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{(Brusque dará ,novamente espe�a�ular. vitória ao Parti_o' S9�1�1
Democratico»,-declara o prestigIOso chefe dr. Oito Rena_���
.� Em ��tt� =�� oom o jM�� P�W�H�OONa�����®u�o'

ta, o sr-. Celso. Ramos, incansável lider para-a luta. Todas os noss(;"s"&inpanhei�
pessedista,' referiu o seu júbilo pelo que ros brusquenses têm sido exemplares ná

na véspera, observará no munícípto de sua dedicação à causa pessedista. Ainda

Brusque, de anele voltára, pela madru- antes de regressar ouvi elo' dr. Otto Re··

gada. Disse-nos o prestigioso vice-pre- naux este recado ao dr. Nerêu: "Diga�

sidente da Comissão Executiva do P. lhe que Bnu/que dará novamente es-

S. D: / petacular vitória ao Partido Social De-

\ mocrátíco."
_ Venho sattsreítíssímoi, de Brusque, E, apressado como sempre, já do in-

onde tomei 'parte em uma reunião pes- terior do carro que o levaria ao aero

sedista presielida pelo nosso valoroso porto, o sr. Celso Ramos despediu-se

correligionário dr. Otto Renaux, presi- com a frase popular.

dente de honra do diretório local. O _:_ Sabe lá o que é isso?

._,.

o .IIAI8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

.n:J11.ürlf') e D. Gere.te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. Bll108

Ano XXXVI florlan6polis- � Domingo, 20 'de Agosto de 1950 ,. N. 10.930

Tratado de comércio Igermano-brasileiro
RIa; 19 (V.A.) - Noticias proce

dentes de Krankfurt na Alemanha

Ocidental e publicadas com desta-
,

que pela imprensa desta capital, in
formam que '0 tratado de comer

cio- e o acordo de. pagamento re.,

centemente negociado pelos re-!

'Ilresentantes da Republica Fede

a-al Alemã e o Brasil, foram assi

nados .hoje, Pelo lado da Alema

nha .assínou o documento o sr.

Von' Maltzen
-

diretor do Serviço
de Comercio' Exterior do Ministé

rio da Economia, e pelo diretor

do Serviço Estrangeiro do Bank

Deulschelander, e no lado brasi

leiro pelo nosso' represenllante
.' '

junto a Alemanha Ocidental, dr.

Pimentel Brandão. O montante de

trocas atínge a: cento ,e quinze mi

Ihões de dolares.·

V1agem do «Duque
de Vaxias», '"
RIO, 19 (V. A.) - Regressou ontem a

esta capital o navio "Duque de Caxias",
auxiliar da Marinha de Guerra, que

.realtzou <pequena excurssão de treina

mento de sua nova tripulação, O "Du

-que de Caxias", sob {) comando do Ca

pitão' ele Fragata Luiz Brasil, deverá

'._
efetuar,' na prirneíra quinzena de sstern

bro, uma segunda viagem, em perigrtna-
çâo a Roma.

Novo sistema' ban
cário na Europa.
PARIS, 19 (V. A.) - As nações do

Plano
-

Marshall aprovaram' um . novo

sistema bancaria para a intensificação
do comercio entre si, mas resolveram

amar' a sua assinatura, até que os Es

tados Unidos forneçam o necessario

.apoío financeiro. Os delegados ele de

zoito nações, filiaelaas à Orgamzação
da Cooperação Econômica da Europa,
discutiram durante todo o dia de hoje
sobre a forma jurídica do projeto. O
sistema agora concebido passará a deno
minar-se de "União Europeia de Paga
mentes". Os delegados apelaram a todos
as nações em favor da sua aprovação.

Recife, . a terceira
_

. capital do Brasil
RIO, 19 (AN) - E' Recife a prtmetra
capital do país que se conhecem os

resultados iniciais do Censo Demo·
gráfico de 1950. Recem concluida a

coleta na' grande cidade nordestina
a população recenseada sobe a 505 962

pessoas conforme comunicação da
autoridade censitaria local.

