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Tan�ará confirma o presti�io e o· vigor �as �ostes pes�!ªistas,=wc .-!t�'"

Extraordinária vibração e entusiasmo acolhem a Carãvana Partido
S. DemOcfatico.-Nerêu 'Ramos e 'Udo Deeke aclamados delirantemente.
Afirma Nerêu Ramos: «Quero sobretudo trazer a minha palavra de confiança' aos

,

chefes do nosso Partido neste município, e a todos' aqueles que os auxiliam _na. [or-
'nada em que nos empenhamos, soh» .signo da nossa gloriosa bandeira, slmbolo da

nossa coesão, dos nossos propos·itos e da nossa coragem cívica» ..
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o IlAI8""ÃNT1GO DURIO DE SANTA CATARINA

,"�rI.t6rlo e D. Gere.te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. R.UlOS

EM PINHEIRO PRETO
Tangará, 9 - A caravana pesse

dista, acompanhada dos correligio
nários de Videira, atingiu qu-isi
meio dia" a localidade de Pinheiro
Preto, onde era aguardada pela po
vo. Recebeu, aqui, os cumprimen
tos dos valorosos pessedistas de
'Tangará, que lhe vinham ao en
contro. '.

Deixando os automóveis a comi
tiva se encaminhou ao edifício da
escola local onde, em meio a gran
de entusiasmo, foram. saudados os
srs, Ncrêu Ramos e Udo Deeke.
Dada a hora já bastante adian

tada, o sr. Nerên Ramos; solicitan
do excusas pela rapidez da estada,
agradeceu a acolhida e afirmou
que o Partido Social Democrático

�� velacá pelas aspirações do povo de
Pinheiro Preto, assegurando- que as
suas reivindicações merecerão o
carinho e o cuidado dos homens
da nossa .agremiaçâo.
A seguir, .em companhia dos srs.

. José Pereira Duarte, presidente tio
Diretoria do PSD de Tangará � .lo
di'. Antonio Gomes de Almeida,
candidato a Deputado, os srs, Ne
rêu Ramos e Udo Deeke, [untamen
te com os companheiros, de [orna-

, da e comitiva, se dirigiram a Tan
gará! ponto final desta gloriosa pe
regrtnação civica.

Em 'I'angará
'

300 CAVALEIRANo.S, MAIS DE
DUAS MIL PESSOAS,' RECEBE
lIAM E o.VACIONARAM OS CAN,
DIDATOS DO. PSD. RECEPÇ4_o.

OFICIAL. - DISCURSo.S
Esta terça-feira" foi' a maio1' de

quantas Tangará há tido na sua vi
da. cívica.
Milhares de cidadãos, colohos e

.àgricu]tores, comercia,ntes e indus
triais, abandonando as suas lavou
ras, as suas lojas e estabelecimentos
f.abrís., quiseram prestar ao maior
cata.rincnse e ao eminente candi
dato do Partido Social Democráfi
co ao Govêrno do Estado, a sua

saudação) o seu ap!::mlso e a segu,
l'anç.a da sua solida.riedade e apôio.
Entrc' .os que recepcionavam con

seguimos ,anotar os nomes seguintes'
Pe. Tarcisio França, vigário, aicom

panhado de seu coadjuntQ; dr. Jo
sé Carlos Ferreira, médico; João.
Bernardo Carlesso, membro do Di- -

1".claíorio; dr. Neli Picoli; srs. Nel
san Pisani, José Arsetto, Antônio

.• Figueiroa, presidente do Sub-dire
toria de Marari; Abílio Goulart e I

Alberto Garcia..
IA pé, por entre fíleiraos .de cava;

lerümos os ilustres Visl.·tantes, cer-Icados do povo vibrante de entu

siasmo"� se
,. dirigiram até a frente

do Clube Rio Bonitense, onde �e
riam prestadas as homenagens, pre
paradas.
Ao subirení as escadwrias do clu

be, os 8rs. Nerêu Ramos e Udo De
eke. foram prolongadan'lente viv'!.
dos, com expressões de maior afe-
to e ca,l'inho. .

Através das ondas e altos falan
tes dq ZYW-6. Rádio Videira, ou-
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viu-se a padavra do dr. José Carlos Fala o dr. Nerêu Ramos,
Ferreira, ilustre facultativo diretor Serenados os aplausos assume a

da Casa: de Saúde Frei Rogério, tribuna o dr. Nerêu Ramos. Inicial
que trouxe as saudações do povo <lo mente, agradece a acolhida e o

Tangará . aos ilustres- visitantes, conceito em que o. tem o povo de
dando o alto sentido desta visita, Tangará, tão amavel e tão Iísongei
ao primeira feita por uma alta, auto- 1'0. Prosseguindo, refere fatos da
ridade da República. sua vida pública, sempre ao lado
Interpretanto o sentir dos" pro- do povo e em defesa dos altos inte

fessores e alunos do Grupo Escolar resses do nosso Estado, salientan
'::�oão Jorge. de Campos", fala a to as campanhas de 1930, 1934' e

sríta. Ilda Prada, e, representando 1945, ocasiões em que, prestigiado
o Grupo Escolar Mater Salvatoris, r pelo voto dos- seus concidãos ''118-
dirigido por Irrnãs, discursa um : receu a honra de representá-los.
escolar. ..' I Volve, agora, a Santa Càtarína, pa-
,.....�_._._-......._-.- ._. .--._-....._....._..- ...- ..------..�..",

..

ra dar a sua gente, contas do man

dato que recebeu. Analisai, a seguir,
a elaboração da Carta Constitucio-

_

nal de 1946, a mais
.

avançada de
quanta,') já teve o Brasil, e, da qual,
como Iíder da maioria, foi um dos
arquitetos. Relembra a confiança
dos seus pares naquela Assembléia, nente chefe Nerêu Ramos,quando o indicaram e o elegeram

e o nos

vice-presidente da República, e,
50 invencivel candidato ao cargo

di d
. . . de Governador do Estado, enge-

uz o prestígío que angariou para nheíro Udo Deeke. Salienta, as
o nosso Estado, com a sua eleição
para presidente do Partido Social' qualidades de líder e de "condotíe-

Democrático, no instante em que I
re" do homem que não comanda

era nccessário reorganizá-lo e re tierrotas, e aponta o passado d�

vitalizá-lo, para o bem do Brasil., trabalho, esforço e dedicação de
Em continuação, faz o elogio das Udo Deeke, como a melhor garan

Congregações religiosas, dedicadas ti.a da sua, atividade à frente dos

a difundir a nossa fé e o ensino ás destinos de Santa Catarina ..

novas gerações, salientando a im -O orador seguinte foi o sr. Hil

portância e a valia que, para .0,
debrando Men�zes.' .que -fal?u.em

Estado, representam escolas dos' nome do fUnCl?�a:hsmo público
moldes do Grupo Escolar "Mater , D_eteve-se na �na!lse da administr-a
Salvatoris" desta cidade. Termina I

çao dos srs
.. Nereu Ramos" Aderbal

com agradecimentos aos oradores Ramos da Silva e, no penado em·

que o saudaram, e aos homens lia qU�, COl�10 Interventor Federal, (I

interior que, 'a despeito de ser es engenheiro Udo Deeke servru ao

te um dia de trabalho, lhe vieram nosso Estad?,. dando-lhe, a, par ..

de

trazer, com a sua presença e- o seu
uma tranquil-dade necessaria, im

entusiasmo, a segurança de que tem pulsos ,�m. varres dos setores da

servido, com dedicação e com pro- \

coisa pubh�a. ..

.veíto, a gente de Santa Catarina. o. senhor Manoel F!g!lelroa, em
nome de Marai e Espínilho, sauda

A churrascada e o grande comício os srs. Nerêu Ramos e Udo Deeke,
trazendo a solidariedade sua e dá
SUai gente aos dois catarínenses e
ao glorioso Partido: Social Demo
-rático,
Segue-se na tribuna o sr. Al*if

Weber de Mello, .que conclama o
eleitorado de Tangará a cerrar
fileiras em tôrno dos nossos candi
datos, certa que é a nossa vitória.
Vibrante e cheio de' entusiasmo

o Sr. Higino Andreazza, president�
da Associação Rural de Tangará.
após referir-se ao fato de que o te
pIOr dos' nossos. adversarias pela
derrota, se patenteia na lamentave)
verdade de destruirem a nossa pro
paganda, escrita, como se com istfl
nos afastassem da liça e do comha·
te., conclue porque Tangará uni
do e coeso. demonstre o vi"gor, i1:.J
sua vontade, votando e- elegendo,
para os diversos cargos,. os homens
do Pa,rtido Sócial Democrático.

O dr. Antônio Gomes' de Almeida,
candidato ,à deputaíção estadual,
dirigindo-se ao povo, sauda nele as

tradições da gente que vem' coas·
truindo a riquez� de.ste Vale. De
monstra "Os benefícios que para es
te rincão têm ca,rreado as adminis--

Continua n<1 Sa. pago

Os oradores
\ Iniciando a' série de -discursos
que fariam desta, ·uma das mais
vibrantes reuniões políticas, o se·

nhor José Per�ra Duarte, presi·
dente do DiretorIa do PSD de Tan·
gará, agradece ao povo o seu con·

curso e se congratula com a sua

gente pela honra de receber o emi·
\
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Udo Deeke. o oandidato do P.S.D. ao ca.rgo de Go
vernador 'do Estado, 'é um homem indi:ssoluvelmente vincu
lado a essa pOlitica de construções práticas e de valorbar;.ào
itüeg-ral ide ho,mem ,e da ,terra. Pela sua idon e.i.d,a,d e. moral,
ina,tacável e p,rovada através ,duma atuação pÚblica bastanÍ'fl

. /
,conhecida em todo o Eslado. é Udo DDeke o .homem a quem
Os Catarinenses confiarão ,s,em r·eservas os de.s'tinos da obra
de solidariedade humana empreendiçla em Santa Ca,tarina
por Nerêu Ramos e continuada .até ag?ra, sem desfa.lecimen-

. to. Ddo Deeke, o candidato do P. S.D., não é um vulg'ar caça
dor de "aLas e�n. teimosa perseguição da v�tória - mas um

homem que se rEmde às llt'ces'sidaçles da causa' .·púb!.ic,a é·

cede ao imperativo da confianca de seus concidadno,s.

Imediatamente após terminados
os atos da recepção oficial, é ser
vida à caravana e ao povo, uma suo
culenta churrascada, na Praça da
Igreja Matriz.
-,
o. comicio que se lhe seguiu fOi

bem uma. destas raras apoteoses li
homens público,s que as obteem
graças ao seu prestigio e à con
fiança que inspiram no seio das
populações.

.

,

Tangará se alinhou entre as �o·
munas catarinenses que umâ" e vá·
rias vezes teem tributado aos se IS
filhos ilustres, as homenagens qlr'e.
o seu esforço e a. sua operosidad�
em pról do bem público, lhe grano
geiam.

o. comício de Tangará fói um des
tes acontecimentos.

Bandeira invulnerável
Na "entrevdsía que nos concedeu e que publicámos em a

nossa edição de domingo. o S'1'. Armando Simone .Perei ra, 1'€3-
pondendo-nos a uma pergunta sôbre C0l110 haviam sido recebi
dos pelas populações dos municipics que percorrera com os

srs. Nerêu Ramos e Udo .Deeke. declarou haver colhido a imo

pressão' de que "o sr. Nerêu Ramos, mais do que uma bandei
ra invicta, é uma bandeiia invulnerável em SanLa Catarina".
O conceito é exat.issirno e', Incontestavelmente, é .nele que re

'pousam as sólidas esperanças do povo catartnense. Com creí
to. o grande condutor de vitór-ias não é um político 'Sem pss
sado bem fundamente .alicerçado na conciênéí.à da nossa

geníe. Q que realizou e que é o s'egr.êdo· da unânime gratidão
de Sant.a Catarina, te�n vullo e éO'nsis·iência. ,expJ;:essão e sen

lUdo humanos suficientes para resistir às mutações do cenário

'Politico. e para ímortaüzar o nome de estadista que 'Penetrou
as realidades sociai.s das nossas populações. Os. que lhe apc-.
drejam o nome são 0'S que, sem maior autoridade nara falar
de cabeça erguida ao povo. abastardam os títulos de civis'
mo comuns ao nobre eleitorado ,barriga-verde por íncapací
dade de tsenção em qualquer julgamentO' histórico.

