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Tudo pronto
.

para 'O pleito de 3 1Ie Outubro
O T. S. E. já concluiu suas provIdencias: - Propaganda livre até 48 horas antes das

eleições - Entregue ja o material aos tribunais regionais
Rio, 8 (O,E.) - o 'l'SE já tomou

todas as providencias para realiza.

.ção do grande pleito de 3 de Outubro
Todo material de votação ,e apura,

ção já foi entregue a todos os tríbu-.
''1Jais eleitorais. O eleitorado nacional

.já está em nove milhões e 224,317
eleitores. Atingirá talvez 10 milhões
com o resultado final, pois já foi
>encé'l'ado_ o alistamento mas noã
sua contagem, As instruções aprova
nas pelo TSE e já publicadas, que
vão regurlamentar o pleito são as

13eguintes: A propaganda el�itoral é
Iívre durante 3 mêses antes do pleito,

I -----

.

I.

até 48 horas antes das eleições,
feita pelos programas politicas dos

partidos, candidatos aos cargos eleti
vos, etc., mediante radiodifusão, c1).
micios e reuniões publicas".
Rio, 8 (O.E.) - Em caso de neces

sidade poderão requisitar as autori
dades competentes, mediante -:-a aprõ
vação do TSE: força federal ou esta

dual que se fizer m istér para assegu
rar o cumprimento da lei, instruções
e suas decisões em matéria de pro
paganda eleitoral, As referidas ins

.truções tratam das eleições, encero

ramento do alístal�lento, lugares da

votação, constituição das mesas r�ep·
toras e encerramento das votações .

O TSE já está dando sessões diárias

para atender ao grande expediente
relativo às proxirnas eleições,
RIO, 8 (O.E.) - E suas instruo

ções finais sobre ,o pleito de 3 de Ou'
tubro prox imo, o Superior Tribunal
8Jleitoral determinou que a votação
seja iniciada às 8 horas da manhã.
Os eleitores ao entrarem no recínto

em que estiver a mesa eleitoral rei'
ceberão uma senha, aguardando sua

vez de votar. A votação será encero

rada às 1'7 horas.

o lUl8 .ANTIGO PURIO DE SANTA CATARINA

IWpletúlo- • D. o.,..tei 8IDNEl NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. ......08

Regressaral, ontel, OS sii�_rêa",
Ramos Udo Deeke e �-·,:tDlandlt�t� .

, 1.; _

.

.'

Simone Pereira-·�'c:;"
Em UI'H1O especial, da BOa, regressaram ontem a esta capital os

:;1'5. ri J"S. .'(erôu Ramos, li do :Qe(lke e i';imone Perelra. Apesar de o

tempo achar-se carregado com eh uvas', Os iI ustres viajantes d'ei xat-àrm
Vide ire às 11 1101'as, alcançando o nosso aero-porto pouco depois do
melo-dia. Ao desembarcarem, receberam na Base, cumprimentos eloS'
51'S. (j overuador _�(l!'rbal Ramos d a �j Ivo, . Secretáiios d'Es tad'o, Preteí
to da Oapital 'e numerosos amigos e córreligionár'ios.

Não basla volar;
preciso .

volar
. bem

Rio, 9 (V.A.) - Por .motivo das: sagem, Dom Jâime. Camara destaca'
que votar é um dever porém, que

prox ímas eleições em todo o paíz, o

Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro,
não .basta votar, sendo necessario voo

tal' bem. A mensagem adverte, aíu
Dom Jâime Camara, enviou mensa-

da aos fiéis católicos contra os a�
gem aos fiéis católicos. Nessa men- dts e a infiltração comunista:

,

e

Mafra será' dotada de' telefones
automáticosI

Ano XXXVI· I. . Florlln6polls-�Quint'j.felra, lO ,de Agosto de 1950 I NI 10.922 MAFRA, 9 (R.) - Segundo foi
noticiado por um jornal desta cidade,
dentro em breve Mafra será dotada'

Esteve aqui o' 81\ Norberto Rihl,
diretor da Çia. Telefonica oatartnen

se, que afirmou' que Mafra será tam

bem dotada de aparelhas telefonicos
automatíccs, tendo já entrado emj
entendimentos com a Prefeitura par�,
a instalação dos serviços.I�melag�m ao mi�1 UIIo Deeke. O can�idato de todos

IISlro LUIZ 8allo11l . A candidatura do sr. Udo Deeke ao cargo de Go-
vernador do Est.ado emerge da necessidade de acen

tuar a intenção do P.S.D. catarinense em sentido
de uma política superior, adstrita ao interêsse da ad
ministração e orientada 'por sadio espírito de con

graçamento estadual. Declarando-se desarmado de

paixões e ressentimentos partidários, antes proposto
a governar. com a objetividade capaz de situá-lo
como o Governador de todos os catarinenses, o sr. Udo
Deeke póde apresentar-se ao povo de Santa Catari
na' como uma Iegítíma expressão das esperanças ge
rais, disposto à continuidàde do programa de. realiza
ções que, desde há cêrca de quinze anos, vem sendo
seguramente obedecido no Estado.

,

Homem de invulgar discernimento dos negócios
públicos, tendo-se adestrado na prática profissional
durante longos anos dedicada ao serviço do Estado,
o candidato do P.S.D. ao cargo de Q;bvernador não
trairá a expectativa de quem, como o eminente ca

mriJlense sr: Nerêu Ramos, o vem lacompanhando em

vítoniosas excursões pelos mais distantes mun lcíptos
de Santa Catarina.

Agora mesmo, volta Udo Deeke duma dessas Via
gens que se lhe prestam à auscultação das necessi
dades daquelas zonas onde o homem dos campos, o

la,Vrador infatigável da terra compensadora mais
precisa da assistência dos poderes públicos.

.

V·erdade seja dita,' tem sido questão de dignidade
das administrações que se vem sucedendo desde a do

s�. N_erêu Ramos' continuar a obra de prüfunda signi
flCaçao humana e de recuperação econômica levada
à realidade por aquele estadista que de há milito vive
·na alma agradecida do povo catarinens�. A valorização
do homem, pela educação e pela saúde, e a sua digni
ficação pelo trabalho bem remunerado. e -pela atua

ç�o conciente de sua valia na sociedade, tais têm
sIdo os objetivos da política administrativa a que se
a que se apegou o P.S.D., como índice dos postula
dos de uma democracia atuante, menos aie-itá ao

,verbaUsmo e à fórmula, do qUe ao pragmatismo con
vergente no bem-estar- da coletividade.

O sr. Udo Deeke, engenheiro e homem púbUco,
s�belldo discernir as reivindicações lícitas., para. pro
ve-l�� ao encontro dos inte·rêsses gerais, é ainda um
eSpIrIta aberto ias mais amplas idéias conduzindo
se por ditames de uma conciêhcia mor�l bem escla
recida e imune de preconceitos e de ambições. A
fran'1ueza de sua linguagem não ,oculta segundas in�
tenç<8Gs, nem arma ao efeito para ludibriar a con

fia�ça do eleitorado, a qual, de-resto, nunca lhe fal
tana desde os assinalados serviço.s que doou ao Es
tado.

_".
•

\!Vota:r em U?� Deeke, pois, será entregar o Go
vern o a um admlllI'strador ao nível das esperanç�s do
110SS? p�vo', preservando um patrimônio que temds
p�r �nahenavel e �,ue devemos à atuação de. homens
PubliCos

.•

a �uem, Ja por três vêzes sucessivas, a voz
da conCIenCIa de Santa Catarina consagrou nas
tlrnas.RIO, 9 (O.E.) - Despacho proce,

dente de Barrow,Furness, na Ingla-

���'I�al;�!Ol��aG���:"� de���:�iOl::��'��� 3 t 3 dep .. tados Festividade reli". iosa em Araquarl·sal' ao Brasil ainda nesta semana.
. ... na 11;

Nunia das ultimas cel)rilOnias pre· �
parativas de regI'esso, oficiais e ma" pro'x;m'a I gtl' I f'

'.'
ARAQUARI, 9 (R.) - Teve lógar

rinheiros visitaram o ceIl0tafio, num fi· e IS a ura domingo Illtimo, nesta vila, a tradi-

parque publico, oÍlde o capitão Gau' De 'd 1
. '\ cional festividade de S. Bom Jesús.acor o com a eglslação que .deração: - Amazonas 7' PaI'á 9' Este ano a aflllencl'a' de l'omel'l'osdia depositou uma coroa de flores vem de ser ap 'o d Câ

' "

,1 va a na mara e Mar�nhão, 9; Piaui, 7; Ceará, 17; foi muito maior do que aquela veri-junto ao monumento'. O prefeito da no �e�ado Fe�_eral, 313
.

deputados São Paulo, 42; Paraná, '9; Santa Cá-cidade recebeu a tripulação no Pala· f€delalS deveIao ser I'lleltos a 3 de tarina, 9; Rio Grande do Sul 24'
ficada no ano paJ?sado, n'ãa obstan�e

cio Municipal, ocasião em que os ma- Outubro para ·totalizar o número ele Minas Gerais 40' Goias 7' D' t"t'
a ameaça de máu tempo. Centenas

l'ujos brasileiros desfilaram em volta representantes do povo na próxima Federal 17 . 'Mato Gro�o '7' I; 11? de automóveis, caminhões, camione

_?o navio, numa,.parada colorida e, Câmara dos Deputados. A divisão tório d� i\c;'e';. GuapO"é' 1;' A::rn:
tes e carros de diversos tipos, puxa

:ImpreSSIonante. 1 está assim feita, por Estados da Fe- e Rio Br;nc�, i.
. , apa dos a tração animal, alinharam-se ao

,longo da estrada que condl!z a esta

RIO, 9 (V.A.) - Será inaugurado
3.5 15. horas de hoje na galeria doe
ex-procuradores gerais da Repúblt
ea, no Supremo Tribunal Federal.
o retrato do ministro Luiz Gallotti.
Nessa ocasião usarão da palavra au

torídades da justiça e amigos do ho

menageado, inclusive o ar, Plínio de
'Freitas Travassos, procurador geral

. da República.

da ministro
Jostica

Rio, 9 (O.E.) - Assumiu ontem
o exercício do cargo ele 'ministro da
.Just íça o sr. Bias Fades. Falando á'
imprensa; disse o 'novo titular que
sua ação na pasta politica obedeceria
'â seguinte linha, em resumo: F0r
Ulularei um apêlo a tôdas as autori
dades do �liz, aos meios Il,liticos G

Jlal'tidos aos homens de, imprensa
e á ino�idade, para que se crie um

,

clima de confiança, a fim de efe1<i
val11ente a vontade do povo e que os

órgãos da soberania nacional que se

venham a constituir se empossem
com a convicção de que vão exercer

a vontade pela livre manifestação da

opinião do Pais".

'''Posse
da

Empréstimo dO .Pará
pelo Houvo do Brasil
RIO, 9 (O.E.') - Noticias vindas

de Belem do Pará informam que o

:Banco do Brasil acaba de fazer áque
'le Estado um emÍll:estiúlÕ de dez mi
lhões de cruzeiros
" .

Visita do decàno dos
tecelões

RIO, 9 (O.E,) � Está sendo espe,
rado nesta capital o SF. Malcl)lm
Campbell (não é o famoso recordi�lta
mundial de velocidade em autor:',óvel
l"'lglt'>s) e sim o dt5cano da Escola de
Tecelões do Est.ado da Carolina do
Norte, nos EE. UU. A convii,_, (lo
g•.vêrno brasil'·ir·.). visi',1.'á ela os

principais centr JS da inlth:tna na·
cional de tecidos, devendo pronun'
ciar uma série de palestras no Rio
e en'l São Paulo.

o cruzeiro do
«Saldanha da Gama»

/"

de uma rêde de telefones automáti
cos iguais aos que possuem outras
cidades do Est!!odo.

Serão lançada em' Pesquisas
circulacão ' pe.trolileras.