Testamento original
SIDNEY, Austrania. 19 ....,.. Noel

Anderson, de Bondi, Australia fez

tatuar o seu testamento em suas pro

prias costas, com receio de que uma

bomba atomic.a pudesse desltruir o

docume'l�to ,se estivesse escr.i.to em

papel habitual, usado pelos notarios.
Testemunhas pr,esenciaram o ato em

que um perito em tatuagens copiOU
a assinatura de Anderson ao pé da

escritura tatuada na pele do testador.

Apesar de todos esses 'esforços, as au·

tóridades qualificaram o documento

de ilegal, alegando 'que os testamento�

têm que ser assrnados pessoalmentf:'
pelO testadores.
E assim sendo o "velho" vai ter

.que fazer um novo testamento, ..

Com Udo Deek-e' a \continuidade
administrativa

As urnas têm proclamado,' através do livre e es

clarecido voto do eleitorado catarinense, a lealdade
dos homens públicos do P. S. D, para com os ínterês'
ses do povo catarinense. Por três vezes sucessivas,
o pronunciamento inapelável dos cidadãos concíen
temente orientados pelos próprios estímulos cívicos
assegurou já o seu apôio aos candidatos recomen

dados pelo Partido Social Democrático .. Homens de
vulto de Nerêu Ramos, a quem a gente de santacata
rina quer testemunhar, sempre com renovado ardor, a
sua gratidão e o seu. aprêço, .não sabem mentir às es

peranças das populações que reclamam solícítude dos

poderes públicos, visando a solução dos problemas que
lhes frustram os esforços construtivos da grandeza co

letiva e as aspirações ao legítimo bem-estar social.
O govêrno do sr ..Aderbal R. da Silva, como temos

visto pela citação de numerosas das suas 'reali
zações governamentais, assinalará também, na esti
ma e no reconhecimento populares, a sua passagem
pela chefia da, administração estadual, honrando,
mais uma vez, a vitoriosa legenda que lhe patrocinou
a candidatura em 1946 e correspondendo bem à altu
ra a confiança que o eleitorado, perante as urnas e

pelo voto secreto e consciencioso, depositou na sua

clarividência e noseu amor às causas públicas.
Votando no sr. Aderbal R. da Silva o nobre eleito

rado catarinense expressou um desejo muito bem am-,
parado: o de não Permitir .solução de continuidade' nó
desenvolvimento administrativo de Santa Catarina,'
que sacudira a rótina das praxes meramente fiscali
zadoras e arrecadadoras que vinham emperrando o

progresso a que o nosso Estado tinha direito, não obs
tante a sua pequena superfície territorial, tão brava
mente trabalhada pelo homem, padrão de ordem, de

espírito arejado e de entusiasmo empreendedor. O que
se oferece, desde há quinze anos, às vistasdo povo ca

tarinense é um panorama totalmente transformado pe
la atuante e pertinaz vontade dos governantes, ao en

contro das expectativas populares. No cenário mara

vilhoso da natureza física, o homem, heróico na luta
contra os óbices comuns do meio geográfico; passou a

ter assistência governamental. Não somente a escola,
facultando-lhe a alfabetização aos filhos, multiplicava
os seus efeitos, vulgarizando-se sob um plano educa
cional resolutamente disposto a exterminar os índi
ces do analfabetismo, mas também o centro de saúde,
a engenharia sanitária, os postos de puericultura,
enfim' um aparelhamento técnico sanitário eficiente e

bem orientado no cuidado de combater as ende
mias, amparar a infância, prodigalizar confôrto e se

gurança à maternidade, valorizar o homem, em suma,
para a tarefa de sua destinação histórica na gleba ca

tarinense. O govêrno do sr. Aderbal R. da Silva tem

s�do fiél � �s�e programa que é o da- gloriosa organiza
çao partídáría que lhe sufragou o nome. Garantiu a
continuidade a êsse grande esquema de empreendimen
tos com que Santa Catarina se salienta entre as uni-

.

dades da Federaçâo mais avançadas nos seus serviços
de assistência social.