Bandeira invulnerável, 'na expressão do sr. Armando Si
mone Pereira, o 'sr. Nerêu Ramos le.vará, ,ainda uma vez

a tl'iunfo completo a legenda ,do P .S.D., que não se lê ape1las
no seu pr_ograma de ação pa'rjidár,ia, mas qu·e se acha in$cri-
1a, indelevelmente 'lIa obra' ad�inistLrativa de dez anos de

'- trabalho. em ,pr,ovei,Lo da coletividade de Santa Ca:larina.
Enga:nam�se os que p,rele.ndem.... .cresc'er polÚicamente ao

desabrig? rde id'c.alislllo cons;trutor, que anima .os homen,:
,público's :da esta't.ul'a moral e do por·te civico de um Nêren _

Ramos, cuja pers,onalidade não se formou ao sabO'r de �ir
cunstâncias, amigas, 'sen.ão, ao contrário, nas rudes cam

panhf!oS 'populal',es, em defesa de direitos coletivos e na. sal
vag1.larda dos p,r,incipios democrMicos.

Os' qüe o a.conipanham, como nós, desqe os tempo em que
cO�lquistou paTa o [lavo o rCi;peioto dos poderes da RepúbLica
num mandato qu'e, des.de logo. o .colocou em confliLo com as

praxes politicas de então, sabem da sua 'Solicitude paJ'a com

os pequen.os, simboUzados na nobreza dos Paraibanos, cujas
aspirações rpro:pugnou na Câmara Federal, vàlendo-Ihe tal
aLítude Oi titulo de "Cidadão da Paraíba".

Mas' o's Gatarinenses não possuem apenas para motivo de

orgulhar-se de Nerêu R.al11Ü's, essa f.acêLa ilu�inaçla de cará
ter de seu estadis,La ,insigne. A obra de administração que
eloe foi. no s·eu EsLado natal, é um monumento aOs mais pro
fundos e legi_timo:s sentimentos de humanidade da genle barri

ga'verde, ergui,do pa�a marcai: os rumos novÜ's de uma po"!i.t.ica
orienta,da pejas l'l'alidac1es sociológicas da gleba de Santa Ga
ía.rina. Essa a politica que Nerêu Ramos dignamenLe per�o
nifica .. na invlllnernbilidarlc d'e seu nome, como !bandeira de

vitórias repe.tidas.

•

,
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Assembléia Legislativa
!SESSÃO DE 11- ro - 1950 sa classe,

Sob a presidência do deputado (As.) - Lopes Vieira

Ruy Cesar Feuerscbuette, teve ini- xx

cito' Ia sessão, à hora regimental. 2) Requeira a V. Excia. que, ou'

O sr. secretário -leu a ata da reu- vida o plenàrio, se consigne na a

mião anterior, vendo, sido aprovada Ua: dos trabalhos de hoje um voto

sem restriçôes. de profundo pesar pelo recente ta

Procedeu-se, a seguir, Ia: leitura lecimento em Gaspar, do Vereá-

do expediente. dor j�sé 'Mondini, e, que, desta
Declarada livre a palavra, soli homenagem" seja dada ciência à

cítou-a o. deputado. Osvaldo Cabral, família do e'xtinLo,.'

M p troleque se referiu ao. Magístérto de (As.) - Biose Faraco, I"'nl·st�'rl·,o da Ma,·.nha ara .um coo
Santa Catarina, empenhado numa A votos, foram os requerimen...

d I d armaobra de assistência social, qual se' tos.. íacima aprovados unanirne- Capitania dos Portos do Estado de Santa Catàrina' mun Ia e -

ja lar eonstrneão 'do Irar do professor mente. Exercicio de 195.0 mentoe de seus serviços, virtuosos presta-
dos, na arte de educar, salientando, ORDEM DO DIA EDilAL
ainda, que o Departamento de Edu- Segunda discussão e votação do , 1. De ordem do Senhor Capitão dos Portos dêste Estado, faço sa,cação se acha na vanguarda da projeto de lei na 49/49, que altera bel' a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repartição,aouvável campanha parra benef'ícíar a lei e r-egulamento do. impôsto da presente data ao dia trinta '8 um (31) de agôsto corrente, as' inscrLo educador, sôbre vendas e Consignações. ções para os exames a se realizarem na primeira, � i a) quinzena deAo. terminar encaminhou à Mesa EI1� discussão, nediu 'a palavra 'b . '

.

d RE E CAB.P setem ró proxirno vm ouro, para MEST • DE PEQU NA OTA.
-

um projeto de lei, que visa auxiliar o dep. Ramiro Emerencííano, re- GEM, PlRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO
essa benemérita irriciatva, por in' querendo fôsse

.

adiada a, votação E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRÁTI.ie,rmédio. do Poder Executivo, deste projeto por 72 horas, em vis' CO, PRATICANTE DE PRÁTICO, A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA.A seguir, o sr. Pr-esidente disse ta de se achar ausente o seu au- LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR.
que 'Se achavam sôbre a Mesa os tor, Sr. Artur Müller. 2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de São Francisco
seguintes 'requerimentos: A Mesa aceitou resta solicitação, do Sul e Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES'

1) lJlJequeremas; que, por: Inter- retirando-o da Ordem do Dia. TRE DE PEQUENA CABOTAGT<.:l\-f.
..médio da Mesa seja enviada men- Exgotada Ia maltéria, foi decla- 3, Para melhores esclarecimentos sôbre 6 assunto em .apr êço, os

- sagem de congratulações à União r-ada Iivre a pia lavra para explica' interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega'Benefícíente dos' Chaufeurs, se- ção pessoal. Gomo. ninguém se ma-

díada nesta oapttal piela passagem I nifestasse, foi encerrada a sessão'
" ,

domingo, 13 do corrente, da data marcando-se outra para o próxí-
consagrada Ia: essa digna e labOirio'l mo dia 14 do corrente, à bora re-

Sala das sessões, em 11 de Agos- gularnentar.
'

to drei 19.50. Edio Tonólli

. .' I'W

OamBDIOaçaOTr·lbunlal Re-gl·onal Ele·lloral A Associação. das Damas de Rotary comunica às pessoas que ad-'

! ,quiriram bilhetes das rifas de um liquifi.cador e de um aparelbo de

chá organizadas em pról de mais ,uma bolsa de estudü superi'or, que

Prazo para translerAncl·as de eleitores tem' direito ao premio quem :possuir os bilbetes numeras zero dez
,

ti '

'

. (010), por ter sido este o final do 10 prêmio da Loteria ,do Rio Grande

Tribunal Regional" do Sul em data' de 10 do cbrrente.
.

. ,I

o ,Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIV0 AO ORGANISlHO
AGRADAVEL COMO UM LH-;OR

REUMATISMO! SIFILIS I

Tome o popular depurativo composto de

Hermofeníl e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
S'. como medicação auxiliar D(J) tratamen

to d aSifilis e Reumati:\mQ çJ� mesma.
.i ....:';�JtA::n�'" �

.orígem,
___1.'-_ "

� . � - -_ .. -: .

"" ..
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.Jnsfiluto- de Aposentadoria e

Pensões. dos Industriarios
Aviso aos Empregadores
I - A fim de' fazer face à recente majoração dos benefícios da

Previdência Social (Lei na 1.136 de 19·6·50), o Decreto na 28.412 de

. 24-7-50, elevou para 6%, a partir de AGOSTO DE 1.950, a taxa de
contribuição -dos associados dêste Instituto e, consequentemente, a dos
.empregadores. .

,

II - Isto posto, as "CONTRIBUIÇõES PARA O L A. P. L, a par
'tir da competência de AGOSTO DE 1.950, deverão ser calculadas e

incluídas na Guia de Recolhimento, na base de 12% e não de 10%,
corno vinha sendo feito anter-iormente.

Florianópolis, 10 de agosto de .1.950.
João Bicardo May?' - DELEGADO

° sr. desembargador Presidente dQ
Eleitoral recebeu o seguinte telegrama,:

RIO, '3 - Comunico vossencia Tribunal Superior Eleito
ral sel;são 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
d�spachados até 4 de setembro. Ats. sds. (a) Antônio Carlos
Lafayette de Andrada, Ministro Presidente do Tribunal Su
perior Eleitoral.

cias.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina" em F'lorianó,
polis, iOde agôsto de 1950.

NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
.. Escriturário da classe <lG" - Secretário

Aliança da DalUa Capitalização S.8.
Perda de tífulo

Extraviaram-se dois títulos da Àliança da Bahia Capitali
zação S. A., do valôr de doze � seis mil cru�e.i_ros, de ris. d� O!
dem 11.134 e 61.326 respectivamente, emitidos pela AgencIaJ'Emissora do Rio de Janeiro, em novembro dé 1936, e novembro
de 1935 respectivamente, pertencentes aos sr. Sidnei Nocetí,
residente nesta cidade, com os pagamentos efetuados até no

vembro de 1946, os qüaes declara nulos e vae requerer a res
pectiva segunda via.

f
VALVULAS

I-I\il.i,$
MAIOR ESTOQUE-

fttlânHda Rádio Cal. Lda.'
Rua traja.no, 31

o Remédio de Confiança da Mulher

RECiULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

No l' N° 2 FALTA OU
-

- EXCESSO * - -

ESCASSEZ
_iImiI_

Rádios
o N DAS'

LAKE SUCCE�S, 12 (USIS)
As propostas submetidas nelos-

Estados Unidos à .Comissão espe-'
cializad� dás Nações' Unidas, que
estuda ó controle mundial de ar

mamentos, oshoça U111 detalhado e

extenso plano para um controle'

-inte,rnacional ef'icien te e o regu-'

lamento de armamentos e pess-oal
militar.

Os documentos nor-te-america-

nos declaram que a inspeção e ve-

rificação internacional dos ele

mentes dos 'estabellecimjenLo,s mi·"

Iitares e para militares, são co.nsi-,
dsrados a mais importante" sal.,

vaguarda para 'Q regulamento €r

redução dos armamentos oonv,en-'

clonais e íôrças armadas .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICA8,

Elixir de Npuoe ira
Madloaç60 owdUal' DO cII'"Comlnt

... do .lIlU.

i!-'I_"--
Rápido alívio para

dores nas costas, dores

reumáticas, contusões,
lumbago, torceduras,
etc. etc.

, Emplastro Poroso
,

"SAB IAlI
��

••It•• felfeldadea .... ...el•••
Ie ..... filiai.... I
..... alo "Quec.. ,.. • ••1....

,UMDte ••r..... "PDlPOLBO*'
, .... caderu.ta •• cunm
.UTUO PUDUL

Atlântida
LONGAS E�

, AtJântida· - O sucesso da técnica electrõnica -,Allântlda - Super construção para durar mais Atlântida - Som natur.al - Alta sensibilidade

Grande aJçªjlce Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro,a-.:. TransmIssores Amplifícadores

�_I D_h_et_or_t_e_�_�_o_!_A_��:_�_._t_�_��G=��J�i_R_a_'_d_i_o.__C_'_a_R=�=!��e L;m�a�fuM�lR
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Vida eocial
r'ELEGANCIA Sessões das Moças

peos tem enieitos: do mesmo çéne
Grandioso espefàculo de téla e

1'0. palco.

-É tão grande a varteâaâe de.
Na Téla:

""0' " I f
. .

. -Michael Duane, Ví rginia (ÍreyJ Ias c e antas tas que não é di-
[icil escolher as mais apropriadas

Gene Krupa e sua orquestra.
par.a cada traje. O importante é

ROMANCE EM RITMO

não w�ar ioias vistosas
Uma alegre e' delicada comedia

" demaiS musical.nem em numera ,eXCf;gerad:i. Os
trajes de ?'ua combinam com cet:
tas ioias extravagntes que não ia:
1J0r�cem os oestidoe finos; em

compensação, estes u-sados á 'tar'
dinha ou á noite, �o;rem se?' com
pletados com fantasias que parece.
riam de mau, gosto durante o dia,

- Vidrinhos missanaos lante
jaulas e outros' enteitos do' mesmo
aenero já não são aplicados em ues.

ti:los curtos, mesmo finos como se
via lu: alçum tempo; aparecem a'
penas em vestidos de noite

.