Novas notas de Cr$ 2000 de RIO, 9 (V.A.) -;- No mod.o de :ver:
h 1 t' dos tecntcos em petroleo o Acre se-

cor c oco a e
'a taívez dono de uma area dali

RIO, 9 (O,E.) -- Em, sua última rr
'. dr Brasil Acontece que o

-

1
.

ta Ad
' ..

t malOres o ,

s�ssao, recso. veuda f:' t' �llllS �a' transporte da materta prima. para:
t�va da,

.

aixa
_

e 01' izaçao au O·
tt'efillamen,to sería mais d.jficil. Li

rizar
.

a circulação de notas do papel-' .
, t mbem situado na bacia a�

d d drã Cru eír d e tam moeu-o, a
.....moe a o pa I a? I z 11 o, a s -

mazonica é acessivel. � ..

pa segunda do mesmo tamanho e �e. As pes�luisas que o CNP vem- de
senha das notas que atualmente CIro

senvolvendo em outros pontos do
cu Iam, porém de cor uniforme, na

territorio nacional duram .já 5 anos
.frente e no verso.

enquanto na amazonia foram íníeia-
Serão assim lançadas em circula'

das somente a 3.
ção novas notas de Cr$ 20,00. da dita

estampa mas de cor chocolate,

Prisão de comonis
tas �Da -Alemanha
BERLTM, 9 (I�S) - Cem comu

nistas alemãestoram presos no se

tal' francês ode Berlim, hoje, por
distribuirem uma "petição de paz".,
'patrocinada pela Russia. Não l'i'bu
ve violêncÍi:1, mas a· Policia foi pos·
ta ,em estado de al.erta pal'a fazer
frente a uma aparente invasão de
"combate.nt,es: da paz" proceden.L,elll
do setor sovié�ico.

Os haDseuiaDOS
e o voto

f

Rio, 9 (O.E.) - .Despachanâo o

I processo referente ao doentes" do mal

'de HaIisen, o desembargador Oliveira
Sobrinho, do 'l'SE, nomeou uma

junta médica 'Par'a responder ao�

q{üsitos forfnulados a reslteito da�

pIJssibilidades daqueles enfermop
·exercerem o direito de voto. Consti
tuem e junta,;'os pl;fessores Eduardo
Rabelo, João Ramos Silva e Hera·

clydes Cezar de Souza Araujo.

Calcula' que- a Rússia
-

tem 200 divisões
WASHINGTON, 8 (u.p.) - o se

nadar democrata Millard Tydings.
presidente da comiss.ão de fôrç.as ar·

madas do Senado, calc\llou que a,
Rússia conta com duzentas divisõeE
em potências. O senador Tydings ad
vertiu que se deve instar a Europa
a que acelere seu rearmamento, se

querem que a balança do poder mi·
litar se incline em favor das demo
cracilj.s.

O senador Millard Tydings disse
também' que, em sua' opinião, a Rús·
sia levaria vantagem militar inicial
contra as potências ocidentais. no ca·

su de nova guerra.

Cassados os 'mandatos dos verea
dores comunistas de Olinda

RECIFE, 9 (O E.) - A Câmara

f Municipal de Olinda 1':0uni Ill-s.e
.

exL1'ao'1'dináriamcnte. para LÓl1�ar
.

conhecimento de um requerimen
to, no qual era pedido a cassação
dos mandatos dos vereado?es' co

munistas ,eleüos pela leg'enda do
Pm·tido Traüalhista Brasileiro.

DL-pois de duas huras de discus

são, sob uma salva de palmas

das galerias,' foram cassados oS:

mandatos dos seguintes repl'es'en�
tantes vermelhos: Irineu Ferreira,
Salvador Nigro, Amaro Il.ocha e

do. sup}ente João f3ento. São os

seguintes os' municipios dêsLe Es·
tado que já cassaram a represcn·
tação moscotiva :

- RecHe "Jaboatão Cabo Pau, '.'

d'Alho, Timbauba e agora Olinda.

vila, durante a manhã, conduzindG
romeiros de Joinvile, São Francisco
e outras' localidades.

Os átos festivos, constantes de mis
sa na igreja matriz, leitão de pren
das e procissão da imagem, pelas 15
horas, decorreram brilhantemente e
na maior ordem.
Esteve presente a. banda de músi

ca do 13ú B.C. que se fez ouvir du
ran te os festejos.

--�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/' l)rovisól:ia, tendendo fazer estudar, llélo Conselho, c'

prioridade, "a agressão contra a Repuhliéa da Coréia
Realizada a votação, com os' resultados já enumera

o Conselho ele�eg-urança resolve que só fique inscrita

ordem do dia a' "Queixa pela Agressão come Lida, contra

Repuhlioa da Coréia", .segundo a redação americana."

.

t,

,LAKE SUCCESS, (V. A;) - Por 7 votos contra dois
e duas -abstenções o 'Conselho de Segnranc:.a da ONU 're

jetou a ordem do dia apresentada pelá delegado SOVle

tico sr. Jacob �!alik, e 1)Or 8 votos contra 1 e duas ahs

tenções, aprovou a ordem do dja proposta pelo sr. War

ren Austín, c�,ef.e da 'delegação norte-americana.

,O, Conselho tinha, ,à sua frente Ipa,rá exarnínar, a or

dem do dia provisória elaborada pelo seu presidente
Malik, propondo que s,e examinasse a questão da admis

são da China comunista na O:'-iU e, 'em seguida, a solução
.pacifica 'do conflito coreano. Por seu lado, a delegação
âríl'ericana apresentou uma emenda a esta ordem do . dia

Assembléia Leglslativa
Presid��cia - Sr. Ruy Cesar

I
especial de Çr$ 144.000,00 p:

Feuerschuette. I
atender ao pagamento de v

Secretaria - Srs. Alrredo cimentos dos funcionários

Campos e Pinto de Arruda. I Quadro Vnico do I Tribunal
À hora regulamentar, teve : Justiça. Aprovado. '

início a sessão. O sr. secretáriO\1 6) - Votação da indicação
fêz a leitura da ata da reunião l!4/50 que s�licita provídê
anterior, tendo sido aprovada. eras, no sentido de ser ms

sem restrições. Procedeu-se, a, lado em São' Joaquim u

seguir, à leitura do expedíen Pôs t o de Agro-Pecuári
te. Aprovadc.

\
b h

Não havendo inscrição de 7) - Votação da Indícaç

Apo"ia,m os Ira ai· aderes os pla- �o�ie\tlad_e •

Ca•• oradores na horario expedien- referente ao projeto de lei
" te O sr. presidente declarou lí- '136/49 publicados no "Díâr

nos de d'eíesa de' Traman de EstajJs'lcu vre a palavra. da Assembléia" n. 14,

1

' '

" .' Dando prossegUime��o a seu pro- Como nínguém a solicltassv 29-7-50. Aprovado.
WÂSHINGTON, 8 (USIS) �

OSI'
pedido do Presidente Truman ao grama social, a Sociedade Catarinen- tlr Mesa submeteu à votação do 8)...".. 2a Discussão e votaçã

lideres da .grande maioria dos tra, Congresso para o estabelecimento, se de Estatistica está promovendo a, plenário o requerimento anca- do projeto de Iel n. 5()/50 Q
balhadores organizados' norte-ame, '" realização de uma festa denominada minhado pelo sr. Ribas Ramos autoriza a aquísíção., por. do

. . ' Despertar da Primavera, nos safões
i"ICanOS e um grupo diretor llaCl(�� de fôrças econômicas norte-ame, do Lira Tênis Clube, nos sábado, dia, na, sessão do dia 7. A votos foi ção de uma área 'de terras, D

nal, proclamaram seu apôio ae ricana� para a defesa. 26 do corrente, quando será élelta a aprovado. distrito de São Roque, mus
Raínha daquela associação dos pro- Orrdem do Dia . cípío de Crícíuma, 'para a con

fissionais dos números. 1) - 'Votação da redação fi- trução dê' uma Elscola RUfa
Foi obtida a colaboração da em- nal dada ao projeto de lei· n, Aprovado,

I 'prêsa de transportes aéreos TAC, que 36/'50 d'
- '1

. qUe conce e lsençao De
.
9) - 2a Discussão e votaeã

ofereceu passagens para a capital fe- '
-

deral, graças á boa vontade de seu impostos a Guerino Ffllntte. do projeto .de lei n. 55/50 qu
esforçado diretor-comercíal, senhor Aprovado. '

,autoriza a Fazenda do \Esta(}
Luiz Fiuza Lima. Também a Relo- 2) - Votação da, redação fi, Ioar à Prefeitura Municipal ô
joaria Royal, na pessoa do seu pro- nal dada ao projeto de .Ieí n. Pôrto União-um terreno e un
prtetárío, senhor Osmar (Rigceira, 58/50 que autoriza a abertura, ,prédIo; pará'abertura de um!
contribuirá com mimoso aderêço. Ou- d
tras firmas comercaís e industriais

e um
,

cr-díto especial de Cr$ Rua. Aprovador
já se pronuncíaram . favoravelmente 225.717,50, para pagamento de Publicados no "Dlárío q

.

e prometeram sua colaboração. dívidas de exercícios findos, Assembléía" n. 13, de 25-7-50
As candidatas. escolhidas entre as Aprovado. 10) :_______ Discussão e votacãi

d AI' íd
associadas péÍa Comissão Promotora, 3) Votação da redação- fínal lia projeto de le1 n. 54/50. llll

e mel a são as senhoritas Dilma de Assis Mo- dada ao projeto de lei n.'59/50 visa modificar os límítes entr
raís, Suely Oouvêa, Nilda da Luz .

Ed ith de Almeida Bernardes e filhos ,,� Maria de Almeida Cordeiro, Maria de Lourdes Damerau, flue autorlza a abertura de um os mumcipios de Plratuba

Ocampo. ainda consternados com a perda de sua idolatrada.mãe e avó. Maria Nilsa Spoganicz e Célia ,Brog- crédito especial de Cr$ f' ••• ' •• Concórdia. Aprovado.
Eulália Souza de' Almeida convidam -seus iparentes e vessoas dé nolí. 63.852,60, para pagamento de Publicado no "Diário da -\s"

suas relações para a missa de 300 dia que, em sufrágio à sua bonissima Reina grande animação entre os dívidas de exercicíos Jindos, sembléia " n. 15, de 2-8-50.

alma,' mandam rezar na Igreja 'd
..
e !S. Fran�isco da Penitência, às 7 '110- sócios d� SCE; os votos podem ser Aprovado. 11) - �a e Única Diseussão'

procurados 'corll os . diretores ou só- 4) V
-

d d
LI

\ ras
,
sexta-Beiro. dia 11 do corrente.

,

otaçao a re ação final jo projeto de lei, que cria n(j-
( ,cio� daquela entidade, dada ao proJ'e-to de lei n, 67/5() n'ua,dr'O U·nl',co' do E's,tado 3 car-A' todos ,que comparecerem antecipam os seus agrade'cimentos. ' "t>

. \.

ElAL que visa isentar a Sociedade gos isolados, de provi'Il'iento

---P-AR-.-T-I-D-O--S.-O-C-I-A-L-��-·D-E-M-O--CRA-'-T-IC-O-.
---- FRAVINQHUEWOCKEEOMSOTGAO'O Hospitalar Santo Antônio e efetivo, de Fiscal de Fa�end3;

Maternidade Zenaide Bertaso, padrão M.
'

.

"
' " S

-

I L V E I I A ,. do impôsto de transmissão de Exgotada a matéria da OI'

'DIRETORIO' ' MUNICI'P�Al' prropriedade "inter-vivos". dem do Dia, fbi concedida Jii

i\.provado.\ vre a palavra para explic'açãóf
Publicados, no "Diário d'a' pessoal. Não havendo quem se'

A "' T ,I S
.

O
i\.ssembléia" n. 15 de 2-8-50.

,
manifestasse, 'encerrou-se

\( MAU·TEMPO 5) - Votação do projeto de sessão.

NÃO SAIA. NUNCA
lei n. 72/50 que abre crédIto

No interesse da sua, própria saúde,
exija o remédio consagrado:

REGU�LADOR
/

N� 1 - EXCESSO N: 2 _' FALTA OU ESCASSEZ

I' REGULADOóR XAVIER - o remédio de 'confiança da mulher
i, ,""

"

\

/
,

Encerrando-se no dia 2 de agos� VaJcyr BorgeS', Werteh,Gouvêa de
to p. vindouro,' o serviço de alis� Ara1'ljo e Silva, Valdir SiLva, Ze.
1amento eleitoral, ,este Diretório, naide T,ereza, Are,ias, Zelita Laus
solicita o 'compai'ecimeDto' dos da Silva, Yolanda Vieira Leal.

__�rs, correlHl,onarios �ixo dis� ,sACO DOS LIMõES,: Felinto

criminadosi a SMe do PSD, rua Raupp.
'A�cipreste \ Paiva n. 5 sobrado,
á�fim�d� satisfazer(;lm o despacho
exarado, pelo Juizo Eleitoral, em

seus requerimentos:
FLORIANóPOLIS: Artur Cor_

rêia 'de Melo, AJ.tamiro Nev&S' dos
,/ Reis, Antonio José do Nascimento,
Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Lessa, Cleonice Maria da
Rosa, Dj-alma Cunha Di,anê Cnnha,
Do é

' "

mr my Magalhães .de Fr&tas',
Do,rvalina Gomes da Maia, Eucli_
des Cç'sta, EvelYm Santana, EE�
sabeth Hanspurg, Etelvina Ander

I
son '!.MJonzolli, Édio SaBta'na, Gu·
mercindo Xavier, lsio Reis Silva,
Ivonete Fernandes, Ivonete Régis
João Hernades, João Olegário da
Silva, Júlio Coutinho de' Azevedo

I
' •

Lauro Ale,ves, Lauro (2uirino do, r

t. p'Nascimento, Luiz Perna·do Macha_

'j
,,' ri Ica ,a eron .