'

E porque o P.
A

S. �', f.az questão �e não apenas
s�lvag�ardar tod.o esse ja Imenso patrímônío admí
nístratívo, m�s. a:nd� de acresc�-lo ininterruptamente
de novas aquisiçoes e que vem mdicando ao voto do'
povo catarinense o nome do engenheiro Udo Deeke ca
ráter ilibado e coração aberto aos mesmos sentime�tos
de humana solidariedade que inspiram tôda aquela
monum�ntal obra de govêrno, cuja sequência o ilustre
c�ndidato à sucessão do sr. Aderbal R. da Silva se pro
poe assegurar, com o mesmo perseverante empenho de
auscultar as realidades da existência das populações
catarinenses e prover-lhes as necessidades..

Udo D,eeke, o candidatado P._S. D. ao cargo de Go
vernador, e o homem em cuja lealdade às causas públi
?as podem�s c.onfia:: sem reservas. Reunindo, desde já,
Imensa maIOrIa eleI!oral, a sua consagração nas urnas
de 3 de outubro proximo, representando mais uma
vitória da opinião -popular de Santa Catarina, cons

-'BJ. 'Bpu\:)pSUOJ 'BP O�;)'BurJU'Bdl 'Burn ur<Jqur1:l� �lJn�n
tarmense propugnand_o o prosseguimento indesviável
da obra iniciada há três lustros pelo preclaro estadis-
ta sr. Nerêu Ramos. h

-

E' mentira'
.

5

.,

O Diário da Tarde, de ontem, afirmou que o Govêrno do
Estado fornecêra, por conta dós cofres públicos, passagens pa
ra o srs. Nerêu Ramos, Francisco Gallotti, Roberto Lacerda e

Elpídio Barbosa, que ante-ontem seguiram para Araranguá,
pelo avião da Varig.

A noticia é remarcadamente falsa. Essas passagens foram

pagas pelo Partido Social Democrático, que disso tem a prova,
. e poderá exibí-Ia tanto para os mentirosos do jornal udenista
como para quaisquer outros interessados em conhecê-la.

•

. Mac Arthur favorável ao

rearmamento do Japão
WASHINGTON, 19 (U. P.) - Soube-se que o

General MacArthur se manifestou favorável a um
rearmamento integral do Japão para fins de defesa,
caso a luta na Coréia se transforme em guerra mun

dial. Esse ponto de vista foi expresso n)lltla carta ao

comandante em chefe dos veteranos norte-america

nos, Harold Russell.

I

Firmado o tratado de comércio
entre o Brasil e Alemanha

FRANKFURT, 19 (U. A.) - o tra- Ministério da. Economia e pelo' díre
tado de comércio , e acôrdo de paga- tor dos seiwíços estrangeiros do

mento recentemente negociaaos pelos "BANK DEUT-SCHLAENDER", do

l:epresentaJ4tes da Republ ica Fede' lado brasüeíro pelo rejpl1esentan,te.
ral e do Brasil, foram ontem assina- do Brasil na Alemanha do leste dr,

dos em Badneuenahr do lado ale' Pimentel Brandão. O momento 'das
mão, pelo dr. Von lVIaltzen, diretor trocas se elevará, de um e de outro

do serviço de Comércio Exterior no lado, a 115 m ilhões de dólares ..

Organizada, em Rio do Sul, a

Sociedade de A •. aos Lázaros e

Combate a Lepra em S_ Cataríaa
Subscrito pela sra, Zulma Sá 3a' Vice Presidente -' Nair d�

Trierweiler, secretária lia Direto- Oastro Carneiro.

ria da Soc�e.dlalde de Assistencía 1 a SecreLaria - Zulrna Sá 'I'r ier-

aos Lázaros e 'Combate à Lepra, weiler. \

de Rio do Sul, recebemos e agra,' 2a Secretaria -' Lídia Pereira

decemos o seguinte oficio: Machado,
Rio do Sul, 9 de Agósto de i950 ia Tesoureira - Maria Gadotti ..