-se, como remos de mais uma [an: '.
• nos

t ' .' qtuus ttunbem. Sle aplicam "sirass"
- as/a a serviço da eleçomcia [emi: o t f

.
.

.

nÍ11a. .'
e .

tU ros e eites brilhantes. Aliás,, "'_.ê. nes a oarte. a moda -

..
-' Alguns vestidos "h.abillés" são .

d
-.

: tuio apresenta
.

.

I
tun a grandes nouidade .

. .enfeittados com botões de 'pedms destido de noit
. s pOIS um

Jbrilhantes, "stross" que lhe dã " .

e de lia quatro ali
.

s ao CinCO <Imos ::J:l1lda poder' ,

muito releno, Também alquns cita' moderno .. ,

a pcu ecer

-0-

\'l-.}'f� n'!"w
- Para completar a elega.Q1;Cia

»Ó;do "toilleur'' classico
, ha interes;

.sanies broches e alfinetes de me'
Lal e pedras. dias certas {lortes tam
oem. são adequadas para se usar
JW lapela.

- Os colares de peroias de três
»ottas, 'entremeados com pedj'as

· éoloridae completnn; trajes de [es
ta" emprestando. lhes lindo 'efeito.
As perolas não deitem se?' muito
miudas e os fios não muito longos,
Os colares de metal,' usados até ha

· algum tempo, fá não têm a mesma
aceitação porque "souoent mode
»arie" .

- Para enfeitar a lbolsinha de
noite, que pode ser de cetim, ta
Jetá ou suéde; um pequeno [écho
de pedrinhas é suficiente. Trata.

CiHe,-Diário

Pl'eç03 :

Sras, Srtas. Cr$ 2,40 - estudantes
3 2

• .
/'

" ,
o - Cavalheiros 5,00 .

RITZ - ás 5 horas.
.Sessão das Moças

Michael Duane e Virgtnia Grey
ROMANCE EM RITMO

Censura LIVRE
ANIVERSÁRIOS

.

PC'" 1 ')IIA essas h reços: r., lU' - 200 3 ')1\

'_:p-.HERCíLIA CAROLINA. S. VAS
:o omenagells os d'e "O . .

. - ,- .'
-

,�J

\
. . Estado com prazer se as

.

- ODE-ON -

/- CONCELLOS ,., SOClam,.· 8 I
A eff:'méricle de hoje assinala o

PROF. ALFREDO ZIMMER
. As. roras

. Natalícia-se, 110J·e,.0 sr. Alfr-edo Sessões dás Mocasaniversár-in natalício da' exma. sra
't

Zim.mer professor do Colégio Ca- Grandioso espetaculo de téla e '

d. Hercilia Carolina Sanf'ord Vas
I

tarmense e. acadêmico de Direito palco..conce los, digna espôsa do nosso
distinto patricío 'sr. Alvaro AcioIi d.a _ no�sa Faculdade, muito rela' Na Téla:

'Vasconcellos, alto funcionário dc
cíonado em nossos meios sociais, Michael Duane, Virgínia Grey

1Vlini�tério da 'Fazenda, dirigindo.
O '''9 Estado" se associa às ho. Gene Krupa e sua orquestra.

nesta .capital, a Contadoria Seccio- �enagens que lhe tributarão, ho' ROMANCE EM RITMO
. nal junto à Alfândega. le, desejando_lhe. fe1icida:des. Uma alegre' e delica.da _comedia

A dama aniversariante que em FAZEM ANOS HOJE, ' musical.
nosso,s meios' sociais, .ctesfruta de

- A sra. Eléa da Silva Camargo,
.'selecionadas amizades, quer POI > cspôsa. do ST. Celino Camargo, dis'

·.cSeus predicados' de espirito quer tinto oficial da Policia Militar'
··por seu bonissimo coraçãr 'sempre AI'

'
- o sr. lpio Vieira, funcionáriosolicito às 'campan�s beneméritas da Produção Vegetal.

- será, por certo, hoje alvo de ex' :-- a sra. Décia Callado Carreil'ão,pressh'as' m[lnifestaçõ�s de apreço esj_)ôsa do sr. Jaime ,CarI'eirão, te
,e estima. d·e seu \"asto circulo de legrafista;
'amizades. - a s.ra. Alipia RomãO' da Silva

viuvã do saudoso COlega. de imo
prensa cap. Osmar Romão da Sil'

- a sra. Francisca. Sá, e'S:põsa
do sr. Alexandre Coelho Sá;
- a veneranda sra. d; Adelaide

da Lapa Tomáz, cobradora' dc
"Beroo de Jeslls";
- a sra. Maria .cta Glória Cam

pos Garofallis, viuva do saudoso
conterrâneo Demétrio Garofallis'

- a srta. Nelzi-MaTia da Silva',.filha do casal Raul Tito ·e Maria
E. da Silva;

nossos
- a srta. Maria da Glória Gon

feliz e
ç,alves, filha do sr. Lauro Gonçal-

Vê passar, hoje, o seu aniversá'
:rio natalício a distinta e gentil
-senhorinha MarIa Helena Gaana

;

.

Salles, esÜ'emosll filha do ilustre
-desembargador dr. Urbano Müller
Salles e fino ornamen{o da nl)�sa

· -soci'edade, onde conta com inúm�
raso amiguinhas que muito a estio
ma e a admiram por sua gra.ciosi

",·.dade e simpatia cativante.
À srta. Maria-Helena os

·_,votos de felicidades pelo
ven'to.

TTE. -OLIVÉRIO COSTA
'" De,flui, hoje, a data aniversária
DO ·sr .. Tte,. Olivério ,Costa, o.fi0iaJ
da nossa Policia Militar.

Às manifestações de apreço que
- o sr. ,B.en10 Carioni funcioná:
rio federal,'

. ,

.receberá, juntamos as nossas com

efusão.
- o sr. José Camilo da Silva

S MILTON FA
chefe das oficinas do" Diário da

,.
r. RIAS

:farde",'Faz anos, nesta data o noss'o
-prezado amigo MiNon Farias, de-

- a srta. Maria Luiza' des San
dicado e hálbil linotipista da 1m- tos, filha dOo casal Manoel e Júlia

prensa O-rlcial do Estado e pessoa
Maria dos Santos;

,

1argamente- relacionada e benquis'
- o jove,m Abelardo Andrade.

: la em o meio da classe a qu� per'
funcionário do Banco Naciona I do

tence. ComeJ"cio.
O anivel;gariaÍlte que à cativante MENINO JAGUARIBO

"a.f.abilidade alia idi'S:tinção, inco' Menino Jaguaribo
mum ver-será, pelo feliz 'evenló Está em festa o lar do nosso pre-

.

'

'I
zado conterrâneo sr. João de Deus

,mmt? homenagead� ?�IOSo .colegas Macedo Gentil, 10 piloto da Cia:-Cos-
.• ' •. _ •••••.•.•••••.••

:''_;'-,
e amlgosl. i f�le'llIlll[a!{- teira e de sua ex-ina. sra. d. Jadwiga I

Grams Gentil com o nascimento de
um robusto pimpolho ocorrido na

Capital da República e que na pia
batismal receberá o nome de Jagua'
ribe.
Á linda criança bem como a seus

genitores os nossos votos de felici·
dade.
VIAJANTES

DR. HHANS BUEDGENS
Procedente de São Joaquim, onde

é brilhante causídico está nesta Ca.

pital, o nosso distinto coestaduano
sr. dr. Hans Buedgens, pessoa 'muito

Irelacionada naquele mUllicipio e em

r. nossa cidade.
I Ao ilustre visitante, os nosso votos

________________�_� .------- d� feliz estada entre nós.

O "O Estado" a cumprimenta·
.desejando-lhe felicidades.
SRTA. MARIA HELENA GAMA

SALLES
va;

ves.

FAZEM ANOS AMANHÃ:
A sra. Filó Di Bernardi digna

espõsa do, farmacêutico sr: .. Joã·Q
Di Bernardi;

Cr$' t.750.00
..

�":?�
O quanto custa uma enceradeira

A R N 'O
ElECTRO-LA'NDIA

Rua Arcipre�te Paiva, Edificío Ipase -Terreo

- RITZ
.Ás 7,%, horas; r

Panelas de Pressão ARNO
a (r$ 510,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,00

na Elefrôlàndía

No Palco:
Ultima e; definitiva apresentação
da ORQUESTRA TIPICA mo

PLATENSE de PANCHITO
.

M:AQUIEIRA
com o cantor ALEJANDRO . DE
LUCCA e a cantora NERA REAL
Tangos' ... Milongas ... Valsas ...
ludo que nos faz sonhar com as

nostalgias portenhas ...
Censura: Atf� 'i,i anos.

No Programa:
Esp-orte na téla - Nacional.
Julgamento do Pato -:- desenho..

Rua Arcipreste Paiva - Edf. Ipase - Terreo

No· Palco'
Ultima e, definitiva ·apres'en.ta\ião
da OR,QUESTRA TIPICA

.

mo
.

PLATENSE de PANCH[l'O
MAQUIEIRA

com o cantol� ALEJANDRO' DE'
LUCCA e a oan.torã NERA REAL
'fangos' ... Milongas ... Valsas ...
tudo que nos faz sOn,har com as

nostalgias portenhas, ...
Censura: Até 14 anos.

No P'rogr,aana:
Esporte na téla -' Nacional.
Julgamento do Pato - d\Henho.

. Preços:
Sra'S.' Srtas. Cr$ 2,40 - estudantes

3,20 - CavalheIros' 5,00-
� tROXY -

As 7,% horas
Ray Milland e Ann Todd

ALMA NEGRA
No. Programa:

Noticias da semana
Metro' Jornal _

'

Pre,ços: 01'$ 5 00 e 3.20
CENSURA:

II\�PROPRIO -ATE' 18 ANOS
IMPERIO

As 7,% horas.
Michael Duane e Glo,ria Henry

A ORFANZINHA
Um filme comovente e humano

cheio. de te,rnura e, abnegaçã.o.
Censura: 14 anos

- .

.

No Programa:
Marcha da Vida - Nac.

,Cupido de Patins - Des'.
Preços: 1,00 - 2,00 - 3,20

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Concurso para ProfessorCatedráUco
do Instituto Agronômico do Sul
Os Diários Oficiais da Uniãb dos dias 20/�/59 c 4/5/50, publica

rarn os editais do concurso de titulos e de provas para provimento
do cargo isolado pàdrão 0, de Professor catedrático de "Química
Orgânica e 'I'ecnologia Rural", "MaLe)11'ática", e "Agi,cultura' Ge'l'al
e Genética Vegetal", respectivamente, <.\6 quadro, permanente do Mi;
nistério da Agricultura com lotação e exercicio na Escola de Agrono--
mia Eliseu Maciel, do Instituto Agronômico do Sul.

-

Os interessados poderão obter. maiores .esclarecimentos junto a

Secretária da Viação Obras· Publicas e Agricultura.
•

Sub-Comísséo Ca-Ia-'
rínense de Folclore

I. 'B. E. E. C:
A Sub-Comissão Catarinense de rotctore tem o ara

to prazer de convidar es Exmas. Auto,ridades, Institutos
Culturais, 'PrfoessoÍ'es, alunos das Escolas S!llJcriores e

Secundárias, e o público em geral, para assistireui à con

ieréncia sôbre "As bases fuizdamenla;,is [l,o folclore cata

rinense"; que j'rJalizará no dia 17 do corrente; ás' 20 ho:

l'a;.. no Instituto de Bducacõo, a emiJ).ente escritora pa
tricia na 1I1ARIZA LIRA. da Comissão Nacional de Fol
clore.

Florianápolis. U de açôsto de 1950
Oswaldo Rodriaues Cabral; � Sec?'etário'Geral
Alm.il'O' C,aldeira de �ndmda, S'Ub;Sec1'et{�rlÍo .