,

do� Maria Gossenferth, Ma�ia' Eu.
.

NOVA IORQUE, 7 ,(LN.S,) - Se- FERIDAS, REUMATISMO E.
lál.ia de Andrade, Marc,

os Les'sa, rafino �omualdi, representante lati-, PLACAS SIFILITICAS
Maria Jusé Reis Silva', Maria Her- no-amencano da Federação Ameri, EI,·x',·r da NR,"U'o,lrames, Martha Hauspurg Neiva c�na do Trabalho, disse hoje que o V '.y �B

Zenft d S 'I
'

.
... "'. - I fJlU

da greve que durante três me- M�chao,�eéio ouziU",-!!' no t,,�tQmlllllt

,

a
..

1 va�" N�I� ConceI,ç::o, ses efetuaram os operarios portuá- da lIifllim '

,Os�alflo Llsb�a, OdIlra CarreIrao rios d� Argentina demonstra que "a
OrtIga, Palmira Santos, Paulo da liberdade sindical" não existe nesse

M.,OVEI,SRosa Luz, Regina -Magda P. Simões, pais, Disse Romcaldi q.ue o trata-

Valdo :Rosa Silva Vírgilio José ment,o - �ado pelO govêrno argentino
Luiz V.aldir F'· C t'

, ao Smdlcato que d,eclarou a greve é, Por motivo de muda�ça, vende-se

W lt' R'
ranCISCO ae ano, "olvtro caso da 'forç� impondo'se ao móveiS:' Ver e tratar á Avenida Rer.

I a cf amos do Nascimento direito", •

cHio Luz, 1&7.
f

-;

·Serviçó Eleitera].
Do'Gartorio Eleitoral da 1380• �ona, pede-nos seja puhlieado que,

de acôrd,o com o 'art., 5° do' Regimento dos Juiz-os e Cartoríos Eleito,
raís, a ,ENTREGÂ DE Tl'rULQS ELE-ITQRAIS SERA FEITA SóMEN

']?E NO HeRARI0 BAS H �S .16 HORAS, díáriamente..
. I

" t
.

Missa de 30· dia
-

Eulália. Souza

_I

TRINDADE: Oscar Tetul-ian.o
Silveira, Man,oel Ari da Silva. ,
CACHOEIRA DO BOM JESUS:

Osvaldina Dagoberto de, Maga�
lhães, tl�4';\)tonio Guilherme dos
Santos João Mano,el dos Santos .

.

RIO
'

TAVARES: Sellem Pedro
Cardoso, João Manoel Martins t\

Hildo Martins. \
ESTREITO : �ertoldo Martins,

BelLarmino Manoel da Silva, Ho
che' Paulo Platt, João Boaventura
da Silva e Martinha Maria da Sil.'
Vil, (
Florianópolis, 19 dê illnhO\

de 1950.
Tte. Albâno, de S, uza Lúcio

,

Delegado do D.M.· do PSD. .

,
,

E. TonóIli

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANClj 7
PROCURE

, Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

Y�t!t���8o(V�!e�'!on ass�ciação .

Cat+
.

de ;

.

Engenheiro�
Nao lendo SIdo possiVel realIzar_se, ,em 280 convocaçã0, comO"

pr,ec�ituam os es�a�ut�s, a assembléia genil para eleição da nova di_.
retona desta Assoclaçao, 'por motivo de fôrça maior, convocà o·g snrs.

.associados para a referida eleiçã.o, a realizar_s'e no .dia 15 de agosto":,
àS' �O horas na Séde Social.

.

CID ROCHA AMARAL - Presidente.

tecendo um desastre com um avião
da Transcontinental que teve um mo

tor incendiado quando se- preparava
Dara levantar vôo, O piloto ordenou
aos 40 passageiros que abandonassem
o aparelho; e em virtude do pânico,
houve um �tropêlo em que ficaram
tigeiramente feridos dois dos passa

g'eiros. Também o própfio piloto só
Ereu ferimentos no rosto. Os bom
beiros da base aérea apagaram o fo
go pue chegou a inutilizar o motor,
A. viagem prosseguiu em outro avi,
ão.

Tribunal RegionaJ Eleitoral·
. Prazo' para transferências de eleUor-res

° sr. desembargador Presidente do Tribunal Reg�ona!;
Eleitoral recebeu o seguinte telegrama: I

RIO, 3 -. Comunico vossencia Tribunal Superior Eleito
ral sessão hoje tomando conhecimento consulta sôbre trans-'
ferência de eleitqres d\:) uma zona para putra, dentro da mes-'
ma Circunscrição, resolveu fixar o prazo para aquelas transfe�
rências até 15 de agõsto corrente, podendo os pedidos sere1lli"

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Bocial
,ELEGANCIA

Se você é volumosa, comece,
escolhendo sua 1'01�pa com ClIi·1
.dado: evite aodés, babados e o I
cárie em uiez; de

prefe,r:cmda',à roupa a tio direito. As cÔ1'es
mais [aoortineis ao seu tipo,
são: o prelo, Srml)re elegante,

,
o azul marinho, o verde es

cara, o vermelho plÍrpa,l'a, Pro'
cure {Wfir do cinza, que sem

pre aumenta. Se escolher um
, tecido estampado;' prefira os I
_. desenhos' miúdos e geométricos,

evitando as flãres e,' em geral, I

os (�esenhos fantasia. Use saia II'e casaco e não saiu e blusa; os

'Vestidos inteiros, só quando fÓ',Tem beni simples. As fazendas i
,mais PI'Óp1'1:I1S são os crepes de

Iseda e lã e os algodões [Iexiueie.
Pura tt noite" use' crepes pesc!'-Idos: ent tons discretos. Prefi�'a
efeitos de drapeados le eoite

I
.

01'nam.entos. Os acessários como

Ios jóias, o calçado, os chapéus
etc., deuem. também ser simples.

i
.

. I
Nesta temporada de znve1'no

nota-se a »ariedade, de aceSSÓL
rios e detalhes, das mais va

riadas formas, acompanhando,
.compbe,tanião e compondo (l

maioria d'os modélos, tanto de
passeio como para a noite.

IEntre aqueles, destccani.ee as

ecliarpes, as 'estolas, as manti:

Os operários estão decididos a

ganhar a guerra na Coréa.
Em realidaele, os operários estão

decididos' a derrotar qualquer agres
são comunista, onde

.

quer que ela

se produza.
Esta afirmação é feita por mais

de um milhão de trabalhadores.
Num telegrama ao presidente Tru

man: êsses trabalhadores que são

os t�abalhadores das indústrias do

automóvel dos Estados Unidos
dizem textualmente:
"Os operários livres produziram

mais do que os J;lperários escravos

de Hitler.
"Desta vez, V. S. poele contar com

os operários livres para preparar os

artigos necessários para a vitória."

O t�egrama � assínâdo por Wal

ter Reuther, líder dos trabalhadores
nas indústrias do automóvel.
Convém notar que estas indústrias

são ele extrema importância para a

. preparação militar.
Nas fábricas de automóveis se ta

'bricam tanks e motôres de aviões.
As côres das [azendas dos ves- Uma destas fábricas - a Cadillac

tidos devem ser escolliidos de - já esta se preparando para pro'
acô1'dlo com o talhe e a idade duzir tanks,

. .

Mas os trabalhadores da mdús
tria do automóvel são apenas um

milhão do total de muitos milhões
de operários que já manifestaram
seu apoio integral ao presidente
Truman e às Nações Unidas.
Neste total, destacaram-se os sete

milhões de operários da Federação
Americana do Trabalho.
Interpretando os sentimentos dês

tes sete milhões de operários, o pre
sidente da Federação William
Green - diz textualmente:
Precisamos acrescentar à estrate.

gia total pela paz do . mundo, uma

preparação total para enfrentar qual
quer eventualidade."
Green acentua o papel elo operário

para o

lhas e as iapas de p�le, que
tanto seroem. para U?n(� 'vi.s'iltla
on uma reunião à tarde, como

para passeios matinais.
* '*

As mulheres que, (la aparece
rem os primeiros fios brancos,
resolvem mudar a CÔ1' dos seu�

cabelos, cometem um érro que
as tornará escravos de sucessi
vias tinturas, s(ern conseauirem
1;1h resultodo eficaz. PaI" rssol,/

vêm-se tantas senhoras com os
cabelos de - tons os menos ade.
quaclos e os mais itmerossimeis.
Se não gostam dêsses fios bran
cos, tinjam-nos, mas da côr
exala dos cabelos.

de cada uma de vo'cês.

As sombrancelhas, para se for
talecerem; devem ser tratadas
com apticações de óleo de ri.
cino, que lhes estimula acres

cimento e lhes dá brilho, pois
quer-quando são ralas, curtos e

desbotadas, deixar de dar vi.
cidade ao rosto .. Além disso, Ta.
zem com que as pupiicrs pare.
çam menores.

- ANIVERSÁRIOS res e numerosas amiguinhas, co
.Srta. Teresinha ele Arruda Ra11'U)s memora, hoje, mais um aníversá-

A data que hoje transcorre é de rio natalício, a inteligente e gra
intenso júbilo pai-a as amiguinhas ciosa Carmem Nanei, querida fi
e familiares da gentil e distinta "lhinha daquele casal.
-senborInha Tercsinha de Arruda A. menina aniversariante of'ere
Ramos, pois lhe assinala 'P aníver., cerá as suas amiguinhas c família-

. .sárío natalício, res uma festinha.
Fino ornamento da nossa socíe- Gema Sclimidt

. -dade, dileta filha do nosso preza- Comeruora hoje, mais um ani-
,do coestaduano sr. Vidal Ramos versar-lo natalicio á senhorinha Ge-

mum distinção e inadiante sim- funcionário municipal;
patia a cumprimentam também, - a sra. Maria Madalena Piazza,·.desejando-Ihe ,perenes felicid,ades. eS'p'os'a do sr. Mario Piazza, funcio-

Srta. Noemí Flores nário estadual;
Ocorre, nesta data, o aniversá- - o jovem Emanuel Florentino

rio da senhorinha Noemí Flores, I Machado, residente em Criciuma;
,dilela filha do sr. Pro�. AlUno - o meninó Ari Francisco, filhoFlores, bl:rthante jornalista, ex- do sr. José Borgonovo, comercian-
':"'proprietário dêste jornal, e da 'te, e da sra. Josc'fina Borgonovo.
sra. Zilda Cala,do Flores. VIAJANTES

Sr. Qlto Wille

Em socorro _do Navio
Nova Iorqu;e, 9 (U. P.) - O na·

vio do serviço de guarda costas,
"Dexter", partiu a todo vapor em

Em ° meio do regozijo do dis-
I socorro do navio mercante nOrue

.' tinto casal Carmem Lentz e Har; g'uês, "Belfri",. que se acha em pe
rDIdo Vilela, alto funcionário da: rigo a 1.300 quilômetros 'a nordes.

\ Penitenciária do Estado, familia-' te da Terra Nova.

. Neto, digno -Becretárío da Viação
Obras Públicas e, Agricultura e

"da sra. d. Maria de Arruda Ramos,
Teresinha desfruta de seleciona
.das amizades que, hoje, com cer

.,:íeza, acorrerão à Avenida Mauro
"Ramos para cumprimentá-la pelo
feliz evento.

Os de "O Estado" que a adml,
-ram sobremodo dada a' sua ínco-

Aos muitos cumprimentos que
receberá pelo transcurso de Se'll

aniversário ,natalício, juntamos,
'·.com prazer, os' nossos.

Sra. Eva Gomes Natividade
Faz anos, hOje, a exrna. sra. d.

Eva Gomes' Natividade, digna. es

.Pô\sa 'o sr'. Danton Natividade, alLo
iuncioná!l'io do �1)artamento de

. Saude Pública. Às huniPnagens
que forem presta'das à ani\'ersa
Tiante, os d,e "O Estado" se lasso·

. ,clam, respeitosamente.
Carmem Nancí Vilela

ma Schmidt, aluna do Curso Nor
mal do' Colégio Coração de Jesus.