A' Ilustrada redação do Estado 2a Tesoureira - Guairina Von

'PLORIANO'POLIS Hartental ,

Presado Senhor: _

. Valho-me' do presente ensêjo
APRAZ-me comunicar a V. S. para apresentar a V. S., o teste

munho de minha alta 'estima e

•

por determinação da Presidente
desta .Assoolação, que, sob a oríen

tação da Exma, Sra. D. Sara, Pe
derneiras, foi nesta Cidade' orga
nízada a Diretoria da ,sociedado
de Assistencia aos Lázaros e Com.

bate Ia Lepra ern Santa Catarína,
que ficou assim constituída:
Presidente' de Honra - Olinda

Borini.

Presidente - Candída Isolíní de

inalterável simpatia".
Secretaria.

."...-_._- _..-_-..-.-.-_-.-.' _'_..'_-.,...""

1.9 milhões para o
território de 8oaporé
RIO, 19 (VA.) - o Ministro da

Fazenda comunicou ao da Justiça.'
haver colocado á disposição do Oo
vernador do Território de Ouaporé
a tmportãncía de 19 milhões, 660 mil
cruzeiros, correspondente ao restan

te de dotações atribuidas àquele Ter"

ritório, nas verbas de pessoal, do or

çamento vigente.

.

Oliveira.
ia Vice Presidente - Helena

Bernardes Cunha.
2a Vice Preside'nte - Lily Bel'..

nardes.

Por motivos políticos ,caiu o

plano de Churchill J,

ESTRASBURGO,19 (U. P.) - O Conselho da
EU,rol?a recusou aceitar o plano de-criação. �e ;om
exerCIto europeu, proposto por Churchill. Os traba-
lhistas .b��tanicos encab�ça�am o grupo que comba

I.teu as IdeIas de ChurchIlI sobre a defesa, exclusiva
.

mente quanto aos seus aspectos politicos. Uma nova

f�rmula conciliatória foi apresentada pela delega
çao fl·ancesa.

-------------------------------------.----------------------
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fabricação GRITZNER-KAYSER A/G
Durloch (Baden)

Àrites de adquirir uma máquina de costura

procure conhecer a Nova "KAYSER", a má
quina perfeita em seus mínimos detalhes. Fa
bricada com material de primeira qualidade
e possuindo linda apresentação, "KAYSER"
é· a m!quina de costura que satisfaz às" pes-
soas mais exigentes.

.

Garantida pela tradição da industria alemã,
"KAYSE�" é uma máquina feita para durar
gerações. pois as suas pe,as sujeitas a atrito
são fabricadas com especial aço cimentado.
Expertrnente-a e certifique-se de que vale a

pena possuir uma "KAYSER".
• Montada sobre rolamentos de esferas.
• Silenciosa e de suave manejo.
• Durabilidade ilimitada.
• Lindo moveI em madeira de lei.

COM UM" "KAYSERH NO LAR É MAIS FACIL COSTURAR

Representantes exclusivos no Bras;':

Av. Rio Branco, 120 - 12.,? ando - 5. 1220/24 - Tel. 22-9192 - RIO

r.:.z�!!��::::s�:;:;:;:::;:;x.�:?;;:�����.;��!"(V.:�!!,::��<;�:�:,�;�:!)!;:;:�:,!,�;:.;:::�:...!.:.:!:..!����..;:�:•.:.:.:.;:.:-<.:.;:;;!.;:;�.!:!:..:.:.;;.�::."!';:.;.!,';!';!:!:�:.:.!;:�.:�:�:!:.!��
. .

1Vompleia oficina para consertos dejoias e relógios, dirigidas
_ Dor proficioouis competentes

Beloloarl .

-

Soh.aba
.

- íle
Oswaldo

.