Oficina
.

dEIP
Serviço � Esp�cializado'

.o" -7'

AMPLO ESTOQUE DE, PE�AS 6ENUlNlS
(;o'Dsêrjos em geral

FIGUERAS & HOMS, LTDÃ.
..

Distribuidore's exclosivos neste Estado
dos· afamadus veículos·

JEEP DAWILLYS-OVERLAND.
.

- .

Escritórios:
-

Oficinas:
Rua Tiradectes,' 5
Padre Roma, 53

FLOBIANOPOLIS
o Comandante1do 5· Distrito Naval Visitara
boje. às 15 horas, o Clube de R. «A.ldo Loz.»
Visitou.nos ontem, o 'distinto des' Atendendo ao deseJO dos aSSOCIa-

portista e j�rnalista conterrâneo sr. dos do C.R. "Aldo Luz", ao eminen

M{)acir Iguatemy da Silveira que, te patricio será conferido o título de

em nome do C.R. "Aldo Luz" nos sócio honrário bem como lhe será
veio convidar para a recepÇãO' que o ofertada, uma flâmula da simpática
'clube da rua João Pinto fará hoje sociedade,
à tarde ás 15 horas ao sr. Al{niran' Após a cerimônia será servido
te Benj�mil1 SOdré, digno Comandan- "cack-tail" aos presentes. .

te do 50 Distrito Naval, nesta capi.
'

Ao mesmo tempo que agradecemos.
tal. o convite, nos congratulamos com a

diretoria do C.R. "Aldo Luz" pela
expressiva homenagem que prestará.
ao digno Cmte. Benjamin Sodré.

I Para \colocar SOLA
. enl seu Sapato

PROCURE

OS aldo
telefones 1536 e 1324

P. 15 de Nov. n. 22- 2'. andar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

. DR. ANTôNIO MODESTO
Atelld�. diàriamente. no Hospital de Caridad.

Dr. Lins Neves .: Dr. Polydoro E. S. Thiago
1:Jt.,!or da Maternidade e'médieo 40 Médico e ,aite...

Hospital de Caridade l. Hospital de Caridade de 1'10-
CLlNlCA DE SENHORAS - CI- rianópoijs. Assistente da

RURGIA PARTOS, Maternidade
I>�ÓltiÇO, controleve tratamento }oen9u dos órgãos Internos, UN·
INpeclaJizado da gravidêa. m,tar· clalmente do coração e vuo.

.101 � adolescência e da inen6pau· )Cl>euÇü da tiroide e demaia elo·
M. Pertubações menstruala, .i 1�'" dulas .ínternas
ma.çõeI e tumorea do ap�elho ,eni· ;.linJca e cirurgia de ienhor., -
lIll feminino.

-

Partos
Operações do atera, ovirloa, trom· 'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
fII., apendice, h6rnia, varisea, etc. DIOGRAFIA - METABOLIS�O
Drorgia plutica do perineo· (ru- BA8AL
.... ) fORARIO DE CONSULTAS: -
•.ssISTENCIA AO PARTO.:8 01'&

. OtAriaI:nente das 15 às 19 hO-
RAÇõES OBSrnTRIC� 'ru.

lPoençu glandulares, tirotde, o....•

rt�, hipopise, ete.) Rua Vitor Meireles D. ti
IDiaturbioa oervosoa - &teriUdld. Fone manual 1.702
- Regimes. . RESIDUCIA:
Co:uwtório R. Joio PInto, , - 'Is}. .lTenida TrompowllkI n
1"·1

. ,

... Fone <manual 7"
'

_�--"RaM. R. 7, de Setembro - EdU'. -._;.----------......�
('..nu e Souza - Tel. 848: <, ;l!�D,. Roldã_� Consoni

crltURGIA GERAL - ALTA CI·
RURnA - MOLttSTIAS me s..

NHORAS - PAllTOI
J'armado pela J'aeuldade da •••

'.... 'a Ullint.ldade de SIo Paale.
-

IIIIde foi a.aistente por 'I'irlOl.'" do
lIeniço CIrúrgico do Prof. A11J1.

,
. CmtIi K'"

Citarlfa do est61!J8go • 'I'IaI 1irnJa·
..... intemnOl deIéado • � tI1wf.
de, ri.... pró.tata, bexip, '"'"'

.rirl... e trompa.. Varicocele, ldtz9.
.

ceie. ....rizea· e berDu.
Cml.altas: nA. J i. 5 horu, ·1. na
J'eli", Schmidt. 21 (alto. da Cua

..faralao). Telef. 1.59S
...ld�nCla: Rua !;sten. JIUÚI'. 171;

Telaf, 111.. 764

Dr. Newton d'Avila
Vlnqla genl- Doe.ças de Senla..

na --, ProctoJogia
Fleiricida"e Médica

lMuoltório: Rua Vitor Meirel� Do

• - Telefone 1.S07
-

Consultas: ÁS 11,30 hora. e l lar·
.. das 15 horas em diante

,
Residência: Rua Vidal Ramos Il.

• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro ·da Fonseca
Especialista

.'dlco - Efetivo do Hospital d,
Caridade

OUVIDOS - NARIZ é GAR
.GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt,· 1J9

Telefone: 1.560
Consultas: 'Pela manhã no Hospital
� tarde: Rua Yisconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milto",Simone Pereira
.

Clinica Círurgíca
Bol.sti.. de Senhoras

CJRURGIA GERAL
loa Serviços dos Professores Bene
lteto Montenegro e Píragíbe No-

,
. gãeira (São Paulo)

Couultas: Dl8 U Ú 1.7 hor..
R.. Fernando Macl;uldo, 10.

'L' Dr. M. S. Cav,alcanti
CUllica ezcla.l_t4I· dtI ·aia...

Rua Sald,anha Mariüo, I'
Talefou M, 7JI

CONSULTóRIO:

Dr. A. Santaela
('ônnado pela Paculdade Racio
nal de Medicina da UD1"ersidllde

.do Brasil)
II6d1co PQr concurso da Asstst6n
c1a • Plflcopatas do Distr1to

Pederal
h·interno' de Bosplta� PslqufA.
trlco cI! IlanlcOm!o Judtcario

'da oapítal Pedetal .

h·interno da Santa Oasa de 111·
seríeõrdía do Rio de Janeiro
OLlNIOA K!:DIOA - DOJ!I!{QU

NERVOSAS
_ OonsuItl5rto: ":&d1ffcto Am6I1a
.eto - Sala I.

Restdenc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Das 1)1 toa la hora

Telefone:
Oonsultórlo - 1.1td.
-ResJd6ncla - 1.JOJ.

..

DRA. 'WLADYSLAWA· WOLOWSKA· MUSSI
e ,

DR, ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compjeto e especíalisado das DOENÇAS DE

SENRORAS, com, modernos métodos de diagnóstico e tra- �

tamento.,
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

l'.�BOLISMO BASAL

.Badioterapía por ondas ourtae-Eíetrocoagutação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - EdifíCio
do Montepio;

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Musli.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
,INC:IINDIOS E TRANSPOR'!'ES
Cifru do Balaaço de 'lt�'

CAPITAL B RESERVAS ....... -. . .. .. . CrI
Responsabildade. ..:'... • • . • • • •••. • • • Cr'
Receita �.. ...••. ••..•.•.••..••••• CrI
Ativo �. .••.•• . ., .•••••.•.. CrI
Sinistros pagol nos áltimos 10 anoa ..•• Ct�
Responsabilidade. ...... .... .. .... � .. Crt

Dtretorea;
Dr. ,PamphUo d'Vtra Freire .e Ca"alho, Dr.- Fnaelaeo d./8i,
Aalato Maaorra, 'n-, Joaquim Barreto de Ara'AJo e los' Abre••

80.'00 .8OfJ,So
1.978.401.755,1J7

87.053,245,30
142.176.603.80
98.887.818,10

78.738.401.501,20 .

'_

Dr� Mário Wendhlusen
lII8Jia -6dIca de iídulta. .' .ri.....
Oouuilt011o - Rua Joio Pfllto. II

Telef. .IL 169
Çouulta cIaa • 6. fi lIe(u

'_'''41la: J'eU" �'·'L ...
[1'''. III

roMlP>AN�� 1Dl���õ� �OS CO�irAA
� �CCIDENTE5 .0·0 TRABALHO :4

S I! oe SOCIAL:

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,·ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR

Dr. Paulo Fontes
Cllllico e operador

. CaoaIl1lIt6rio: Rua Vitor M:GnJeI. li.
Telefone: 1.405

Canltaa da. 10 ii 12 • da. 14 UIII lira. R..ld�acla: llu 111_U. - TeJefODe: I.Df

-o Sahão

I
. Dr. eLARNO G.

GALLETTI'
ADVOGADO

Crime e ·oi",el
OoaltltuigéÍó de Socledàd..

NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolarat6rlo.

Eaorit6rlo e R.eld,nola
Rua Tbadent.. .7.

FONE •• 1468

Agora, Sim!

Pedidos com Representante'
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

I. Caixa Postal 260 .

'

Florianópolis - S. Cata�ina
:
__

1fO.:."."E.•• � �' . '.�AtltY' ...

e�f1fll'-"� .

. (;4.of;;'�NOT.

. . .
-

.. ,

. . ..
. ..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
.

C O T T' O M' A R
• • • • • .. •• •••• •••• ..... ..... ... "('4

I

,

,

Tr2-nsp,Htes regular�!I de carga I de � h·to de

SÃO FRANCISVO DO SUL para· NOVA 108,1
Infor-magõe. como. AiJ'!nt••

· ,

FIQríanõpoli1 - Carloa HoepckeS/!\ - C[- Teldone 1;212 ( Eai. telel.
São Franci.co d) Sul - Carla! Hoepcke SIA -: [ ..:. Telelone .6 MO� R �MACK

.,

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
C LA,WErz E L I � 1) 0'3 r a.r .lL" ... lOI �T V [r L '� s��Ã2

..
: �:RCt�a. " Li .. (":1 tr; 1 r H til:

Esr EClAl!TJtJJE

__________� T_O_��N_\ A
__R_O_U_P_,A__B_R_A_N_Q�U�I:S�SI���A --__�r�. ��--�,�

da
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SADIOS
LIMPOS' I

BRILHANTES

- ... � ... -

Dores,
nas· Costas,
�erYosismo,'
Reumatismo I

,

"

A alimentação inconveniente, oex
-cesso de bebIda�, resfrrados, etc.
obrigam frequentemente os rins a
um trabalho forçado. Os transtôrnos
dos rms e do aparelho urinário são
a causa da retenção do ácido úrico
'f"equentes levantadas noturnas, do:
resnaspern.as, nervosismo., tonteiras,tornozelos Inchados, reumatismo,
?lhos ernpapuçados, e, em geral, a
ampressao de velhice precoce. Ajude
.seu.s rins a purificar seu sangue por
.meio de (v.tox. A primeira dose co
.rneça a trabalhar, ajudando seus rins
.a elírmnar o excesso de ác.dos, fa
zendo ass m com que se sinta como
novo. Sob nossa garantia (v.tex deve

- :ser mteíramente satisfatório Peça<v.tex em qu -Iquer farmácia hoje
.mesmo. Nossa garantia é a-sua
maior proteção.

1�CJ'stex no traíamenta de:

C S' ITeS PIEL/TES E URICEMIA

_ •............ 0.· .. ·· .•..... o.

tlnelegivel que não
.esüser quites com
'o serviço militar
RIO, 12 - O Tribunal Superior

:::Eleitôral, na sua reunião de anta

.aontem, esteve movimentado c0yt! uma
.eonsulta que lhe foi encaminhada pe

lo general Ca,nrobert Pereira da

('Costa, ministro da Guerra, nos se-

,guintes termos:

"A legislação- sobre o serviço mili
r-tar prevê que os presidentes das jun
tas de alistamento militar, dos mu·

�micipios, sejam os respectivos prefei
«tos,

Dessa forII!a surge duvidas se os

«cidadãos brasileiros não quites com

.,'0 serviço militar podem ser eleitos
"e assim exercer função físcallaado
.. l-a de uma lei com a qual estão em

·:falta.
"

Gonsiderando mais o que dispõe a

«Constttuíção da Republicá nos ar-

·\ctigos 181 e respectivo- paragrafo 3.°
vtenho a honra de consultar esse E

'1gregio 'I'rfbunal Eleitoral se o fato
·"ce estar um brasileiro não quites
com o serviço militar na for-

.

ma estabelecida no artigo 140 do de
..ereto-lei 9.500 de 23 de julho de 1946
-não lhe cria íncompatíbtltdade para
exercer cargo eletivo".