FAZEM ANOS HOJE
A sra. Adalgiza Sales Osório, es'

pôsa do sr. Aldimlro Osório, indus
trial;

,

- a sra, Filomena Cíoffl, espôsa
do se. Domingos Cioffi, do comer

cio do Estreito;
- o sr. Ubiratan Reis e Silva,

A serviço do Guia Publico WilIe
que circulará na cidade de Blume-,
nau 'por ocasiEo dos festeJos do

Centenário, está nesta capital, o

sr. OUo Wille, pesso.a largamentp
conceituada nos meios comerciais
e sociais daquele próspero munici

pio, a quem cumprimentamos.

Cr$ t.750.00
o quanto cústa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

\ Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase':.Terreo RIO, 9 (O.E.) - Terminou a gre. estes conseguido do ministro da

1 ducação, sr. Pedro Calmon, as
ve dos univel'sitáriQs cariocas tendo vindicações que pretencliam,

o PRECEITO DO DIli;
AGt'A E PRISÃO DE VENTRE
A priS'ão de ventre pode ter co

mo causa o costume de beber pou.

Terminou a nreve dos da .água. Quando O' individuo nã(}
� pebe água r'etira do intestino a

Univer§i1ários Cariocas água contida nos alimentos. A!I

E. fezes ficam, pqr isso'l muito re

rei-I duzidas de volume, o que concol'

re"para a "preg-uiça intestinal".

Os operarios -e
a guerra

Por AI Neto

de 1950
------.--�----------------�---

3

- que fabrica as armas

soldado - e acrescenta:
"Os operárícs devem ser mobtlíza

dos.
"Nossos sindicatos estão dispostos

e preparados para cooperar na gran
de tarefa como. devem fazê-lo todos
os homens livres" .

Outro grande grupo de trabalhado'
res que Já está alinhado ombro a orn

bro com as Nações Unidas 'e o. presí
dente Truman é o Congresso das
Organizações Industriais dos Estados
Unidos.
:Êste grupo é formado por mais

de seis milhões de trabalhadores.
Falando em nome dêles, o presí

dente do Congresso das Organizações
Industriais Phillip Murrad, eliz tex
tualmente:
"Nós nos congratulamos com o

presidente Truman pelo forte progra
ma que êle propôs para derrotar a

ameaça comunista à paz mundial na
Coréa, e para fortalecer a defêsa das
nações ·contra outras_ ameaças à páz."
Na América Latina os operários

também apoiam 'Sólid�mente a cau

sa das Nações' Unidas,
Os representantes trabalhistas Ia·

tino'americanos, que acabam de par·
ticipar (,la Conferência Internacional
do Trabalho, em Genova, expressa
ram o ponto de vista dos o'perários
da América Latina, que condenam a

agressão comunista na Qoréa.
Esta atitude dos repi'esentantes

trabálhistas da América Latina é in
dicada pelo senador Hel'bert O'Conor,
que regressa da Conferência de. Ge·

-

/

Panelas de' Pressão ÀRNO
I

a Cr$ 5tO,00
Grelhadores Etétricos

a Cr$ 500,00
/

na Eletrolandía
Edf. Ipase - 'I'erree

nova.

"Os, representantes trabalhistas
acrescenta O'Conor expressaram a

esperança de que seus paises poderão
dar- alguma ajuda tangivel ás fÔrças
norte·americanas que lutam na Co·'
réa."

.

I

'Mudou de nome
a «Asl.rela»

HOLLYWOOD, 9 (INS) - A 20th
Century Fox, lembrando-se elo pres
tigio atingido' por Janet Gaynor deu
idêntica oportunidade a Mitzi Cerber
contratando-a para nova série de fil
mes. Assim, o nome ela jovem estre
linha foi mudado para Mitzi GaYllor
e sua estreia ]10 filme "My Blue Hea-
ven".

Rua Arcipreste - Paiva -

Novas dlremrtas \
I

Sindicato dos Empregados. DO Comê·rcio
Ide Florianópolis�

. .

Recebemos a comunicação ele ha- Tesoureiro - F'Irmino Feijó.
.

ver sido empossada, em data de 1C

I
Conselho �iscal: -

. �ranClsco
de julho findo a nova diret�ria �o Miguel da SIlva, Dr. ProcoplO Dario

SiJ!'dicato dos Empregados no Comer
__. .

cio de Florianópolis, tendo ficado Ouriques e Joao Micolazzf.

assim constituida: Suplentes do Conselho: Oscar

Presidente - Ivo Galldolfi. I Bran.dão, Joaquim Coelho da Costa

Seretário - Arrny Faisca; .

e Wllson Luz.

Oficina . ,JEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DH PEÇAS 6�NUINIS
Coasêrtos em geral

FIGUERA'S & HOMS, LTDA_
Distribnidore5 exclosivos neste Estado

.

dos afamados veículos

JEEP.'DAWILLYS-OVERLAND
Eseritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Roma,' 53

FLORIANOPOLIS

c D
I

a o
•

r 1
.

1 - 1e
'-

n
- RITZ

Ás 5"'e-7,%. horas
Sessões Chies.

Uma admiravel e atraent& come

dia � romantica!
Ú..NE WYMAN (Belinda).
VID NIVEN.

- ROXY
Ás 7,%. horas

Programa Colpsso
10) - Cine jornal - Nac.

CHARLrE OHAN E A l\'LA.CUMBA
.

com

Sidney TOLER
O CAÇULA-7iDO

- DA-

I

BARULHO-em

UM BEIJO NO ESCURO
Si em "Belinda" JANE era l1?U

da, nesta deJiociosa comédia ela

faLa plYlos "cotovelos',!
IRRESrS'l'IVEL .

FINISSIMA .

HILARIANTE ...
No programa:

1°) - Noticia da Semana - Nac.

2°) Atualidades Warner Patllé.
- ..TornaI.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
"LIVRE" - ,creanl{as maiores

de 5 anos poderão e'lltrar.

com

OscariLo - Grande OLhelo - An�

selmo Duarte.

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
Imp. 14 anos.

IMPERIO -(Estreito)
Ás 7,:1h horas'

FURAoG.iO DA VWA

R,icharcl WIDMARl\,.. - iLind:t
DARNELL.

Almanhã. - ODEON
ORQUESTRA TIPJ.CA "RIO PI..k
TENSE"

.

PANOHITO MAQUIEIRA

- ODEON-
7,% horas

Programa Duplo
- Cinelándia Jornal - Nac .

A ORFANZINHA
I com

!VIichael DUANE - Gloria HENRY
QUE PAPAI NÃO SAIBA

Melhor aproveita ..

mento do carvão
RIO, 8 (V.A.) - Tendo em vista

a situação internacional, o Presiden·
te da Republica determinou nova$
medidas de aproveitamento do caro

vão nacional. Foram iniciados estu·
dos referentes à 'situação das minas.
meios de transportes, estudos êsses
que têm caráter de urgência excep
clonaI.

Ás

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
Imp. 14 anos.

cOm

James STEWART - Ginger RO'
GERS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�t" JUIZO DE DIREITO DA co-

�t" MARCA D,E 'rIJUCAS

,�t. -0- "'f�
�.. Edital de leilão, com o prazo
.:. de, vinte dias

"

�,. , .9 Doutor Clovis Ayres Gama,
...�. Juiz de Direito da Comarca da
;

..�. Tijucas, do Estado de Santa Ca
,� -Larina, na forma da lei, etc.
.....�

" PAZ SABER
;.!+i� aos que o presente edital virem

A.....
...

4'RUZEIRO DO SUL �t· ou dele conhecimento tiverem, ex-

geocla �
,

.

'

(t. pedido nos autos de ação execu,

•
Rua João Pinto 12 ",

.

Telefone 1.500, Uva entre partes como exequen-

17AlAI te João Romão Sardá e executada.:.' ,�
,

L
·

N
•

R O d 'Il (lJd B S" )
..... a firma "Industr-ias Reunidas Ro-

�!t
·UIZ ocett=- ua I e rO ferreira' 0'. aaer . li. ...�. sa S.A." 4ue se� 'processa perante'

� Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul ' ..�.' êste Juizo e cartório do escrivão

� ..�. que êste subscreve, que atendeu-

1..
' ' , � do ao que dos autos consta, auto-

.� ..�
�,., ,., rizou a 'Venda em leilão público"
��.\ ......
" • do móvel abaixo descrito com sua-

-�...� �

�'
%..l r respeCtthd,a avaliação: II)ert:ncente �à.
lT �t"" executa a, que será evauo a pu_,
� �:+ blico pregão. ,de venda e arremata-

�� � � � � � � � � � � � �•.:....d� ,...� � � � �., � � � �..� .._� :. tação a quem mais 'der 'e maior
,...., � � � � � � � ,.. � � � � � ,., � � � ,., ,.. � ,., ,., � � ,.. ,....,...............1'. � � ,., ,., � ,.. o

'Oi: ,.. � .. � ,., ,., � '. � � "" � ...

lanço oferecer, no dia' 31 de ,agõs-

'�A V' I S O to p. vindou,ro, ás 10 horas, no lo�
- cal' em que se realizam as venda!f

,

Aviso aos meus amigos e cliente� que reabri meu Ga- em hasta pública �determinadarf
binete Dentârio a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l' r'

'

por êste' Juizo là porta do edi>fi.
,

O consnltório esta aparelhado· para atender todos os cio da Prefeitura Municipal. Des.
casos da clínica dentária. \ criçãol é avaliaçã'Ó do móvêl que'

-

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den- será vendido em. leilão: - "Um

tária, para� confecção de dentaduras modernas e pontes \
tear marca "MALBÚ" 3-T, sem 'ser

agrilicas. , \ usado, com todos os seus p-erten-
ARI MACHADO ces, avaliado por Cr$ _ .......•••

Cirurgião Dintista 22.000,00 (vinte e 'dois mil cruzei-
-----------------_.;'--------- ros"). E para que ch'egí.�e ao co":"

,IMO.. ". VEI5,' nhecimento dos interessados' 61

ninguem possa alegar ignorância.
mandou expedir o presente edital'
que será afixado na sede dêste Jui_
lO, no luga.r do costume e, por có

pia, pulblicado uma (1) vez DO'

jornal "
. .0 ESTADO", de Floria

nópolis" na forma-de lei. Dado Q'

,'" passado nesta cidade de TijucaS'.
aos vinte e nove dias do mês dtt,
julho do; ano de mil novecento!t
e cipco(:)nta. Eu, Get"cy dos AIÍjos"
escrivão, o datilografei. conferi er

subscrevi, (a) - Clovis Ayres Ga...

ma,. Juiz de Direito. Está confor
me' o odginal, sôbre o qu,al mil ;'»A

reportQ_e dou fé_ Data supra.' O
��>4I!ID<�:"''''04I'''Q<I!I_0()4-�-� escrivã,o:::. Gercy ddos Anjos.

Esclt,a de Aprendizes· ·Marinh,eiros
l Inscrição de civis candidatos à matricula"

Acham,-se aberta�, na &seoIa 'de;'Apre;ndill'es MarinhéÍl'os dêsie

Es,tado, de 10 de juIha a 10 ele. agôs10 de :1950, as inscrições dos civis

.candidatos a matriçula nas Escola� de .A!prendizes Marinheiros, nasci.
dos entre 1° de março de 193-2 a 29 de ,agôsto de 1934 .

.o exame para os candidatos inscritos s,erá no dia 15 de agõsto
�róximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San.

ta Catarina, em Barreiros.
,

Todas, as informações que se fizerem necessárias poderão ser

obtidas' na, aludida Escol'a-; no 50 Diotrito Naval, iI1a _:Capi.tania dos

J>ortO$, nás suas Delegacia's e Agêneias, e nas Prefeituras Municipai's
�'c todo o. Estado.

T. A. C.\

'Transportes
...

lereos CaJarinenseS" S.I,
Agora, sôb i! orieDta�ão' técnica da "Cruzeiro do Sol

"

ESCALÀS
o

'

AS SEGUNDAS, Q.UARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
Rio de Janeiro-santos-'-Paranaguá-Curitba
Florianópolie -Lajes e Porto Alegre.

\ J

As
\

TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS: ':
I Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba

Paranaguá-Santos 'e Rio de Janeiro.

,

Tarifa$ reduzidas
Modernos e possantes aviões Douglas

A escala em Joinville, Itajaí e Joaçabà está dependendo da
,

'

conclusão das obras do aeroporto local.

\
TRAFEGO MUTUO COM:

Cruzeiro, do Sul-Rio
Savag-Porto Alegre
Phiná-Montevidéo

/

PA8�AGEN8 E CAR.GA :

Florianópolis: Fiuza 'lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35-Telelone 1.565

'

•

bATI LOGRAFIA
,

'

V. S. construiu um )J>rédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?
Os documentos de seu imóvel estão de acôrd� com as leis em vigor?
Si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório' Imo.
biliário A.L.Alves, rua .Qeodoro 35, que está habilitado a regulariza.Jot!
criteriosamente.

