionários e admiradores dos STS.

Nerêu RamoS' e Ddo Deeke, reali
zou_se no hotel Avenida concorri
do jantar. Oferecendo o ágape fez
'3. saudação o sr. dr. Cesar Pereira.
O sr. Nerêu Ramos agradeceu sa

li,entando QlIe as aLividades de seu

governo se 'estendeu aos humildes
tendo a .convicção de que acertou.

Os naturalizados não
pOdem ser.deputados

RIO, 8 (V. A.) - O TSE, em sua

ses'são de ol!·tem, concluiu a apro.
vação das instruçôes para o pleito
de 3 ele' outubro, devendo divulgá
Ias logu após a apreciação. da sua

;'red·a(}ão final. ApreCiando a eon

�ulta o PTN sobré se o cidadão na.

turalizado pode candidatar-se aos

.r,aI;gos de vereador, prefeito, depu-,tado, deputado federal, respondeu
o Tribunal que só há inegibilidade
para o ultimo dos cargos referi-

" dos.

Guido

o ,Paquistão contra
o comonismo

"É clara a atitude do Pa

quistão cm relação a todos
os ismos" sua legislação antí
vermelha foi posta em vigor
há 1.350 anos, pelo' projeta
Mohamed ", • declarou Chan

dry Nazir Ahmed Khan, mi.
nistro da Indústria do Paquis
tão ao chegar em Sidney (Aus
trália) em 13 de Maio, che-

fiando a delegação Paqllis�.
tana à Conferência sôbre aju;
da eoomõrníca à Asia do Sul
e do Sul-Este.
Acrescentou o Minis tro que

o Paquistão era
.
um "estado

Ieologico, e uma dcmocra;
da nos termos -do 1s1al11, que
é o termo médio ideal' da de'-

mocracia, sem nenhum dos
males do capitalismo nem

do comuuismo".

Chandry Nazír Ahrned Khan
manifestou também. o desejo
do Paquistão unir-se às demais
nações da Comunidade pa
ra formar uma frente contra
o Comunismo.

Exatamente há trlnta
anos passados o Banco
Nacional dó Comércio iS.
A., esta instituição ba,nca
da a quem Q comércio e a

iudústria de Santa Catari�
na tanto devem, entI�egava
as funç'ões de g'e');ência a

um dos seus mai's d,e'vota
dos e capazes 'funci'onálios:
o senhor Guido Bott. Trin
ta anos de bons e leais ser

'viços em cargo de diveçjão,
dão aO atual g'er!eute da
Sucursal de Florianópolis,
a satisfação de apreciar o

quanto fez e ainda fará ao

comércio 'e indústria locais,
que sempre tiveram no

"seu Grudo", não Q ban
queiro ame'alhador de lu-
-'cros, mas, .e principalmen
te,. \0 "a.migo d,e toda,s as ho
ras difice:ls". Em notician
dI) êste auspicioso fato, nós
,os do "O ESltado", qnere
mos nos associar .às mani
festações de amizade e' sim
patia que lhe serão tributa-

'

das, como justa e merecid�
compensação por' trinta
anos de trabalho profícuo,
llOnesto e criterioso.

Bicicle'as
\

Inglezas
Acabam de receber

'OSNY G4M4 & lUlA.
1

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Sá onte,m assumiu o
'miu. Dias Fortes

RIO, 8 (O. K) - Somente hoje
o ministro da Justiça tomará posse
do cm·go. Ontem o sr. Bias' Forte.
foi homenag'eado com almoço na

AB1 pelos cronistas parlamenLa.
,

\res.

Os prêmiOS do
«Sweepstake»

HW-, 8 (O. E,) - Os dois pre
meios do "Sweepstake" .:fl51 ganhos
por grande numero de :p·éssoas. O
bilhete de '''l'iroleza'' foi vendido
a varejo na Charutaria·.e Bar Dama,
a varias pessoas e Q. segund:o. lugaI
foi conlprado por um grupo de 30
funcionários da SFERS. Os ele.
mentos que fizermn a "vaquinha"
estã:Q contenLissimos.

I Suc-Frufi
O complement@. alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

,CONTRA CASpa.