. Varias juizes chegaram a manifes
-tar os seus pontos de vista, tendo o

.

iS1'. Djalrna da Cunha Melo declarado
"que entendia obrigatoria a prova de

,quitação do serviço rrrilítar para o

-exerctcío de qualquer função eletiva
..Os detalhes da questão , entretanto:
'i)rovocaram melhor estudo e os juí.
-zes combinaram com o presidente
,adiar o julgamento.

o- .

,

GUERKA AS CARIES!
SOMENTE KOLY�OS AS COMBATE

,1 ELIMINANDO'•os ACIDOS DA BOCA
Os ácidos da boca, que cau

sam as caries, ficam neutrali
zados logo que 03 ingred en

tes anti-ácidos de Kolynosse
põem em çontacto com a sali
va. Esses mesmos ingredientes
dissolvenfa- película que sen

times sobre os dentes, antes de
escová- los com Kol ynos. É
nessa película que as bacteri -s
se ocultam e se reproduzem.

-

sao OS

dentes do

\(OLYtJos-lSTA !
olhe os dent�s de outra

boca••• cariados e ma!

cuidados. Isto�.pode,ria
ter sido evitado, CO"".

uma visita ao dentist� e

o uso dia rio de Kolyn;;,s.

2.t)ESTRUINDO
,

AS BACTERIAS 3'LIMPANDO• P�RFEITAMENTE
A conhecida bacteria "La'Ct:J
ba -Illus Acidophilus Odorito
lytícus' é a produtora à03 ácí
dos que p:ovocam as caries
dentaria s. Sorne nte Kr Iynos
cont. m certos i n g r e di e n te 3"

que são mortais pa a essas ;
bacterias. Estudos científícos
rea ll .. ados em famosas uni
versidades norte-americanas e

europei ·s,'p-ovaraiT· que cerca

d ' 92% das bacterias da boca
são destruídas por Kolynos.
Este efeito de Kolynos dura
varias horas .

A espuma penetrante 'e a

'bundante de Kolynos retira as

partículas de alimentos que
nã» forem removidas pela es

Ct,va... e deixa os ingredientes
protetores de Kolynos na su

lJuficie dos dentes, 'para eví
tal" que se forme nova pelícu
a. Essa espuma penetrante
leva os ingredientes anti-áci
dos e bactericidas de Kolynos
aos lu' ares perigosos... ata
cando reaLm�nte a causa prin
cipa� das caries'.

Delicioso sabor refrescante!

E ECONÔMiCO TAMBEM:

Basta UM cm. na'

escova seca.

OUTRO FAMOSQ KOL.Y/JOS·ISTA
Melhores resultados são
obtidos escovando-se os dentes

com Kolynos, depois de cada refeição•.
o popular artista
dos discos da
Columbia, sempre
v.a Kolynos.

f .

K-'O,

Crédito Mutúô Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em

.

t d d
.

vir u e e es-
tar parada a Loteria Federal; nossos sorteies que são basea-
dos nos resultados da extraçân da referida loLeria não estão
sendo realizados.

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

J. MOREIRA &: elA•.
CONCESSIONARIOS

Clube de Caça «Couto de-MaUB'lhães»
Devendo realizar-se nesta Capital,' no mês de setembro vindouro,

organizado pela F'ed.eração .Gatarinense de ICaç;,a, e Ti�, as campeo

natos de Tiro aos Pratos e' Tiro ao Alvo, de Santa, ··<c�tarina, de or

dem do sr. PrelSid,ente, ficam os ses, associados oonv,idados.�, compa
recer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar genti,lmente cedido

por seu dign91 Comand'ante Geral, 'a qualquer hol'aJ do dia, para devido

treinamento.
OpO,r1,unamente será marcada a prova de, seleção da qual serão

escolhidos os atiradores que Tepr,es,entarão este Clube no, 'referido COO"

tame .

Florianópolis, 5 de AgõsiQ de �950.
Egberto Moellmann

Secretário.

l
I

QUER VESTIR.SE COM CONFORTa fi ELECiAMCIA 1

PROCURE

altaiataria
A

Mello
Rue Fdippe Schmidt 48
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() C. R•. ((Aldó Luz» àaquiriu 'UQl A homba atômica Vão ser estudados plinos pata
.. '. novo «out�rigger)) . na Coréia'

.

·l[!,j,,�!�)ar oamJ�,,�!?,�!I��!��!I!'���,!�nn
A, esforçada diretoria do, simpa- .gre, um Out..rigger a 2 remos com Por AI Nilo Agricultura -rleclarou á imprensa' dial.

tico clube de Regatas Aldo' Luz,' patrão. Com a recente aqu isíçã« Por que os Estados Unidos não ter recebido instruções do Presidente Acrescentou o sr, Novais' Filho>

'flue tem a frente a figura impar do vem o Aldo Luz reforçar grande. usam a bomba atômica na Coréa? da Republica, para estudar imedía- ja ter reunidos os técnicos para estu

desportistas que é :O sr. Alcides mente a sua frota. Parabens à fa Centenas de ouvintes e leitôres taníent� as medidas relativas ao dar esses planos de triplicação da

Rosa, vem de adquirâr nos estalei' milia alvi-ruhra 1>0r mais essa ini: que me escrevem fazem esta pergun. abastecimento geral do país, tendo P�I�·O_d_l..;IÇ;.ã_o_._a..i�;.r_ic_o_l_a_. _

1'OS Carlos Riesinger, de Po,rto Ale' ciativa. ta:lUlgam êles ínexplícáves que os "l-nemas ambulantes
norte-americanos não ponham fim .á

.

B-" I "
U

!�;��a��reana
com algumas ,bombas lele e�as nH Noruega

Eis a explicação: .

� Inglezas- OSLO, 14 (SDN) - Cinoo cinemas

Há uma série de razões' para que ambulantes acabam de partir de'

os Estados Unidos não usem 'a bomba Oslo para uma excursão de 1.000 mi-

na Coréia. Acabam de receber. lhas pela região setentrional da No-

A primeira delas é de ordem mo- ruega. Ali, durante o verão e o outo-

ral, OSNY GIM lfI & CI A no,. serão feitas exibições, em cem.

Os . norte-americanos consideram a li ti lt. localidades afastadas centenas de-

'bomba atômica como o útuno recur- milhas de outras onde o cinema é:

o TSf e a Qrganiza�ão das
Juntas Eleitorais

RIO, 14 (V.A.) - Discutindo as
,

Instruções para aplicação no plei:
to de 3 de outubro, o Tribunal Su'

períor Eleitoral debateu longa-:

mente o 'artigo 27 do Código Eleí

Loral que tem a seguinte redação:
"As jl,lllta,s' eleitorais

.

serão com'

postas de tres juizes de Direito,
funcionando COlpO presidente o

mais antigo. Enquanto, 1sso f1

Oonstituíção, no seu ar-tigo 116,
diz:

.

"Será regulada ])01' lei a orga

nização das juntas eleitorais a que
presidirá um /Juiz de Direito, e

seus membros' 'serão nomeados de'

pois da aprovação do T,eibuna]

Regional Eleitoral pelo presíden
te deste". A maioria dos membros

do Tribunal demonstrou a impra
ticabilidade daquele dispositivo
do Codigo Eleitoral 'em todo o. ter'

rítorío nacional, exceção feita a

penas á's capibais e mais ímportan
teso

.

A aplicação do c�itério de reu

nir os juizes de três, munícipios
traria dificuldades' e demora' 'ãIém
de em muitos casos não poder ser

aplicado pelas longas dlstanclas

dos Lrês munícípíos, embora vízí-

soo
Em certa forma, esta arma tremeu

da repugna ao espírito e à tradição
de paz dos Estados Unidos.

B te d 2'
· ..

-

Os norte-americanos não querem

a 18mo e aVloes ser os primeiros a usá-la, tt não ser

'em caso de absoluta necessidade.

com O DO'me do Sal Mas operações na Coréa .: que
. � ,.

têm por obíetívo apenas. ganhar

gado' -m 1·lbo'
tempo para preparar a contra - ofen

[ síva - estão prosseguindo': com .êxi

S. PAULO, 14 (V.A.) - SegUirá to.
-

para Limeira o sr. Assis 'Chateau- ° ritmo do avanço comunista to:

briand, a fim ,de paraninfar, naquela diminuido
"

,

cidade, o batismo do avião "Salgado As tropas das Nações Unidas esta

Filho" doado pelo banqueiro Manhês realizando uma campanha extre

.Barreto e destinado ao aero-club mamente brilhante.
'

local. Fazendo os comunistas
';

empregar
tempo e enorme quantidade de ho
meus e material em troca-ide cada

palmo de terreno, o exército demo
crátíco está conseguindo o.:que quer.
Mesmo sem' a bomba atômica -

pen-sam os estrategistas das Nações
TAMBEM UM PT-19 Unidas _:. será possivel rechassar os

LAJES, 14 (V.A.) Será batizado .

.c.0munistas dentro dos próximos
nesta cidade o avião de treinamento seis ou oito meses.

avançado "Salgado Filho", um PT Depois da razão moral existe :.1

-19 doado ao aero-club desta cidade razão política para não usar a bomba

pelo, ministro da. Aeronáu':ica, bri-' atômica contra oe invasôres comunis

gadeíro Armando. Trompowsky. tas.
O emprêgo da bomba atômica po·

deria transformar a luta na CoréIa
na terceira Guerra M.undial.
E quasi seguro 4.tle tal atitudE'

·prov�calria uma reação das outras

nações comunistas do mundo.
Talvez essas nações' aproveitas-

sem êsse pretexto para intervir dire
tamente no conflito.

.-

Os Estados Unidos estão absoluta
mente decididos <t tudo fazerf;1ll1 para

prensa que aguardara a, chegada do evitar que o conflito se estenda

sr. Cristiano Machado a; Pernambu, Mas há também uma razão 'psico,
co, quando fará importantes decla lógica para que os norte-americanos

rações e definirá a sua posição- em não usem a bomba atômica na Coréa.

face da situação pOlitica do seu, Es Esta razão gira em tôrno da se-

tado'. guinte pergunta: que pensariam os

outros povos asiáticos si os Estados
UIiidos começassem a lançar bomba;;
afômicas na Coréa?

:!'ii quasi certo que êsses povos se

-ressentiriam.
Infelizmente, a propaganda da Rus·

sia contra a bomba atômica tem con'

segUido iludir muita' gente
° uso da bomba atômica'na ..coréa

dal'ia aos comunistas uma terrível
arnla de propaganda entre os asiá·
ticos.
Poderia aoontecer que, desta for

ma, OiS aglressôres c'pmunistas con·

quistassem simpatias com que, atuo
almente, 'não pOdem coutar de for
ma ·alguma.
Entretanto, depois das razões mo

rais, políticas e psicológicas há tam,
bém razões militares que c�ntra- in
dicam o uso da bomba atômica na

Coréa.
Trataremos' delas no próximo' co'

mentário.

nhos. Besolveu o Tribunal Supe'
ríor Eleito-ral assim deixar o re

ferido artigo 27 do Código Elei

toraí em vigor. A-ssim, sómente
um juiz será nomeado para cada

[unta tudo como manda a Consti

tuíção..

A solenidade contará com a presen

ça de varias autorldades-> especial
mente convidadas e terá lugar no

campo de pouso do aero-club de Lí-
meíra.

HomoloJada a c'a·ndidatura do -sr.