.

(crrespondend ,I
'(omercla)

(onfere
, Dlplolll

DIREçAo I
' '.

METODO.,
Amélia M Pigozzi Modera0' e EUcienl�

. . ,lei ...,; .-

Rua General-rB,utencourt, 48
'{Esquina Albergue Not·urno}

Tonico do coracão,
,.

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias ;agudas' perturbações
na' circulação do sangue', Arte.riasclerose, DisturbIos na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites� ,

"' .

. 'Gfl!R/?J4 '

,.,rrf

,. (S ISO,AClf'
I

,

� (')RJ •

riOS�%�8Are� "'1 I(I(JJos
,d�� .

ururnftLlZANDO os ACIDOS
Da Boca
Âo entrar em contacto

com Kolynoe, 08 'ácidos
da boca, j!ausadores das
�arie8, são imediatamente .

'- neutralizados.

Fab.lcaftta �'�'�UldO'.' da� .Iamad'!.:;:rf..'" Ifeogõ•• -DISTINTA" e RIVET;� POIIDue um "I'an� , I'd.,8ol'tlmento d. aa..mirc.. !'i.gado.,' brlu
bona G b4�QtO.; algodê5••• 'morin. .. aylam.ntoa '

pala IIIU�iQt.DI qu.S reoêb. dh'fltc.unent. dOo.

Ienfe: Oom.lI'oRiis.te. do IntGl'icl' no ••:atid.o da�!hs fatluem 'IOlaa'
'

,

visita G:ntOila d....fetu()i'GlRI dI�a. OOmpI'Ql§i� MATRIZ $m Fl@l'lan6poU". 3 íFIIaUUS em Bb.'llm.oo.1.1:. Ll.ljllaa.
'_H.�WRa* e =

ne,.tr!!Wmf- "IBM' ��MillIIlII3I111M1!111'1'.11_IIIIl1I!IIIIImIll!!ll'l!_I!liIIZI_1IilIEII1liiill!i�m HN,.',....,lJOOd1liG"� .�!:...u��.fZ;{t���

�J!::��:�e!�r�i���:Sdê
92% das bacterias da boca.
Este efeito dura horas!

LIMPANDO PERffITDMEm ( ,

A deliciosa espuma de

Kolynos rel�ove as partí
culas de alimentos, deixa
os dentes polidos e \etar
da a formação de mucina.

Malhares resultados são obfTd�s
, e.covando�se os dentes com
"- Kolynos, depois de cada refeiç!io,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�LUBI . BGII DE" 4ceSTe.
SABADO. GRANDIOSO BAILE DE GALA, COM;EMORATIVO DA PASSAGEM D� ANIVERSAR�O DA FUNDAÇÃO DO CLUBE, COM O CÓN- I'

,CURSO DA ",GRANDE ORQl,JESTRA" RIO PLATENSE", DE PANcmTO MAQUIEIRA, COM 4 VIOLINOS, 1 CONTRA-BAIXO, 2 SOLISTAS-.

CANTORES, 1 REGENTE-PIANISTA: NAO HÀVERA RESERVAS DE M�SAS. DOMINGO. DIA 13. DOMINGUEIRA, DAS 21 HORAS EM DIANTE.

I

'Comissão da� . Naçõe� Unidas as-18eabert�r� da Esco..
�

Tribunal Regional Eleitoral/:������s.�����to AC��'!���'�O�'if�!�!.I��I:r�nB�:�� Iodos·
C?mIS�aO Coreana, das Nações U- na r-egião sul da República em ,.aídas, assegurou ao, povo da Re- uma ttansmissão radiofonida fêl' BELEM, 8 (9,E,) - A Associa

,pú�lica da Coréia que

permane.!
um apêlo "à todos os que crêm I ção Comercial do Pará está se mo

-eerra no ��ís; e assumiria tantas na liberdade e nu' justiça" para l'l'imentando no sentido de ,ob.ter a

responsabIhdades uantas ueces- que tacnm sua contribuição pel
abertura da Escola de QUlllllca IR

s r' 1)a '0 > t t-, I
'

.

_

. a
dustrial fechada quando da revolu.a las . ra I e'es ane ecírnentc . causa das Nações Unidas e pela -

d '1930 O
..

tl
.da paz.

I
.

. , I çao
e ,s qUll11lCOS an igos a·

I ca_lI,' S? de �? milhões de hab.itan- lunos cooperam com o movimento,
A comis�ão composta de seLe te::; oa CoreIa. '.. . , ,.. ..

"

(Iube de Caça «Couto de Magalhães»
. Devendo realizar-se nesta Capital, no' mês de setembro vindouro.
organizado pela Federação Catarínenss de 'Caga e Tiro, os campeo.,
-natos de 'firo aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Calarina, de 01'
"�em do sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados a compa,
.recer no Stand Oapitão Paiva, da Policia Milítar gentilmente cedido
Hlor seu dígno Comandante Geral, a qualquer hona do dia, para devido
itreinamento. �

.

Oportunamente será marcada a prova de seleção da. qual serão
e-scolhidos es atiradores que 'representarão este Clube no referido cer
tame ,

4
" � .

Nota da Presidência

\�
'1l'�

-

••

.

Florianópolis, 5 dp Agôsto de 1950.
Egbel'to MoellmaIln

,Secretário

Cauuu., Gravatal. Pitamea
Meia" da. m"lborel; pelo'lme
ODre, preço. .6 n. CASAdMIS
CELANEA - RuoO. M.fr.\,

o desembargador Presidente ,do Tribunal Regional Eleitoral, tor
na publico, para conhecimento dos partidos politicas, que 'os delega'
dos de partido junto aos juizos eleitorais devem 'apresentar suas cre

denciais ao juiz competente, que lhes' aporá o "visto" dado que as

tenha como autenticas (ArtO 70, § 20, da Resolução nO 830, de 13 de

julho de 194'6 do Tribunal Su!]}e,rior Eleitoral).
Nessas condições, independem '-as nomeações de tais delegados de

re'f,�stro neste"Tri'bunal, que, 'P,Qr outro lado ,die,las quando lhe forem

comunicadas, não dará conhecimento aos juizos eleitorais respectvos
por Inoper-ante, em face do disposit.ivo cítado, 'essa .comunid!ção.

Tribunal Regional Eleitoral, em Florian,ópo!is, 5 de agosto de 1950.

GuillleI'me Abr'll

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 Matem!
dade "Dr. Carlos Corrêa".

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,

...Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho •

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VA.1IlADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZ� o sangue eu

- Iraquecido. É de gosto delic�o e pode ser usado em todas

as idades

•• • ••••••••• f •••••••••••••••

Nem se quer acordou
com o trem sôbr� eleI

I

M
·

h
NOVA YORK 8 (O,A.) - Comu·

a '1n aI nicam de ShelbY, no E�tado �\,caro'llína: - "Uma locomotiva e SeIS va

Capitania dos Pontos do Estado de Santa Catarina gões passaram sôbre um homem a ( .:_--��-----------------------

fxercic'o d

t:

e 1950 dormecido, entre os dormentes de, u

I'

,

,

, mlj. estrada lle ferro rural, e nEUIl

EDiT .i. L
(

sequer o camarada acordou, O ma

I' � quinista percebel�� S!l!e �� .lww,\lm I1. De ordem do Senhor CapHão dos Portos dêsle Estado f'aco sã estava deitado na' via férrea: mas!
l13er a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repa�tiçã;" não conseguiu pal;�r o trem a teI_l1P�
'<da presente data ao dia trinta e um (31) de axôsto corrente a' i

. á.lguus metros adiante logrou fma•.

'.
-

'.

e
,

' S nscrl� mente frear o comboio e, descendo
-coes palia os exames a se realizarem na prrmerra (ia) quinzena de .

it I ", h/
'. et b

' . .

. " . < .

preClpl ou-se para o oca! a ver o o
"S em 1'0 proximo vindouro, para l\1liSTRE DE PEQUENA CABOTA_ mem, que supunha encontrar estra-
··GEM, PRIMEIRO E SEGU�DO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO çalhado O dormínhoco, porém, esta

:E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRÁ'1'L �� seP.l>]1l an:anhã,? .e:ficou muítr
-co, PRATICANTE DE PRÁTICO, AIVtAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_ zang�do por ser a<;<>�'dad� de., uma

.!LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR. l1lane�r� brusca e 'mdehcada pel?
2 T bé d

-.

Deleguei .

maquínísta. .. Os dormentes no lei,
� .

am m po erao se inscrever nas e egacias de São Francisco to da estrada eram muito elevados e
do Sul e Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de l\iES' D homem, magrissimo, deitado ao fio
TRE DE PEQUENA CABOTAGEM. ., comprido, entre êles, não fôra sequer

3. Para melhores esclarecimentos sôbre o assunto em 'aprêco os tocado pelas rodas da locomotiva ('

;!interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega- elos carros ... ". ...

,rMinistério da

Caixa . Ecunõmica· federal-,
... ;. E d i j a I

.cias ..

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
1i?olis, iOde agôsto de 1950.

. ,

NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
" Esc1'ituráJ'io da classe "G" - Sec1'etcírio

M1:nislerio

CAflTE!fl.A HIPOTECÁRIA

\

em Florianó_

De or-dem do sr. Diretor desta Carteira, se torna público a quem

interessar possa que, dentro do _prazo de oito (8) dia.s, desta data. se'

-rão
.

executadas todos os' contratos hipotecá.rios aos mutuários em atra

zo com esta Carteira, correspondentes às contas 'correntes nO. 6 - 12 ......

30 - 34 - 36 - 37 -,38 - 42 - 60 - 65, - 72 - 93 - 11j; -

124 - 156 - 176 e 242. \

E, p'ara que não se alegue ignorância', foi lavrado este Edital que

será publicado pela imprensa local.

Carteira Hipotecária da Caixa Econômica Federal de Santa Cata.. •

mua, Florianópolis 27 de julho d: 1950.

.

I: ,:�,�;;'�Y:�:c�,.,���LFO E���feD�a �J.��E�R� ,�.��
.

.

dq Mgrinot2: ,I_,,�;���" ""'ii �:w ·$8 ,I,� ti, I ; �*'�";:<':-�f
"'"

EDl'rA'L' .�.,
,··.....�;;;.-� ..I'.,�"·,"o.,��,,.,.",,.;,;I;<,, '

.. ,'�
-'

'. ' "''''''' '. "\ " , '.- " .. :;;��"(,'��"-".:ll,;."
bê urdem do Exhio, S�. Contra� 5 �\,�

.. '�":�":' '-<'i,....,_.�··'-",:.-.-· .,�'" -" ".;'
..

,�!I!�'i. �

A-lmiranle dbihlitltlàtitt! do 50 Dis' }1 ;�t'e;.,_ A. DAMASCEN� DA SILVA '''''''''4.''''' >�.

trito Naval, façó sabêf aos iilte- 1� ,,' i'F':;':e.:� A D V o G ÂDO',' !�, """"-N
ressados que se acbá tffietHi fieste .

. l:"1;'" It�.
r�,

í81"')i!!:Cr'
,

Distrito l)e-1o prazo de id (dez)' J -n;:,� AÇõES CIVEI§ E COMERCIAIS �'�"'::'�":.':'.
dias inscrições de propostas :liiifl'i i ',V'>'

�:;�����Ç:�is�:n:: n�d��l�� �:s'�n;��J;'
� �.,��;,;r,':r.l

Praca 1& de NovemHo. ZZ - ze ....

t01lllnm. '/
�,.,� - (Edifieio Pérola)

C'Om êsse fim, os interessados ""';;"';:115

de'v-e1-'ãcJ' procurar diáriamente, ex
cepto' alas sábados o Capitão do

Gorv,etâ, .eÜefe do Estado Maior do
5° DisLdtJcr'Na.val, ,das 12,00 ás 16
horas.
Comando' do 5° Distrito Naval,

FlorianópoÜE,ri;, em, 4 de agosto do
1950.

Ass.) Palllo ê: da FOnsêca e Silva.

\,

gosto
O()NVITBJ'

DE ORDEM DO SR, PRESIDENTE, TENHO O Gj'\ÀT'{j P'Ít<\ZER
IDE CONVIDAR OS. SRS. ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FANtrtriAS
.'(PARA O EAILE DE GALA, COMEMORATIVO DA PASSAGEM DO AN'i..
''VERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DES1'E CLUBE, A SE REALIZAR NA NOI.
-TE DE SABADO, i2 DO FLUÊNTE E COM INICIO A'S 22 HORAS;

ESTE BAILE SERA' ABRILHANTADO COM A ORQUESTRA EX
,.cLUSIVA DO CLUBE DOZE DE AGOSTO E MAIS COM A GRANDE
"-ORQUESTR.A "RIO PLA1'ENSE", DE BUENOS AIRES, CONTRATA
jDA ESPECIALMENTE- PARA ESTE FIM.