QUEDA lOS CA·

BElOS E DEMAIS
�
t

l

NA LAGUNA

o povo aclam o dr. Paulo Carneiro e os

candidatos pessedistas
Na semana passada, o. póvo lagu- Brava. sendo entustásttcamente rece

nense vívou os candidatos pessed is pclonados pelo prestigioso chefe po
tas durante a' empolgante manifes· . lítico. sr. Pedro Francisco da Silva e'

tação de solidariedade política ao numerosas pessoas. Na ocasião, dis
dr. Paulo Carneiro, Falaram, naque cursaram os srs. Arquimedes Faria"
la opórtnnídade.os srs, Arqutmedes Jaime Carneiro, Paulo Carneiro e

Faria Boaventura Barreto. Paulo Armando Calí l. Os habitantes daque
Carne'iro e Armando Calil, todo? te próspero dtstr ito aclamaram os

calorosamente aplaudidos pela gran

I
earavauelros.

de massa popular. Assim, prossegue, sob os aplausoE'

do povo e a chefia do dr. Paulo Cal'
Domingo os pessed'ístas lagunen ueíro, a marcha vitoriosa ,do PSD_.

ses visitaram o distrito da Pescaria lagunense.

F.V0G anao
De todos os jornalistas de .oposição, o mais citado e re;

produzido pelo Diário da Tarde tPI11 sido o Jocl 'Silveira, do
Diário de Noticias, cio Rio.

É da sua cohma .o sçg'uinte Trecho de carla:

"Não vá yocê agora, me tomar como uma mentalidade
bermética blindada inabordável, predis'posta a ;repelir, sem

julgá-Ia, q'ualq1..lel' a;gtlll1entação -contrárià. Kada disso. Apenas
estou certo de que há pontos' de visia irrcmoviveis, porque
o fempo, ao pa3saI' sobre êles, os tOrIla cada, vez mais sábios e

justos; e o que é 'assim, sábio e ,justo, não pode e não deve ser

re\"Ísac].o. Quei' um eXeJ111}lo prático? Ai está esse c1Íso do in[.e
g'l'3lismo, mais uma vez pôsto na berlinda. A atitude do sr. Pli
nio Salgado, se colocando ao lado de um dos candidatos demo.-

I
crMico:s Ià. presidê'nci,a da República, mo,dificou, em parte ou

"in tolum", a apreciação de mtútos sôbr-e o conteúdo ideoló':'
gico e os objetivoS' politicos da ex-Ação Int.egralis:ta Brasileira.
Resp'onda-me agora, você, que é 1.1111 espiriLo· Iucido e Jjvre d;:
qualquer paixão, se é possivel a algue01,. com a minha forma

ção e a minha experiência de lula anti-totalitária., acreditar
na conversão dosl inLegralistas à causla democrálica. ::-Ião que
ro valoriz·a:r á qualidade daquela lula, mas a sua constancia.
Não seria nesta hora, quando em todo mundo. crescem as pos
sibilidades 'de desenvolvimento do néo-fascismo, J que o 'Sr.

PUnio Salgado iria pôr' de lado a sua. crença no totalitarismo.
- da dirleHa, que é a ,sua r,a·zão de ser política, 'Pam diluir_,se I"

num dos pa·rtidos do centro, fiéis' a êsse liberalismo
'que aos integralistas s·empre ;pareceu repugnant.e- e quase
obceno. Se rôsEe 'Sinoera a conversão do sr. Plinio ,salgado.
'teria. ·ele, simplesmenLe, desmontado a sua máquina parti
dária e pessoalmen{e se filiado a um dos nossos pantidos po
litic.os ditos "d·emocráticos". Mas o .fato é que o. sr. Salgado
continua dono cio seu prÓ'prio parUdo, ainda é o. "Chefe Nacio
nal" e o seu partido, salvo algumas modificações de cará
ter imperativo, guarda as mesmas características da antig'a
Ação InlegTaJista Brasileira. Você nã� desconhece que tenho

amigos no PRP, 0 que com êIes tenho c'onversado demorada e

seguidamente. Todos êles vieraill do integralismo, e conti
nuam tão integralistas como .0 eram antes' cio golpe de 10 de

novembro. Na verdade, nunca deixaram o' integTalismo: fo

Tam integraJistas na -legalidade do partido, contÍl1l1a'l"am inte

gralistas quando Getulio os traiu e conlinuam inl.egTalistas
agora, como militantes do PRP. 'Essa fé no fascismo., êles a

recebem dos seus chefes c g'uias politicos. Recebem-na, par
tiouh1rment.c-, do sr. Plínio Salgado que é o. luzeiI'o de todos".

GUlLHEHJfE TAL

I -

.1 ,
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