Ag,amenol Magalhães para o

Govêrno de Perna'mbuco
RIO, 14 (V. A.) - Informam de

. Recife que a convenção do PSD dali

homenageou ontem a candidatura dI)

deputada Agamenon Magalhães para

() governo do Estado. O senhor Bar

'.bosa Lima Sobrinho déClarou à 1m

�m e�tudos O e�prego doas 'verbas
da ECR .para defesa da Europa
WASHINGTON,· 14 (USIS) - C

Secretário de Estado, Acheson, de

clarou a pOSSibilidade . dé emprego

.das veI:bas doPlano Marshall,. para
,fins de defesa militar na Europa
está sendo conside�âa.
Declarou, ainda, Acheson, ao res

,ponder as questões formuLadas pelo>

. jornalistas, em uma conferência df

imprensa, que acreditava que
.

tal

medida necessitaria, para ser 'post"
em prática, q_ue fO\lse operada uma

mudança legislativa, antes que 34

!l:a,ções,membro pudessem' fortale
. ceI' suas defesas.

o governador Moisés Lupíon agra
dece ao dr. Armando S. Pereira

o sr. Moyaés LU1>Íon, Governador do Estado do Paran�i endereçou
ao dr. Armand,o Símone Pereira, o seguinte t,elegrnma:

'

"Tj801 de 10-8 Tenho a honra de agradecer Os de:wunecedores

ponyeiLos enÜ'tido�. pelo €-minente' :patriciõ referindo-s,e ao meu Go
vêrno ,em recente' cOii1ÍciOI rea.liza.do na cidade de Porto, Un,ião. Formu
lando voto-s pela vitória dos nossos cadidatos viZinhos, apresento-lhe
as minhas aitenei{)6W slaud'ações (a) Moises Lupion, Gov. do Paraná."

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

�A' .$ ,seoS:--t/ . fA �RA!1TETODO ENA

/," nos VAPCJOS- Material para a .

Fábrica de Torpedos Há comunistas DO.
Rio, 14 (V.A.) - O Mnistro da Partl·dR p!lto"rOsl?,·�taMarinha encaminhou ao Presidento . " & lU � lJ i'J

da Republica o processo em que <) NOVA YORK, 14 (U.P.) - O ex-

Ministério ,da Marinha solicita auto- vice,p'residente vV-anace admiltiu

rização para aquisição nos Estados

I
que 'ha elementos comunistas no

?ni�,o�. do equipamento necessário Fftl:lamento �rogressista, que ele

.. , ( ..!, famIca de torpedos. fundou e ao qual acaba de abandonar.

CATARINENSE TRABALHAR! ATivAMENTE"wPÃRA AREAriZAÇIõ�:;EM�M;:A�R�Ç�0�D"::E;:;;'-;:1:;;;;;95;;;:1;;;;�-;:;:D::::;;O";;'-;::t::::;;AM=P::::;;E:;:::O-:;:::NA:;:;;'-;;':
EM FLORIANÓPOLlS, AUXILIANDO, OS ESFOR'ÇOS DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA PARA 4. CONSTRUÇÃO DE

,UMA CANCHA�À ALTURA DE NO,SS� TERRA!,

-É--DEVERDE-=T0DO-DESPORTISTA
'TO BRASILEIRO DE BASKEl1 BALL

.
.

. ,

Novo grupo de
peregrinos
Rio, 14 (V.A.) - O "Duque de

Caxias" vai seguir outra vez para a

Itália levando novo grupo de pere,
grinos brasileiros que ali participa:
rã{) das, festividades do Ano Santo.

O parco auxiliar da_nossa Marinha
de Guerra deixará o Rio entre 10 e

5 de setembro próximo conduzindo

oitocent?s p.assageiros, \

comum e permanente.
Rua Jeronimo- Coelho, 24 A

Florianópolis Agraciada a sra.Teo-
.. --"

-

- .. _- � .. ,- .. ,

·

-

., lina JunqueiraProdu�ao catarlDeD. Rio 14 (V,A.) -c- Pela ímportancía-

se da ceotel·O de Sll� obr� fiI�n_tropica,,-�oi agracía-
Q . da. com a mscriçao de seu nome no:

informa o Serviço de Estatistica Lívro "

do' Merito por indicação doi

da Produção, do Ministério da Agrí- Presidente da Republica a sra, 'I'eofí

cultura, que a safra de centeio do

I
na Junqueira, _cujo valor social tem:

Estado de Santa Catarina. relativa sido sempre da- maior relevancia pá

ao ano passado. 'foi estimada em ra a redenção da criança por meto

4.554 toneladas, no' valor _...de Cr$ de hospttaís e educandaríos, à cuja.

8.699.000,00.
. _;;; organízação se tem íncansavelmen-

Tod'a a produção. nacional de cen te dedicado.

teio provém dos Estados do Paraná -.,.---------------

����ta Catarina e iUo Grande do 0/ eleíterade 'do;
O PRECEITO DO' DIA Distrito Fedéral

VENENO -INSIDIOSO RIO, 14, ("V.A,) - Excede a 750.0&(f
o numero de eleitores no Distr lto

Federal, dados esses ainda não defi
nitivos pois continuam sendo despa
chados' os requeriÍnentos do ulttmo

dia de inscrições Espera-se que Q;

numero atinja a mais de 800.QOo.
eleitores.

O· fumo não ataca o organismo ra

pidamente, mas o faz aos poucos.

sorrateiramente, sem que o fumante

o perceba, Assim sendo, o fumo atua

como verdadeiro agente da "quinta
coluna contra a saúde".

Não .se fie nas 'aparências
Combata radicamente um dos

inimigos da saúde, abondonando,
de vez, o vício de fumar.

.SNES.
Inicio da moagem da
Dova 8afra do a�ocaf
RECIFE, 14 (V.A.) - Ultimam-Ollciais aviadores

co'ode"o�:-ad05
se os preparativos das usinas para a:

... " nova safra, sabendo-se que váriaa.

RIO, 14 (V. A.) _ Foram admi
delas inÍ{;�arão a n).oag�m até o fim

tido no '

do mês, caso cessem' as chuvas que'

Ciai: da OC�dI�� dd� gl\rKa��ados' . �spe estão caindo em tôda a zona litor;t-
o 'Ler !to MIlItar, nea do Estado

grau de cavalheiro, os coroneis avia I
.

dores Henrique Fleiuss e .Clovis Tra I I Cv,ass@s, pel?s �erv�ço� prestados à D8ta ado o ougres-� AB. o prImeIrO e chefe de gabine • • •

te do ministro da -Aeronautica e '1 80 Jorldl"O NQclonalsegundo, diretor interino das Rotas
1) . U

Aereas.:, PORTO ALEGRE, 14 (V.A:) -
Constituiu imponente cerimônia a;

instalação do Congresso Juridico

NacIonal, comemorativo do cinquen.
tenário da Faculdade de Direito des
ta capital e do centenário do Código,
Comercial, tendo comparecido o g-ú
vernador do Estado, outras altas alt;
toridades e elevado numero de con,

gressistas.

Telegamas retidos
Acham_se retidos, nos CorreioS'

Telégrafos, telegramas para:
Nerval rua Rio Grande! do SuI�

Padre Rolasie CiC'ero Couto, Ama
lia Gonçalves: Laura, Consul _<\1-

gentino, Maria Costa, Adelaide �ferr
des e José Torquato.

, DS!oral:1COP �
P -lIMÃO

• ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
;, FRAMBOESA

((Ir/tio (om t2enve/optl$
de5 frulos dllerenfesc!íb Idoo

/

PORTÕ ALEGRE
oCUA VOLlJNTARIOS DA PÁTRIA N.· CSB ....�
CAI.t4PQSr",,-* -1".e.EFQ1'IE61M1I- re::u:��

REEMBOLSO. POSfAL
PARA TODO PAIZ
Produtos $UC-fRUTI

CAIXA POSTAL 1008
.

CURITI8�'''' PARAN/J(

AgenciaGeralllara S. Catarina.
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob:
C. Postal; 69· Tet. «Protetora.

FL.ORIANOPOLIS

Extrato de Frutas Vitamina C
!r.Hidratos de' Carbono etc.. CASA MISCELANEA

�

dhtfc'
buidor. dOI Rádio. � lR. O. A

ictor. "iívulàl e;"OiQCOh
Rua Cooselheiro' Mlltfl�

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

-le ricos. quereis ficar
pe 'modo tacil êlegel
Fazei bo e uma. Inscrição
Credito Mútuo Predia
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Completa oficina para consertos de}oias e relógios, dirigidas
., - por proficionais competeu tes .

..

aelojoaria Sob.abe
._ de

Oswaldo Schwabe

Conferência Nacional
Febre Aftosa

A mais neva da cidade
Oferece o mais completo sortimento de:

Jóias - Relogios - Artigos para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de to dos
os tipos e Quilates no maís fino acabamento. - Objetos de adorno em geeal - Relógios
de mesa e parede, de bolso e pulso e 'despertadores das melhores marcas.

Conserta-se relógios e jóias com garantia.
(OFICINA PRO?RIA)

RUA 15 DE NOVEMBRO, 828 .

.

ao-lado- da- Casa das Tintas Herins
Telefon e, 1032 - 'Caixa postal, 391

BLUMENAU .

santa Catarina

• DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Facu.ldade Nacio
nal de Medi.cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de Especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe 'Schmídt, a8
Consultas, ldíaríamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha
.'. .. . . . . . . .. . .

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T TOM A R·

............... , .

Minislerio
da Marinh(I

EDITAL
De ordem do Exmo, Sr. Contra- •

Almirante Comandante do 5° Dís

trito Naval, faço saber aos' ínte

ressados que se acha aberta neste

Distrito pelo prazo de 10 (dez)
dias inscrições de propostas para

demolição de 12 (doze) casas di'

versas, existente na Ilha de Anha

tomirim.
Com êsse fim, os interessados

deverão procurar diáriamente, ex

cepto aos sábados o Capitão do

Corveta, Chefe do Estado Maior do

5° Distrito Naval, das. 12,00 ás 16

horas.
Comando do 5° Distrito Naval,

Florianópolis, em, 4 de agosto de

1950\

Ass.) Paulo C. da Ponséca e Silva,

- - "t: -
_o· _ _

!.Ruo Marccl"d D(odo"" 341, 1.0 anda' "',.......... O�ES.i)· J.??i. 4W ''l-j!� ro"QI.J..5�$ êIl
<CURITIBA TfUC'A"A:�ROSEI!Rj\9 ��.i (f>�RA,"IA �l

de

Será realizada, na Capital Federal Conferência Nacional de Febre Afeto
de 5 11 ele setembro vindouro, � sa, cujo progama é o seguinte:
P. CONFERÊNCIA NACIONAL' TERCA-FEIRA, dia 5 -Às 9 horas
DE FEBRE AFTOSA, promovi ela - Sessão preparatória; às 14 horas

pelo Ministério da Agricultura, em - Sessão de instalação com apre·

colaboração estreita com as 'Secreta- sença de autoridades e Comissões da
rias da Agricultura elos Estados, do Agricultura, da Câmara e do SeIiado.·
Distrito Federal e elos territórios. Discurso do sr. Diretor Geral do
Colaborarão, também, nesse certa. Departamento Nacional da Produção

me científico as Associações Rurais Animal. Conferência do dr. Si lvío
e Instituições de Pesquisas que se. 'I'orres. ;,às 20 horas, reunião da Ia•.

dedicam ao estuelo dessa virose.
.

Comissão Relatora�
� importância e significação dês- QUARTA-FEIRA, dia 6 - ÀS 9 horas

te conclave nacional na evolução - Reunião da 2a. Comissão Relato"
econômica do pais resultam direta- ra ; ás 14 horas - Continuação elos
mente da magnitude do problema da trabalhos ela 2a. Coínissão Relatora;;
aftosa em nossa Pátria. As 20,1/2 horas - Conferência 'do
- Reunidos os técnicos ele tôdas as Prof. Otto Waldmann.
unidades federadas terão ensejo de QUINTA-FEIRA, dia 7 - As 8 hoc
estudar a funelo a questão. ras - Visita às instalações do qui,
Dentre as realizações e delibera- lôÍ:netro 47, saindo o onibus da Pra.