TRAJES: CASACA :_ SMOKING - SUMER.
NÃO HAVERA' RESERVAS DE MESAS.

Florianópolis, agôsLo - 1950.'

,-·5

o Secrelário Geral
ARNALDO DUTRA

.�._� .

I'lorianÓpoU. - Sa.ta Catarlu

Se ricos quereis ficar
De modo tacil�elegal
Fazei ho e uma: mscrição
Credito Mutuo Predia I

CASA MISCELANEA: dl.ui
buidor. do. . ,Rádio.'" RI ,,:C. A

ictor. Válvula, ,"Disco,,.
Rua Conlelbeiro' ': Matr.

:1: .

\ .

, Rádios Atlântida
.�O N DAS LONGAS E

Atlântida - O sp.cesso da técnica electrônica - Atlântida - Sy.per Ç}onstrução" parà' �urar mais
Grande alcance Otima seletividade VENDAS: Â:\ V]ISTA E A

Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

LONGO PRAZO

Rádios

t�ântida
Transmissores Amplifícadores

Catarinense Limitada
- . ./

Rádio
\

Diretor te-cnico WALTER LANGE Jr. Rua Tràjâ:i111>, Ii: 31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será realizado, �omiDgo próximo,1Jo estadio da FeD, o 3. Torneio Incoa

no de Futebol� com a participação das equipes de· Curiliba�
\

Florianópolis, Itajaí e Blumenau. I

Osmar Cunha', o novo vlce-presí-:
dente da F. C. D.

J

se, onde vem realizando trabalho
Prrestigiado pelos dirigentes da notável e merecedor\ dos mais cato

F. C. D. e clubes do Estado, foi o rasos encomios o ilustre desportts
dr. Osmar Cunha, eleito para o alto ta saberá, certos estamos, trabalhar'
cargo de vlce-presídente da entidade com abnegação e zêlo pelo' progresso

.

to..

D.
· ..t··

da rua João Pinto da li'. C.' D. ;ia lado de esportista de-

Apolo·s' dÁ.S" despo. rll·sla·s c�tarlne·n·ses omlogo O «101 lum»
�

Nome de .larga projeção =' círcu 'escol como Flávio Ferrari, Walter

II ii· -OU ' II· -' .. . los desportívos catarmenses, tanto Lange Hélio Quint.

ao 0·- o·-v·e- r-na'd,Or Aderbal R 'da SI$lv8 - paulista. "

��: g�e�:(�el��ã�á��I�tf��OSc�:al�::;!. po�eii�it�:�I��an�:' ��:::. Cunha.

, 'lJ .

.

,

.. SAO PAULO, 9 (E.) - Sera rea-
,

,
". •

lizado, no próximo domingo, no
O congresso estadual de 851)01'- Daniel Brueníng - IP,ela Liga Pacaembú, Ü' torneío-Inícío do Cam.

Les amadores, reunido em Tubarão, Duque de Caxias.
peonato Paulista de, Futebol Pro

'votou por unànimidade os seguin' Ivo Varella - pela Liga Atlétí- fissional. A .tabela está assim 01'-

tes te,legramas que, se ,a.tel\didos, ca Norte'Catar-inense ,' ganizada:
.

terão a gratijlâo de Lodos os es- Francisco Lux - pela Liga Blu- iO) jogo _ Ipir-anga x Guarani.
p0rÜs�s '.

de Sai�ta ,Catarina: -,' menauense Desportos , 20 jogo - Coríntians 'x(Nacional.
"De 'Eubarão, 29.5.50 - Gover- .I

Daniel Bruening '[leIo Aven- 30 jogo _ Santos x Juventus ..
nador Aderbal Ramos da, Silva. tureíro Velei Club do Sul do Es- 40) jogo _ Portuguesa de Des-

\

Florianópolis. tado.
portos x Jabaquara.

Congresso Catarlnense Esportes, Uhirajara Peres, Barbosa - pelo 50) jogo _ Palmeiras x XV de
s-eunído em 1'ubarão, pela F-ede' Icarai A. cClube de Itajai. Novembro.
r-acão Atlética Cala,rinense, por Valério Walendowsky - 'Pelo (ia) jogo _ São Paulo x Portu-I
'oc;sião realização camIJCOnatos es- Bandeirante de Brusque, guesa

. Santis ta.
taduaís tem satisfação eomunica,r Jarcy Berdal -,- pelo Palmeira 70) jôgo _ 'Vencedores dos 10 e·

vossencía ,ter sido inserido ata de Joinvile .

20. jôgos.
iVpto .louvor agradecimento- gran- Antônio Geraldo Pereira Jr. -

.80) jogo _ Vencedores 30 e 40

�es secyií;os! auxilies prestados vos- pelo S. Luiz de Joinvile.
jogos.

sencia para n-ealízação este notavel Artur Paulo Lange - pelo Cru- .

90 jogo - Vencedores dos 50 e flor'.•·tl·ba.xFaElro.v.·árl"ocertame estadual
- zeiro do Sul de, Joinvile. GO jogos. U UI

-;

(a'.) lILi'lion Lehmkulii Carlos Pacheco - pelo Barriga IO? jogo _ Vencedores dos 70 e éURITIBA, 9 (E.) - Está em-

Secretário Congresso . �,s;portes Verde de FlorianópoÜs.. 80 jogos.
\ .

polgando os meios futeboilisLicos
Amadores". ',' ,.

Rubens Lange - pelo Ubiratan 110 jogo _ Vencedores dos 9° locais, o prélio de domingo entre o

"De Tubarão ":'-:·30.5.50 de Florianópolis. e 100 jogos.
GOv_' Aderb·al 'n.

.

da Silva,
.

-"--------------

\

I
."...._-.-.-" ....� ... _-.... _, ..... - _ ........

Fpolis. TINTAS PARA PINTURA.
Eqiüpes dirigentes Esportes A- .

madores Catar inenses reunidos C O T TOM A R

'Tubarão .por .proposta unani

me solicitam vossencia carinho

so empenho sentido construo

ção ginásio bas,quetebol para rea

liZa'cão Floria'n6polis: Março 19'51

C�'PeonaLo Brasííeíro ,tel1a Sa1}"

ta Catarina por sede pt Entusias
mo notavel e o-corriericia sem pre
cedentes .este Campeonato- Estadual
fazem prever sucesso r-etumbante
Campeonato Nacional em nossa Es

tado quando comparecerão cai0if,ze
€'stados' ,coirmãos pt Objetivação
const.rução ginásio basquetebÜ'l· SlOt
'1'a um 1)a,s'8O ,enorme consagr,a{\ão
definitiva Esportes amadores Ca

ta,rinense 'que marcham firm-emen

te trabalhando 'lado a lado com

'Vossencia para mai.or glória San- '

!ta Catarina e do Brasil. SapdaçMs,
(a.) Padre JoSé.

I Direção de PEDRO PAULO MACHADO

iiIr
iii

I
I

,
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I

I
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/ , Al!"
1. copv""Por8':J. _

'iJ
• I.I,MAO

• ABACAXI
• LARANJA

• f'MOiRANGO
• FRAMBOESA

(orltio com 12envelopes
de 51rolDs '''erenfes(9f, 16,10
RCEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos SUC-FRUTI

(ÀIXA POSTAL -1008
(URITt8" - PARANA'

Premeie alcançar .graade êxito o

Iestíval de Imptensa Oficial F. C.
13 Taças em distuta

Conforme está sendo divulgado, o Imprensa Oficial F. C.,
campeão classista catarinense, levará a efeito, no próximo
domingo, no campo da Penitenciária do, Estado, um grandicso
festival futebolistico, assim programado:

,

10 jogo - Ás 8,30 horas - Taça DR. RAUL CALDAS __,

Botafogo x Calouros da L O. E.
,.

20 jogo - Ás 9,15 horas - Taça SRTA. DEA CUNHA -

Juventude Operária Católica x H'erdlio Luz.
30 jogo - Ás, 10 horas - ,Taça IMPR1ENSA OFICIAL DO

J ESTADO - A. D. Trindltdense x Postal TelegrMico. •

.

40 jogo - Ás 10,45 horas _:_ Taça DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO � Corintians x For51.
50 jogo - Ás 13 horas - Taça JORNALISTA BATIST.A

PEREIRA - Fluminense x T,errestre. I

6° jogo - As 13,45 horas - Taçá REVISTA "O VALE

'olta'rá' ao Bra·l·1 o J DO ITAJAÍ" - E. C. Flamengo x Esperança.
.

G 7° 'jogo - Ás 14,30 horas - Bronze SUB-TENENTE TI

Arsonal de' Lo�res ., MóTEO POE'TA - Portuguesa de DesportoSi x Vila'O_psrária,
ti •

I
8° jogo - Ás 15,30 horas - Taça JÚ�IO GESARINO VA pr.omessa-s.

RIO,9 (V.A.) - Este,ve' e 08-
TO. ROSA _ Flamengo F. C. (Cápoeiras) x Continental. FESTA EM TOLDO

ISO pais,' acompanhado o desemr�- Ext�ato de Frutas V Itamma ç Estarão em disputa mais os seguintes troféus: Domi�go próximo ,dila 13, em

Jar da Copa do Mundo, Tom Wl- HIdratos de Carbono etc.

�
.

"SIMPATIA", oferecido pelo sr. Mrurib Ventura, para Q Bela Vista, do Toldo-, realiza-S'�

:tJaker, manager do Arsenal de Lon-

I t
#

.

klh
dube primeiro colocado na venda de tômbolas.

.

grande' festa em louvor de Nossa.

dres'. Aqui no Rio, ,estudou o s'r., van es a na, I a· . "AMIZADE", of.erecido pelo pref:eito da Capital, Dr. Adal· Senhora da Glória.

Witaker, a iPossibilidade dE) 'l�ma. . . .

.

beho Tolentino de Carvalho, para o segundo colocado na ver, Havepá missas làs 8 e 10 horas�

inova tempor3lda ,de 'Seus pupIlos Em VIsIta de despedIda aos seus. da de tÔn1bolas. Às' 11, d'lUrrascada, e a 'seguir,' Iei-
no Brasil. Assim é possivel que parentes e amigos, encontra,se nesta

"CONSOLAÇÃO" oferecido por Monsenhor Frederic J Ião e grande slérile de divertimen-
. ,

_. Capital o renomado foot-baller CODo '
',.

I
'

em 1951 o exc,elentEl'esquadrao bri- terr'neo Ivan Vicente' de Melo,' qU6 HObol<1.:parq. O terceiro coloc,ado na venda de tombolas. tos .populares.
:lanico realize ,cinco partidas �m por aalgUnS anos defendeu as coreE "::IDFICIÊNCIA", oferecido pelo professor Henrique Fon- Havendo bom teinpo, partirá. um
;canehas .na'cionais, além de se do Paula Ramos, tornando-se figura bes, para o quadro ·melhor uniformizado. onibus especial desta cidade, 3:$

a\preslentrur ,enl Buenos Air-es, e de· destaque da seleção catarjnense, ".A GlAZETA", ofe,recida. pelo jornalista Jairo CalIado, 9 horas.

(t\10n1eví�u. O Botafogo, feliz pro' no último .Campeonato Brasileiro d",
para o arquêiro m·enos Vasado.

\.
•• • •••••••.•.....•............

moto'r 'da primeira 'temporada, de-, Futebt°l. Em1colnversaI com/a ntossa As partidas terão .a duração de 40 mlnutos em dois te::!)' '�8m!lu, GraVl!t.l, PiJama,,·
,.

.

I
repor a.gem, (ec arou van encon ra1'· .."

,:,era _

ter a honra da s,egl�nda r�a- se satisfeito com o seu novo clube, o pOS de 20, mlnutos_ pa;ra �..mudança d� lados. Em caso de cm- Meiu· Óllll melhorei; pelo_lIDa·
hza'çao e· a proposta fmance1ra Santás F C. da cidade pahlista do pate, os Jogos serao deCididos pelo sistema de p.enalidades ::;,ore!!, precolI_e6 na CASAdMIS
�erá ·envi,ada aü clube de Lomlres.1 mesmo n�me. .,

, máximas..· CE):.ANEA - Nuoe. Mafraj
- -----

É DEVER DE TODO DESPORTISTA CATARINENSE TRABALHAR ATIVA�ENTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARÇp DE 1951, DO CAMPEONA-
TO BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL, EM FLORIANÓPO:LIS,' AUXILIANDO ·OS ESFORÇOS DA fEDERAÇÃO ATUTlCA ,PARA A CONSTRUÇÃO DE

c 1 UMA CANCHA· À Al.TURA DE NOSSA TERRA!

VAL'VULAS
It.. lÍII ,H'. ip_
,MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio -Cat. Lda.
Rua 31

impos tos', sem recorrer a' empres
tlmos, vem atendendo aos legiti...,
mos interesses municipais, visalJ!._
do dar maior ,eficiencia e 'rapidez:
aos serviços de construção e con

serva de rodovias', bem como de
ruas desta cidade e-' das vilas.

,

Mais uma v�, o govêrno pesse
dista de Caií'oinhas recomenda�se
ao eleitorado de nossa' terra, por
suas realiz'ações 'e não pür n�éras

Notíctarlo dos municipios

clássicos rivais Coritiba e Ferro

viário, Iider e' vioe-Iider do certa":

me de 50, com apenas um (1)
ponto de diferença.

Chegou uma motoni-
veladora ÍJara

taoDinhas
CANbINHAS, 9 (R) - Proce-

dente' dos Estados Unidos. onde>
foi adqllLrida,' chegou a Parana.,
guá, sendo transportada para Cu
ritiba, onde está sendo montada, 3l.

possante motoniveladora "Adams."
512, de 10 toneladas, destinada à.
Prefeitura de Canoinhas.
Dessa forma, 'possive'lmente,

ainda esta semana, chegará a pos-.
san te máquina à nossa cidade.
E' assim que a Prefeitura local"

sem q_íal'de, mas com sacrifício e

operosidade administr-ativa, sem.

agravar o -contribuinte com novos.
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DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
.

e

DR. ANTóNIO Dm MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto.

, '·.1

Dr. (LARNO 0.·1:GALLETTI
ADVOGADO

Crlm. &I cS".l

OOl1lltltul!lá� li. Sociedade,
NATURALIZAÇÕES· _

TitulOI D.alarat6riol

-

Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA .: HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Badíoterapía por ondas curtas-EletroooagulaoAo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rúa Trajano, nO i, iO andar - Edifício
do Montepio •

Horário: nas 9 às 12 horas - Br. MuH1�
Das 1'5 às 18 boras - Dra. Mussi.

Residên�ia "".RUil Santos Dumont, 8, Apto. 2.

16.1100.108,10 .

1.178.481.755.'7
'7.053,246.00
142.1'7&.601.80
·18.887.81....0

71.711.481.111,Jo

SEDE SOCIA .... �

POm-O AL�GRE

_._.__.,

Transportes. regulares.de carga

Dr. Lin.. Neves Dr. PolydO'ro_E. S. Thiago'
elnter 4.. lIaterlllhl.de • .Hlc. ti. lIé41co • ,arlelre

. '

CLOO�:�;lS�Nc;�=· _ cr-
.

h =:�u.�':u=:.da-, l'l00� ;'-'uP"CiiPlNJli"l��DÂ"1l1IÃ"T&"..�
RURGIA PAR'tos . Maternidade

.
. _.

1\Jl

f)SQDóItico, colltrole·'. tr.tUlento , )oenç,aa do, órgãos intetDOI _,..

.

fodada em t870 - Séde: BAHIA
·�"do da tp'uidês. Di.tar-·'. -' cla.Imente

.

do coraçlo e ;..oa lNaaNDI08 E TRANSPOR'rF.S

�_ da adolesdncia 6 d. menopau-' )oeaçu. da ti.roide e dêm� aí... '
,
Glfqa.o BaJ._C••• <'lN4

... Pertubações menstrual•• hfl�·. dut.1 internu "CAPITAL .B RESERVAS ,. •••.• C'"
� e mmores do aparelho ,enio ::u.tca • cirurgi. de lenhora. _.'. 'ReaPoDlabildadee •• c,. • • • • • • • •• • • • • • • • CrI
... fenúDino. Partos ' Receita •.•••• •.•• .• • .••.• • . . • • • • • • • • • Ct'

��. do atera. oVirtOl. trom"". 'lSIOTERAPIA _ .ELECTROCAR.�. 4tivo.................. ••• ••.••.••• CrI

.... ..ndfce. hér'nial, vart_,. etc,;, DIOGRAFIA _ METABOLISJlO Sini.tros pagos noa tiltimos 18 anoa .... Ci'i

OnIrgia plutiea do perlneo (ru-' BA!AL
. Reaponaabilidade _::.... ••• C'"

,...) IORARIO DE CONSULTAS: _ ') ." Diretorea: \

USISTENCIA AO P.ARTO J! OPB-; D1àr1amente das 15 la 19 no- Dr. PalllpbU••'Vira Freire 4.. C.rT Dr. I'ra.clseo ti. 81,

...:ç:!!�=::��::. od.' ,ru. CONSULTóRIO:
,�;�!��&�!=:!,...!!:..:.:!!!!..:..�!!�!�,. �! �;�!!....�&�!!!!&!!!.!!. ...�

�. hipopiae. etc.) . Roa Vitor Meirele. II. 1. ,c ......r. t ,.

�blo. nervo.o. - &teriUdad.· Fone mannal 1.702
·

- Regimes. ��

RESID&NCIA::' ....

li4)uultório R. Joio Pinto, , - l'oL Avenida. Trompow.kI II
"'''«'1 Fone manual 'O

"

HuM. R. 7 de Setembro ....:. Bdit. ,,,,. ----,.__.

ütu e Sousa - Tel. 848. �;Dr. Roldão COl;lsoni
'

CIRURGIA G!;RAL - ALTA CI·
"URGA - MOL1tSTIAS D. ..

NHORAS - PARTOS
:ranudo ,. :r.cuJdade da .MI·
... da UaI'nnidade de SI. P.aI.,
onde foi ... latente por ....rio. .... da
Ilerriço Cirúrgico do :Prof. AU,I.

c.rrai :w..
Cirurela do estômago • 'riaI aJnala'
1'flI, intestinol delcado • lP'Gaft. tirei·
de, ria., próltata, bexip. .taro,

."'rioa e troMP"o Vari� lIIJjrii.

L eele, nri_ e heraa..

Co1lau�tu: n.. 3 ,. 5 hoial. • ria
"di"" Sehmidt, 21 (altoa da ca..

ParailO). 'releI. 1.591
Iluidbcía: Rua JtIteTea Jut.r. 171;

Tebtl. M. 764 .

�

RADIOTERAPIA
RAIOS, X

DR. ANTôNIO MODESTO'
,

. Ate.de. d.riameDte••• Ho,pital de Carl••",
,

.

.

�,...-:&-,. -r--_..-.". ·...-..-.--- ,-..-WJ." - v.••�·& 'fr..:r.r = ....

Dr. A. Santaela'
(Pormado pela Paculdade 1(""0-
Illll de lIed1cIna da Univeral.dade

I .do Brastl)
IUdfc.o PQr· Iloncurso d. AIIi!1aten·
.c1a • Ps�copata8 do Distrito

J .
Pederal

ex·lhterno de Bospltal Pslqw.
trico e IlantcOml0 Judic1.no

,da Oaplta1 Pedetal
lIxo1ntemo da Santa Oua de W·
Aricórdia do Bl0 4e Janeiro
OLmIOA laDrOA - DOJlNQAII

NJm.V0eA8
OoIl8u1tCr1o: ., :.d1ficl0 Am611a
••to - Sal. I .

Resfdencla :
Avenida Rio Branco, 144.

Das 111 .. II boru
Telefone:

Oonsultório - 1.-'
8es1d8ncJa - 1.1••

I
Etlorit6.1'lo • R••ld.nola
RU.a Tltad.nt.. C7.
f'ONE -- lC68

Agor8, SIm!

Dr. Newton d'Avila
'Ctnaqia geral - Doença. de Se.....

...a ....;. Prodologia
E7etrieidade Médica

Couultório: Rua Vitor Meirelea n,

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS,"11,30 horas e • taro
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida} Ramo. Il.

• - Telefor,te 1.422.
'

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'lIlco - Efetivo do Hoapital ti.
� C.ridade

OUVIDOS I NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e· Qperaçõe.
Re"idência: Felipe Sclunidt, li

Telefone: 1.560
CO.Dsultas: Pela manhã no HOI."ttaJ
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.
Horário: Das 14 'II 17 horas.

Dr;.Milton Simon1e Pereira
Clinica Cirurgica

•01_ti.. tle Senhoraa

CIRURGIA GERAL
.". Serviços dos Professores Bene-
iIIeto Montenegro e Piragil)e No

gueira (São Paulo)
(louultas: nas U is 11 boro
8taa F�rnando Machado, 10

I, Dr. MárioWendh.;'en
....... .4!dfca de ·&IIuI.. • eri,,&tU
OOUUltórto - Rua Joio Pinto, UI

Telef. .0 769
�ua1ta du • ú , ......

a.ulillOia: :reli,., IioIIIaNt�.. ....
!l'ekf. R' '

Dr. Paulo Fontes
CllDico • aparador

c....w:t6rio: R aa Vitor MIllrel86. li.
Telefone: 1.401

ClIu'lllbU daa 10 ,. 1:1 • ... 14 II
l� Ilra. lI.ewidência: Rua Dl_....,.

U. - Tea..fone: 1.6"

; � Péd4dós c'emR'épréseRtante'
�. Para ,Sa�ta 'Cat�riJla
.,

.

nORlvAL S\ LINO

,.
Edífícío IPASE - 2. "andar

f·.Caixa,Postal 266 '

. F1!:lrian�POllS - S ..�atáriii:a •.

............. III

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR,

RUA VOLON,'ÃRIOS'DA PATRIA N.O 68 1.° ANDÂR ••••••••••••••••••••• < ••• ';'''

Age;�i;"6;r�
..

p;;�St;:'c;t;iDa I"::':� :::.::� -
R F }. S h

. Entregue ao E8cr1tór1o lImoldUllte
ua e Ipe c mldt. 22-Sob. "o L, Alve•.

Caixa Postal, 69
.

M Te' "Pi'oleclara" - FLORIANOPOLIS Rua Deodo!o U.

J .;

I

I'

Dr. M. S. Cevalcta.nti
, CIi1Iiea' u:cla.iTamente de Iria....

R_ SaldaDlla KarlIlI1.. l11
Tllef_ M. 7.1

rrOR,NA
.

','

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOl4 1011
Informagã•• comas Aqente.

FJorieoÔpoJi. - C�rl08 Hoe-pckeS/A -- cr- Teletoae 1;21� ( Bo:!. teleK.
São Francisco do Sul -Carlos Hoepcke S/A -Cl - Teleloae 6 MOOR�MACIt

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

ROUPA BRANQUlSSIMA

"VIR<iEM ESPECIALIDADE" da
CLA,WETZEL IND(Jsra[A.L ..JOIN'V[LL� (Mar.l� f�(�r

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Greve geral t ali Exposição Regional d� G�atfo
no, Chile Leiteiro, Equinos, Suínos e Aves.

fi'

Vem despertando alto interêsS8 DO setor
pecuário o certame de Blumeuau

••illle"iI!!if!:"!�'#:Jí,'" ','

Vimos louvando, mereciclamcI"\te, os esforços conjugados da Dire-
toria da Produção Animal e da Comissão de Festêjos do Centenário'
de Blurnenan pro maior brilhantismo da P Exposiçãr, Regíonal de
Gado Leiteiro, Equinos, Suinó:,; e Aves que se realizará naquele mu

nicípio no período de 3 a G de setembro por iniciativa do Govõrrio do
Estado.

r

Continua, dessarbe, a ariministração do dr. Aderoal Itamos da.
Silva a fase edificante da melhoria dos rebanhos do Estado iniciada

,

auspiciosamente, ua gestão do dr., Nerêu Ramos, seguida, depois. pe
lo dr. Udo Deeke com a compra de reprodutores f'inos {', distribui dos,
nas chversas regiões de Santa Catarina.

Dessa comunhão de esforços visando dar a Í:naioJ' amplitude a s-

mporLante certame, no intuito de' bem servir a causa publica, estudar'
e procurar solucionar os problemas que assoberbam a nossa pecuária;
advirão grandes beneficios para aquele próspero município do Vale'
do Itajaí , principalmente, qlle, pela [mportãncía dos seus rebanhos' lei--
teiros muito influe na renda do Estado.