ções de maior importância que deverá ça Quinze, Edifício da Caça e Pesca.
tomar êstee congresso ressulta a ela- Almoço no restaurante da Uníverst

boração 'de um PLANO NACIONAL dada Rural:
DE COMBATE A FEBRE AFTOSA, SEXTA-FEIRA,-·dia 8 - As 9 horas
para cuja organização será desíg- - Reunião da 3a Comissão Relatora;
nada uma. equipe de nove técnicos. às 14 horas - Sessão plenária. Ag
Santa Catarina será representada, 20 1/2 - Conferência do dr. Alfredo

nesta Ia. Conferência Nacional ,de Tellez Giron.
Febre Aftosa, pelos médicos ..: vete-

. Sábado, dia 9 ---: Ás 9 horas - Ses.
rinários Drs. Altamir Gonçalves de são Plenária. As 14 horas - Reunião

I Azevedo, Inspetor Regional da Dtví. da Comissão Organizadora do Plano
. são. de Defesa Sanitária Animal em Nacional de Combate a Febre Aftosa;
: Florianópolis, e Moah·ir Thomé de 0- DOMINGO, dia 10 - As 91/2 horaa
liveira, Chefe do Serviço de Higiene - Continuação' dos trabalhos da Co'
e. Alimentação .do Departamento de missão Organizadora do Plano Na;
Saúde do Estado. cíonal de Combate à Febre Aftosa

O Dr. Altamir Gonçalves de Aze até a sua conclusão.
vedo vem de efetuar intensivo curso SEGUNDA-FEIRA, dia 11 - As 9
de estudos sôbre a aftosa- na vlzt- horas - Sessão Plenária para digo
nha República Argentina, havendo cussão e aprovação do Plano NaciO'o
elaborado minucioso relatório de suas nal de Combate a Febre Aítoga, As
observações, trabalho excelente e 01'3. 21 horas - Jantar de encerramento
em vias de publicação. com a presença do Sr. Ministro da
Santa Catarina estará, assim, br í- Agricultura e Diretor Geral do

lhantemente representada na Ia. N. P. A .

CLASSE

1
2

. 3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
.18
19
20
21
22
23
24

J
J

·1 Até c-s .

I De mais de Cr$ '1.00,00 a

I<--De mais de Cr$ 150,00 a

I :Qe mais Ide 01'$ 200,00 a

I De mais de o-s 250,00 a

I De mais de C!.� 300,00 a

De mais de Cr$ 350,00 a

I 1)e mais de Cr$ 400,00 a

De mais de Cr$ 450,00 a

I De mais de Cr$ 500,00 a

� De mais �e Cr$ 600,00 a

De mais de Cr$ 700,00 a

De mais de Cr$ 800,00. a,
De mais de Cr$ 900,00 a

De mais de C;r$ 1.000,00 a

De mais de Cr$ 1.100,00 a

De mais de Cr$ 1.200,00_ a

Il.e mais de Cr$ 1.300,00 a

De mais de Cr$ 1.400,06 a

De mais de o-s 1.500,00 a;

De mais de Cr$ 1.600,00 a

I De mais de Cr$ 1.700,00 a
. De mais de Cr$ 1.800,00 a

I De mais de o-s 1.900,00 a

ORDENADO MENSAL

�·r
.. 100,00

c,

. 150,00
200,00
250,00
306,00
350,00
400,00
450,00
500,00 .

600,00
700,00
8.00,00
900,00

1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2 . .000,00

Serviço Eleitoral
Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,

de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito;
raís, a ENTJ;tEGA DE TITULOS ELEITORAIS SERÁ FEITA Só'MEN
TE NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 a:ORAS, diáríamente.

Associação ceit.· de . Engenheiros
Não tendo sido possível realizar.se, em 2a convocação, como

preceituam os estatutos, a assembléia geral para eleição da nova dí.,
reteria desta Associação, por motivo de fMça maior, convoco os snrs •

associados para a referida eleição, a realizar.se no dia 15 de agosto,
às 20 horas na Séde Social.

'

CID ROCHA AMAR4L - Presidente. •

6%
I

I. .

Total I

12,00 I
18,00 I
·2.4,00 I
30,00 !
36,00 I
'42,00 I'

48,00 r
54,00
60,00
72,00 I;84,00·
96,00 I
108,00
·120,00
132',00
144,00
15-6,00
178,00 !
18()',00' !
192,00' i
204,00 !
216,00 : .
228,00 I
240,00 I'

Institulo de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários
-

Delegacia de Santa Catarina
E�O·ITA�

Afim de atender às despesas com a lei n. 1.136, de 19 de

I
A parttr do mês de agôsto, devem, portanto, os emprega

junho de 1�50, que majorou os valores das apo,sentâd?lrias ,e dores de;scont:=t� a contríbuíção de t6dos, os seus empregados
pensoes, fOI elevada, pelo decreto n. 28.412, de 24 de Julho ue ou de seus dirigentes, que sejam segurados do Instituto, na
1950, para 6% (seis por cento) a taxa de contribuição dos base de 6% (seis por cento) dos respeotivos salários de elas

empregados e empregadores para :o LA.P.C., a vigorar de 10 se e recolher ao Instituto, acresçída de igual contríbuíção,
de agôsto corrente.

..

por parte da emprêsa. '-

OSWAL PEREIRA BAIXO, Delegado
TABELA DE· SALARIOS li: TAXA DE CONTRIBUIÇXO'

:/ SALÁRIO I
DE, I j CONTRIBUIÇÃO

'1 CLASSE I,' Segurado I . Emprêsa
I 100,00 l. 6,on 6,00

150,00 I 9,00 . 9,00
200,00 I' 12,00 12,oa

'

250,00 15,00 15,00 i
300,00 18,00 I " 18,0')
350,00 21,00 I 21,0041 _"

400,09 24,00 1� 24,00 ,. !' : � I

450,00 I 27.00 27,00 I '

I:
ÕOO,oo i 30,00 30,06 I
600,o� I 36,00 36,00 i
700,00 I 42,00 42,00 ii ..

800,00 I 48,00 48,00
.

900,00 i 54,00 54,00 !.
1.000,00 I 60,00 60,00 I!
1.100,00 I 66,00 66,0') r
1.200,00 li 72,00 72,00 I

1.300,.00 I 78,00 i. 78,00 I
1.400,00 84,00 84,00 f
1.500,00 1,' 90,00 90,00 I .,

1.600,00 96,00 96,00 ! -.

1.700,00 ! 102,00 102,00
1.800,00 I 108,00 108,00
1.900,00 i' 114,00 j' 114,08
2.000,00 'I !r 120,00 I 120,00

1

I
,

I.
�-
i
i

J
'r
I
i
I
i
I
I

l
I,
I
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s. Exeia. o sr. G'overnador cum-I, «o ESTADO)� Escolhidos os candidatos a PrefeiflJ�
•'.

.
. I Para que o pessoal da redação e

. .,

prlmenta OS es.tudantes '::;i;:!:i;:sS :;I���O�:�na�eas:!��t
ás e a Vereadores do PSD de. limbo:

Por motivo do 1,ranscursn da data que assinala a fundarão dos 1 Dia da 1\scensao- de Nossa Senhora, Subscrito pelo sr. 'I'heodolin do Pereira, íuf'luente Presidente do
Cursos [urfdícos no País, fato, que se deu 'tom a instalação das Fncnlda- que se realizarão, com imponêllci:J, Diretóri o Munícípal do P,S.D. de 'I'imbó

,
foi endereçado ao SI'. dr. Ne-'

d0S de Direito de Olinda e São Paulo, Sua Excelência o, Senhor Gover- nesta capital, não circularemos réu H,,1I10S, digno Presidente da Comissão Executiva do) Parl irlo no-

nadar, doutor Adenhal Ramos dai Silva, ;transmHiu ao Presí dent e do amanhã, dando, pois, hoje, fOl.g,l a Fstado, LI seguinte telegrams:
-

Centro Acadêmico XI de Feve'reiro, da Faculdade de Direito de Santa todos os que trabalham em "O I�." 'I'imbó. 11 - Dir-etór-io reunido ontem escolheu por unani-
Catarina o seguinte telegrama : tado". midade, os seguintes con-religionári os para comporem a chapa ao go-:

Alcides Abreu - Presidente Centro Acadêmico _:_ Nesta - Congr a- vêrno municipal; para prefeito Alfredo Liridner, para vereadores, Ju-

!tulo'me classe acadêmica passagem aniversár-io fun.lação cursos [u- Dr LuiL, Gallotti lia Jacobson, Mcdestino Campestrini, Erwiu Prade, Leopoldo :.vrur�,.
r ídicos. Cordiais saudações. Aderbal R. da Si h:a, Governadnr. /

II
Ricardo Schneider, Faustino Fiamoncini, Walter Rarln nz, Narcizo •

·__ 8.................... Marchebti e Félix Longo, SaÜdações. Theodolindo Pereil'a, Presidente•.

Tangará confirma o prestigio e o

vigor dás hostes pessedístas
trações pessedistas, salientando o as horas da sua atividade e todo o
fato da criação do município, fI�U-1 carinho das suas energias, para po
to da boa vontade e do desejo de

I'
der concluir o seu mandato com a

servir dosh omens que rios gover- certeza do dever" cumprido. r
nam. Prossegue elogiando as per- O discurso' do sr. Nerêu Ramos
sonalidades de Nerêu Ramos e Udo Anunciada a palavra do sr. Nerêu -

Deeke, o primeiro, detentor das Ramos, a multidão prorrompe em
maiores glórias já possuídas por vivas entusiásticas, aclamando o
filho de Santa Catarina, e o segun- seu nome e o do nosso candidato
do, um engenheiro cuja viela é um Udo Deeke.
exemplo de dedicação, ele trabalho Afirma o sr. Nerêu Ramos, ini-

. construtivo, de amor à' causa e ao cialmente, que trás ao povo de Tan-
bem público. gará a palavra do glorioso Partido
Na trtbuna, o dr. Armando Simo- Social Democrático ao mesmo tem

ne Pler,e.ra'J agradece a saudação po que agradece a� saudações' que
. _que lhe fez o nobre presidente do lhe transmitiram as diversas vozes
Diretoria do PSD e relembra o intérpretes das efusões -e dos senti:
passado político de Tangará,. 11m- mentos dos valorosos companheiros
nicípio dos mais novos, que tivera deste futuroso munícipio. Prosse
a satisfação de instalar, Concita o guindo -ern

.

sua oração diz querer
povo deste valente -rincão a se unir sobretudo, trazer a sua palavra d�
em tôrno do nosso Partido, para confiança nos chefes locais do nosso ciorial, onde pela inteireza de ca

que se não percam os seus propô- Partido, e a todos aqueles que os ráter ressonância de sua erudição
.�ito.}) de progresso nem. as suas auxiliam na jornada em que nos e brllhante folha de exponênciais
ans-as- de crescimento. Afirma, �,empenhamos, sob o signo da ban- serviços prestados til Magistraturaseguir, que, enquanto Nerêu Ramos deira gloriosa, que é símbolo da
f�r o. presídente da nossa a�r,emia- no.ss� coesão, dos n91}�0 propósitos .Brasileíra impos-se à 'admiração

.

p.

çao, nao conheceremQ,s o dIssabor e dá nossa. coragem cívica. Rememo.- ao respei�o dos seus p�tricios e par,
.d!l derrota. E, ,referin,do-se ao. can- rI;! a� campanhas já pelejadas,' todas ticularmente dos seus conterrâneo,
dIdato \Tda Deek!'l, a.pos apontar-lhe vItor.iosas, e assegura que sorri dos que se: habituaram a acompànha'lo.Jl.� qua,bdades de carater, 'coração cânticos agoureiros- dos nossos ad-
e
_ tra�alho, �oncluiu: "Vdo Deeke versá rios, porcrue entende que in- em tôdas as .ascensões que teve a

nao e homem de PALAVRAS, m3S terpreta 'e sente os interesses e as vários postos de l'elê!v� na vida nà_
é um. ]lOmem �e PALAVRA. O que aspirações dai nossa nobre gente, Re
ele dIsser e aflrIllar tem o sentido ferindo-se à criação do l11unicípto
de um compromisso que envolve a significou que o nosso Partido �
sua própria honra de cidadão de criou porque honra, na, sua ativid,l-
bem". de, os seus compromissos e a sua

Fala o -candidato Vdo Deeke palavra. Quanto ao candidato que a
Aplaudido e ovacionado, ocupa, o nossa a,gl'emiação indicou ao eleito

microfone, o engenheiro Vdo De-. rado, disse-o profundalllente pene
e�e, c�ndidato <das forças pes>e-l trado dos interes§es das zonas agridistas .a sucessão do eminente go- colas e com 03 problemas paralelos

.ven!ad?r. �derba!l Ramos da Silva. � produção: assistência permanenteDIZ ll1lCI'alm�mte da sua satisfa- as lavouras e progressiva melhoria
ção em conhecer este rico e prós- das estradas, para a eficiente cir- Ancl·a-o "0'm 130 a'1l0Sper? .l11uni.cipio, onde vem. com o cula,ção da riqueza. Dl1hge-se ,t'os ti.