-

l .\Iém dos animais bovinos e suínos - das raças holandesa e jer-

30 aDOS P!ira a re sey - da Diretoria da. Produção Animal e dos, Postos de �onta e'
U'

"

-

Peouário de Lajes e TndaiaI, vultoso riúmero de criadores já inscre-

CO'Dstru�ao- de, veram selecionados espécimes para concorrer �t la Exposição. Tam-
\I hém para aumentar o número de' adesões a Diret.nia da Produção

BI'roshÍltHa Animal dilatou o prazo de inscrição até o dia 15 do correnle mês.fUI 1� certo que () trabalho fecundo e persistente do Govérno do Es-LOS ANGELES, 9 (U,P.) O .

tado coadjuvado pela Diretor-ia da Produção Anirrial, pela Comissão-prefeito de Hiroshima, sr. Shíuzo
Amai, disse que serão necessarios 30 do Centenário de Blurnenau e pelo estímulo e apoio dos pecuaristas,
-auos para reconstríur aquela cidade, há-de repercutir no êxito certo do certame qué se avizinha, de capital
devastada pelo primeiro ataque ato relevânc'ia - e Isto é ·1'o1',a de dúvida - par-a maior grandeza daquelaE
mico mundial.' Acrescentou que 9 progressista Comuna no panorama econômico do Estado.
povo "de Hiroshima não guarda ran-

'.
. -/

cor de nínguem. O sr, Shinzo Amai
tomou parte, nesta cidade, no quinto
aniversario do bombardeio atomíco
de Hiroshima.

Eleições sindicais em 'Joinvile
o Ministro do Trabalho marcou as datas para a realização

do pleito em diversos sindicatos

O sr. ministro do Traha.lho
, p�- Industrius da Construção Civil, a

la porl.aria n? 53, de 29 de julüq, 30-10; Sindicato dos Ti'abatbado

JY.areou a realização das eleições res na Industria de Fiação e' Tece
nos Sindicatos doa 'I'rabalhadores lagern, Sindicatos dos 'I'rabalhado
de Joínvlle, nas seguintes data: -I res 'nas Industrías do 'I'rigo e Man

Sindicalo do Trabalhadores nas dioca ,() S'indicu.to dos Trabalhado
Industrias Graficas Sindicato dos res. no Comercio Armazenado a 3-

"l'rabalhadorc� nas' Industrias Me- 1.1 e Sindica� dos Empregados no

talurgtcàs e de Material Elétrico e OOll1eACcio e Si'ndkato dos Estiva
'Sindica,to dos Tra,balhadores nas dores a 9-11.

,
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FlORIAtoJOPOLlS - 'o de Agosto de 195.9--.

PARTIDa SOCIAL DEMOCRATICO
Convoco a sua Comissão Executiva para nma reunião no dia 12, às

15 horas; na sede do Partido', aífm-de dileberar sôhre as sugestões feitas
pelos díretõrios munícípaís de candidatos ao Congresso Nacional e à
Assembléia, Legislativa do. Estado.

Florianópolis, 3 de agôsto de 1950.'
,.

Nerêu Ramos, presidente

Assumiu o
\.

novo
Secretário de

/ S'egurança
,Po.r ato de 3 do corr��te do. Jr: GovHrnado� Aderbal Ra.m�s da

Silva, foi nomeado Secretário da Segurança pubhc, em cormssao o

'nosso ilustre corrterraneo sr. CeI. Antônio de Lara Ribas, que, no dia
;\ segundo. oficio que nos dirigiu, assumiu o cargo.,

A frente da ,secretaria da Segurança -Puhlíca, Q Sl1. -CeI. Lara Ríbae
uma vez mais, saberá. honrar e dignificar a confiança que �e é depo
sítada pelo chefe do executivo catarinense.

Militar que sempre se houve com .er-itério e operosidade, cons

cio de seus deveres, imprimirá à Secretaria novos rumos, zelando.
com desvêlo vela segurança e tranquílídade :públicas.

Os' de "O Estado" que, sobremaneira, 9 estimam e o 'admiram, so

congratulam com o governo do Estado pelo �cêrto da escolha e ror

mulam ao no\'o Secretáirio os vMos mais sinc'eros à frente da pasül
li'l \,,/

po CI.a. ,-

J
.

Y

EODgrega�ão Mariaua I. S. do Des!�rrO
Na reuruao ordinária da VI :f1e.ka, dia 11 de Agosto, a s,er reali·

mda no salão paroquial às 19 15 horas, hav'lmá ,eleição da nova dir,eto·
ria. SãJo convocados para. esd reunião todos -os congregados assiduos.

P. George Alfredo L1Úterbfecl;, - Dire,tor.

Festivas comemorações )Desta ca

pital assinalarão � passa.gem do
25- aniversário da União Benefi
centes dos Chaufteurs de S_Catarina
A pI'estigiosa União Beneficente

dos 'Chauffeurs deste Estado, co

memorando 'o
_

25° aniversário de
'Sua fundação, 11'0 proximo dia 13
do corrente mês, organizou exce

tellLe programa para f,estejar o gra
to acontecimento que repercute vi
vamente 11'0 g,eio da laboriosa clas
se, -d'e moto'ris1,as conterraneos.

ConselhO' FiscaÍ ---.

Geraldo Po�pilio Fid,elix, José
de Fl'eHas', Aristides Mariano da

Silva, Osvaldo Duarte, João Savas

-8iridakis, André MeHo, Santos
Maes.Lri.
É o seguinté o programa de fes

tejos para o pia 13:
As 6 honas - Salva com 13 ro

jões. 10 horas - Missa em ação
d'e. graç.as, na Catedral. 11 horas
-M,esa de d-nces' para crianças "fi
lhos de\(;ocios e do Asqo de orfãos.
14 hora� - Homaria ao Cemitério
pnbfiGo �m memoria aos motor�s-ltas faleCIdos. 16 horas - PrOCIS

são de· S. Cristovam, saindo a Ima�
gem da Catedral ,e acompanhada
por todos au�omoveis, caminhone

tes, etc. 18 horas - Pusse da nova

Diretoria, no ,clube Democrata.
22 hOTas - Baile para 'os motoris
tas -e sociO�, nos s�,es do clube
Democrata.

_4proveitando a auspiciosa data;
os .associados da U. B. C. S. C. da
rão posse, no ,Clube Democrato" à
nova diretoria, assim co_nstituida:

Presidente - Jesuino J,osé Es

pindola; Vice-Presidente - Nti�nas

Pompilio Cardos'o; 10 Sect'etári'o�
He.]mor Silva; 20 Secretario - Al1:

tonio Gomes Soares :p1i lho; 1° Te-

I _soureil'o- Heynoldo de Oliveira
Santos; 20 Tesoureiro - João Pe

r,es; DeIe,gado Geral Antonio
Vieira Machado.

\

SANTIAGO, 8 (V.A.) - Uma gre
ve geral índetermínada foi ontem
declarada por todos os empregados
da "Caja Nacional de Ahorros" de
todo o pais. '

O movimento é exclusarnente de
caráter econômico.

Btclcletas
·Inglezas

Acabam de receber
..

OSNY 84MA & CIA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis

1:,á pelas calendas brasileiras de outubro de '19/[5 era elegan-·
te e bonito ralar mal de' Getúlio Vargas. Quebrar-lhe, o retr'ato
com os mais sádicos requintes, constitui a notável 'exibição anti-,
totalHária e incontestável prova de pedigree d'emocrático.

Os fatos são de ontem e pod'em ser relembrados com as pro-,
\'as l1a mão. Houv,e por aqui um jornal que de quando em quando'
public:ava um clich� originalissimo, TepIldelnt:ando um marmi-

I \>1scLllhal' numa enorme lata, na qual se lia, em letra 3'01"

das, a indicação: LIXO! Por baixo a legenda: "Os qneremistas
procuram adesões par(/. suq_cllusa!

Com o g'olpe de 29 de outubro, os que não professaram o abis
sinismo foram atacados, virulentamenle e denunciados às classes..,.-;
armadas como inimigos delas e da Pátria, O sr. Ner'CU Ramos, co-

mo todos sabemos, portou-se nessa eventualidade com aquela ve1'---'

ticalidade que lhe 'é 111m'ea da raça. Amigo do sr. Getúlio Vargas e

sabendo pela sua condição de Interventor, dos grandes serviços,
que Santa Catarina devia ao ei�chefe do govêrno, ao deixar o car-,

go, l'tahsmitindo-o ao sr. Ivo cl'Aquino, mandou ao ditador de-·

posto, onde quer que êl'e se achasse, os seus agradecimentos pes
soais e a graüd'ão da gente catarinense. Essa atitude de homem

digno mereceu {lo jOl'llul ud'e,nisLra isto:, "que o S1'. Ne,l'êu Ramos
altel'ou desabaladamente a, voz nos mais 1'usgados louvores a Ge
túlio Vargas, diante cios dignos l�epreSelltantes das Classe Arma-'

das, aquele,:; mesmas classes, que, j'm·tas dos desatinos e tarlufices:.
do ditado?, golpista, haviam-se 48 ho1'Q.s aniles, )'eunido, em sagra-·
do l)acto, para devolvê-lo como indesejável à ,esMncila de SãO'

BO'rja". "

Os dias cOrreram. Numa tarde de junho de 19,50, quando a

erema vigilância ainda era o prêço da libel'dade, o jovem e ilus
tre deputado udenista sr. Konder Heis apresenta na Assemj)léia
um pro,jeto alterando dive'rsos -lopônimos do, Estado. Entre eles, 0-

de PHESIDENTE GETÚLIO, ,em Ibirama, para :'i'OVA BRESLAU. A
maioria pessedista do L'egislalivo, em agosto, repeliu o projetor
na a�'te daquela mudança, atendendo a que ela visava diretamente
o sr. G�túliQ Vargas. Como a êsse tempo pairassem pelO ar 13er5-
pe'clivas de tatos ·novos, o jüvem representante da U. D. N., 'apa
nhado em 'flagTanle' pecad<1 mortal contra o ,ex-ditador, corre à tri

bu'na e, !llancÍan.cJo ,às favas a ética parlamentar, grita, berra e es

tedora que isso li sufiei1'G,é baixa exploraçãO, é molecagem. Mas�,
numa ing'enUifr confissão de que d oseu ,projeto o essencial, ao,

tempo em que foi apresentad o era· justamen te a parle veLada ,pela.,

d
.

mai'ol'ia pessedista - retira o projeto todo! Ainda assim, quer '81-'

xar patente a sua ilibada ansteridad'e, de inimigo de sujeiras, \bai
xas explorações .e I.nol,'ecageIls. E ,por isso te'rmina o sE'u discurso

afirmando queta retirada do seu projelü é mat.s um desserviço<
q.ue a colonização alemã fica devendo ao P. S. D.!!!

,X X
X

Lendas de· Todo
o M"undo'

Escute hoje - e tôdas às

quinta.feiras, às 21',30 horas, G

sugestivo programa LEND'AS
DE TODO O MUNDO, com . a

partiçipação do novo elenco
,rádio-teatral da Rádio Guaru
já.
Uma oferta da LOjA, REN_

NER - A Casa dos artigos de

'"qualidade!

o empréstimo ii

Espanha
WSHINGTON, 9 (INS) - Uma

fonte informativa da Secretaria da
Defesa declarou hOje ter sido pedida
a aprovação de um eIÍlpréstimo de 15
milhões de dólares ,à Espanha, a fim
de obter bases para os Estados Uni.
dos naquele pais. A referida fonte
indicou, que, embora não tenham si
do divulgadas condições desse em

préstimo sabe-se que um entendi_
mento 'c�'i1 representantes do gen.e·
ralissimo Franco poderia determinar
a concessão dessas bases, se o em

préstimo fôr aprovadQ.

, ,Suc-Frufi
O complementQ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono'.

Fiquemos l�,oje por por aqui, para/ue
o leitor sabol'eie a.

·'1I1SiI,;Ü.o que os inter.e�ses operaram n conduLa ideailJlii'tI \.!.J' ,"'....

nossos llustres adversanos da D., D. N. .

Getúlio, ,ontem, e'ra o 'illd'e,sejável, o l1:artufo, cujos amigos
procuravam aclJesões nos cle'pósitos de Ilixo!!!

Getúlio hOJ' e obriga a retirarem proje1os das Assembléias", , '

somenle para que ,ninguem possa fazer exploraç>ões com o ,s'eu.
nome!

,

E depOis' ainda nã.o quel'em compreender as imensas e sabo

rosas gargallJ a,da.s do Baixinhol
GUILHERME

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

i)revisão do tempo, até 14 horas
do dia 10. i

Tempo - Instavel com chuvas -

nevoe-iro
Temlperatura - Estavel.
Ventos - Variavé.fs, frescos.
Temveraturas 'Extremas de hoje-.
lVIaxima 19,5 - minima '14,3..

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEiRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS" ETC.

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