'

eSpln!o lIvre de preconceItos e o homens de trabalho,' agricultores RIO, 14 (V.A.) - Informam de
cora.çao aberto, para ouvir e sentir opepários, que deixaram as suas ati� João Pessoa que foi recenseado no
-.:loS reinvind�cações do seu povq, as vidades deste dia, para ouvirem a municipio de Lagoa Nov.? um ancião
suas neceSSIdades e os seus objeti- palavra de fé, e concita-os a secrui- com 130 anos, a mais avançada idadevos de comuna nova. Salientai que rem o Partido Social Democrático, até agora registrada no serviço deitG .futuro gGVerlJant((· d� .

Santa Ca· 1 porque, o.nde estiverem, lá estarão recenseamento da Pal'aiba O macro.tar1na: c,aberá, no �iquênio que ,;é Os nossos homens, vivendo os seus I bio goza de saud'e e disse' que aindaaprOXIma" tarefa ll1gente no setor sofrimentos e partilhando das suas I espera viver muitos anos.dos transportes. E se compromete alegrias. Conclue reafirmando a
.

a concretIzar. os anseios comuns, certeza de. que os apelos do povo de
de ampliação e melhoria das estr:1- Tangará serão -atendidos e os· seus
das, seja revestindo-as para qt!e direitos se computarão na distribui
deem trânsito permanente, se.la ção dqs beneficios que o Poder PÚ
me!hora,ndo-lhes os traçados. Re- blico houver que dissemina,r para a
fenndo-se aos problemas do homem grandeza de Santa Catarina.
do camJ;l0' assegurou a sua intenç!io As últimas. palavl'as de s. exa.,de serVIr a esse construtor da nos- bem como todo o seu discul'so fo
s� r��eza, pr<;>p!cia?do-Ihe. a. ass�s- r�in ent-remeá40s de vivas e àplau
tel�Cta neoe�sanll la multiphcaçao sos calorosos de todá, mUltidão que,
e, a melhorIa. das s�las. l:�ouras. ate�t�, �uvia A _ mag!sttai pração.Empenhar-se-a na dlstribUlçao de Vis<ta a lócahdade Dona Alice.
boas sementes, na ampliação e equi- Jantar íntimo
p��e.nto dos scrviço� de defesa sa-

A

Terminado o comício, os srs. Ne
mtana vegetal e alllmal. No s·etor reu Ramos e Vdo Deeke lua'tl'tive
educa�i?�ail se propõe continuar'aram -conversa.ções COIÚ todos os queobr� IlllCIada pelo. govêrno' do sr. os procuravam, na reSIdênCia do dr.
Nereu Ramos, aumentando o nú- Neli Piéoli
111e:o das nossas esc.olas e-lhes cons- Nesta me�ma 'tarde, b dr. -Vdo De
trmndo sedes con.dlgnaS para abri- eke, acompanhado do dr. Aptôniogarem os nossos fIlhos. No- que per- Gomes de Almeida e do'sr. Hicrino
tine � sande I?ública, faIrá por ser Andreazza, visitou a localidade'" de
um d��no contll1uador do pro.grama Dona Alice, onde se demorou a.lgn
que, .la traçado, tem garantIdo ri mas horas em visitas a correlicrio-
Sa.nta Catm'ina, lugar de relevo no nários e �dmiradores. '"

seI<;> <Ia comunidarle naeioua,l. Con- À noite, na residência do dr. N':)li
clUlndo a Stla oração, renovou os Picoli, foi servido um jantar íntimo
seus protestos de-servir à gente do a que compareceram além dos 51'S.
nosso Estado, dedicando-lhe to'das Nerêu Ramos, Vdo D'eeke Arnía.ndo,

. ,

Consagrada jornalista e escritora p8lrt..
.

cia oesta capital
Sob os auspícios do Govêrno do Estado elaborará interes-

sante trabalho sôbre a «Renda Catarinense»
Acompanhada do .escritor conter' 1 Folclórico", e interessante estudo

A efeméride de hoje assinala o râneo Zed�r Perfeito da Silva, deu, que focalizará em nosso meio Iigr;
aniversário natalício do nosso dis- nos o prazer de sua visita, ontem, rará 110 Museu de Folclore "J02e.)'

ínclito Ministro do Supremo 'I'ri-} demorando-se em animada palestra
inCj).ito Ministro do Supremo 'I'ri. nesta redação, a brilhante [ornalís
bunal Federal e 'ex-interventor n'es ta, escritora e folclorista 'patr-Icia íl.
te Estado. Mariza Lira, integrante' da Comis

são Nacional de Folclore e do los

títuto de. Educaeão, Ciência e Cul,
tura órgão nacional dã Unesco.

. A 'ilustre visitante está entre nós
a convite do Govêrno do Estado pa-
ra estuelar a "Renda Catarinense" c cação; a 2a dedicada à Comissão,
concorrer com esse trabalho ao cer Estadual de Fólclore - Problemas:
tame da Sociedade de Artes Po Fundamentais do Folclore. Catar i··

pulares de Buenos Aires que' se rea, nense - também no Instituto de

lizará em breve na capital porte- Educação, às 2-0 horas da próxima'
nha. quinta-feira dia 17.

Mantendo na Hádio Roquete Pin- r� d·e se prever enorme afluência,
to, da Prefeitura do Distrito Fede· I dos 'estudiosos de folclore e do pú�
ral, . o exc:elente programa "Braslll blico .elll geral ás confei'ências de

d. Mariza Lira, jornalista e escritc.
cional cuiminando com a nomeação

-

«A. Gazeta» ra de m:ú'cante prestígio em todo-

para o Egrégio Supremo Tribunal o país c no estrangeiro.
Federal. Significativa para a imprensa ('[I Agrad·ecemos a deferência de C')D�'

Justifica-se assim, as. múltiplas tarinense é a data -de amanhã, p(\i� yite com que nos obsequiou e lhe'
homenagens. de, que será alvo, ho- assinala o 17° .aniversário da nos.. desejamos feliz estada nesta cidade:•..

. sa vitoriosa confreira "A Gazela"je, pela auspiciosa data, às quais
380 valoroso matutino que obe;t,�cr.nos. associamos por isso qne mere-

cidas a direção do prestigioso e brilhan_
te jorn"lista conterrâneo sr. Jain Luiz EugenioCaUado. I

Jor�al a serviço_ da causai do J)o I
-

Beirão
vo, ha-de, amanha, ter o testemn- Repercutiu sentidamente nesta Ca.'.
nho, na,s homenagens de que será pital a notícia de falec(mento. ontem ..

alvo_pelo f,eliz evento, da aceitação do nosso distinto conterrâneo, sr

em que é tido no vasto círculo de Luiz EugêniO Beirão, industrial �
Seus lleitores admiradores' o comerciante em nosso meio.

_

..' Cidadão muito benqUisto nos círr'
amIgo�. ,

.
cuIaS' sociai-s florianopolitanos por

Heglstando o fato; com que mUlto -sua inteireza' de carater e probidade,
nos rejubilamos, deixamos, aqtú, desfrutava de ilibado conceito e de'

por antecipação. aos distintos caie simpatia geral.
gas srs. Jairo CalIado, Martinho Sua ação politica na União Demo-

Callado Júnior, Walter Piazza t
cratica Nacional levou-a á Câmara'
Muncipal onde teve destacadá atu :

R.omell José Vieira esforçados di. ação como vereador.
retot, redator ,e g�rente do pOpU Seu enterramento, se efetuou ontem
l.a1' e benquisto órgão da nossa imo mesmo saindo o féretro de sua resi...

dência para o CemitériO' Público.
A família enlutada, as nossos vot08'

de profpndo pesar.

\

FLORIAMOPOLlS - JS de Agosto de 1950

Jurista eminente, intelectual e sé
lida e aprimorada cultura, o ilus,
tre nataliciante que t1 figura do
marcante projeção nos meios [u
rídicos e culturais do Cenário NlJ

Suc-frufi
o complement@ alimen·
tar por �excelencia. Ex.
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

�----_G---- _

Si;;Ofl�·P;r;;;·; 4e- NeitPk�ii: �;''ijs
as seguintes pessoas: José Pei'eira.
Duarte" drs . .José Carlos Ferreira e
Antônio 'Gomes' de Aiméida, Alci
des Ab:eu, Francisco Berta�noli Jor.Segum.:se, nos salões do 'clube Re
creativo Rio Bonitense, animado
baJile, ande a comitiva foi recebida
com calorosos aplausos, demoraa
do-se, ali, em agradavel convivia,
até as ptimeiras horas do dia.
Na manhã do dia 9, quarta-feira,

a caravana, ,encerrada mais esta ex

cursão, se dirigiu à cidade de Vi
d_;ira, de onde, em avião especial,.
voou para Florianópolis.

I'i======::::::=====� ,
•PARA fERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR EIRAS,

E =r C.

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

Um deputado federal e seis de
putados estaduái.s· aben-

,
dlonam ª U.D.N ..

RIO, 14 (V.A.) - O Correio da I Pártido Libertador, '. abandonando ft'
Manhã de ontem, publicou o seguin U. D. N.

Igual procedimento tiveram 09'

deputados
.

estaduais Ivan Bichara

Sobreira, Antônio Cabral, Antônio
Nom inanrlo Diniz, João Guimarãess
Jurema, José Fernandes Filha e Pe
dro Almeida,

te:

Em telegrama dírigtdo, ontem ao

sr. Raul Pila, o deputada Plínio Le

mos, ela Coligação Democrática da

Paraíba, anunciou o seu ingresso no

Ribeiro" daquela emissora cario

ca, bem <tomo será divulgado nos:

Estados Unidos.
Nesta capital, d; Mariza Lira rca

Iiziará duas conferências a la ama"

nhã, ás 16 horas, ,dedicada ao ma.,

gístérlo catarinense, subordinado ao

título - Influência de Folclore na

Educação - no Instituto de Edu-

•

psensa /diária, as nossas mais calo·
rosas felicitações e votos-de mai0
res triunfos e sempre' crescent�

prosperidad'e.

O sr. trineu Bornha.usen, quando da primeira época da sua

oandida�Ll'l'a, aliou'se secretam'ente com o,s comunistas. Abertas;
as urnas, esias confirmaram.. o a.cÔl'do; ° núÍ11ero ele votüs' do
canelid a to udenista, em diversas. s'ecções, concidia na batal'fI'
com o lotai da votação da legen.da udenJsta e mais a quantidade
de Vüotos de Ieg'enda vermelha. Assim, por. ex'emplo; lego)llc1a da
V.D.N. - 82; leg'enda do P.C.E. - 18;.Irineu - 82 mais 18 - 100!'
Em. l1luiLas urnas o coincidê'ncia falhava de 11m, dois ou três vo-'

tos .

Mas, con.firmando o acôrdo, a.pareceu na ,imlJrensa.
nós o reproduzimo's aqui, um afetuoso, telegrama do
nhausEm ao sr. Luiz Carlos P'rystes.

E', pois, cini'smo, do jornal udenisola a acusação de ünlt'em:
O sr. Nerêu Ramos já definiu a linha dO s,eu partido; onele

esLivereil1 os que negar Deus, não estaremos nós.
A exploração de ontem, sabemos, é despiste pam contrabj-

1ancar a confusão que vai pela U.D.N., desde: que substituiu a ele,r-·

lW uigilâ-ncic( pelo Clllallê!

carioca e

s'r. Bor-'

\
I

GuilheI'me Tal
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