êchwahe

) A mais nova da -cidade
Oferece o rnais completo sortiment_o de:

,

Jóias - Relogíos - Artigos para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de to dos
os tipos e, Quilates no mais fino acabamentó. - Objetos de adorno em geral- Relógios'
'de mesa e parede, de' bolso é pulso e despertadores das melhores marcas.

Conserta-se relógios e jóias com' garantia.
,

(OFiCINA PROPRIA)
RUA 15 DE NOVEMBRO, 828
ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1 m�2 - Caixa postal, 391

BLUMENAU
Santa €atarina

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos 'Industriarios:
Aviso aos Empregadores

I - A fim de fazer face à recente majoração dos benefícios da.
Previdência Social (Lei nO 1.136 de 19,(:\·50), o Decreto n? 28.412 de ..

24·7-50., elevou para 6%, a partir de AGOSTO OE 1.9,50, a taxa de

contribuição dos associados dêste Instituto e, consequentemente, a dos-

empregadores.
-

,

II - Isto posto as "CONTRIBUIÇõES PARA O I. A. P. r. a par-
tir da competência' de AGOSTO DE -1.950, deverão ser calc�ladas e

incluidas na Guia de Becolhimento, na base de 12% e não de 10% ..._ I
.

como vinha sendo feito anteriormente,
.

Florianópolis, 10 de agosto de 1.950.
João Ricardo 1I1ayl' - DELEGADO

I.

f

\
'

·Aliança�da Bahia,Capitalização S.I •.
P'erda de 'ítulo

Extraviaram-se dois títulos da Aliança da Bahia Capitalí
zação S. A.,'do valôr de doze e seis mil cruzeiros, de ns. de Or-:
dem 11.134 e 61.326 respectivamente, emitidos pela Agêncía,
Emissora do Rio de Janeiro, em novembro de 1936, e novembro
de 1935 respectivamente, pertencentes aos sr. Sidnei Nocetí,;
residente nesta cidade, com os pagamentos efetuados até no·
vembro de 1946, os quaes declara nulos e vae requerer 'a res
pectiva segunda via.

• «?c.

após ,11MB
INDIGESTÃO
- a mucosa estomacal
fica írrttada e hipersen
sível, exigindo o uso de
um alcalinizante como

a Magnésia Bisurada,
para protegê-la e pre
venir a híperacídez,
Magnésia Bf sur a d a
_;_ em pó e em com-

primidos.

MaUllisia\

'Bisurada'

VALVULAS

.-b.ilip$·�
, MAIOR -ESTOQUE

Itlântida Rádio Clt. Lda.
Rua / Trajano, 3t

Oa.DDia.ola
A .Assocíação das Damas de Rotary comunica; às pessoas que ad... ·

quiriram bilhetes das rifas de um liquificador e de um' aparelho de

chá organizadas em- pról de mais uma bolsa de estudo supefl'or, .que

tem direito ao premio quem "possuir os bilhetes n�nnero'S. zero dez:,'

(010), por ter sido este o final d'o 1° prêmio da.Loterla do, R�o Grande:

do Sul em data de 1° do corrente. ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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os t.750�OO· IC�nSiderações sôbre a realiza- !!�R�!A�Ao�!a!o!jt ,g
Iça0' do certame de

...

Blumenau
Às 12,00D�or��OST�f��cil��e5:tos musi:

Diretoria da Produ
Exposição

Prosseguem as atividades da

ção Animal, orientadora da I

Sobram-nos razões para afirmar

que a realização da, 1, Exposição
Hegional de Gado Leiteiro, Equí
nos Suinos e Ases a se realizar

em 'Blumenau, no periodo de 3 a (i

de setembro, alcançará e até ultra

passará de muito as mais otirni.s
"-

tas previsões. Vê-se, pelo número

de pecuaristas já inscritos no cer

tame, de que todos estão realmen
te desejosos de cooperar com os

especialistas da Diretoria da Pro ..

dução Animal para melhor ocien

tar-se na exploração 'econômica
de seus rebanhos. Dêsse contacto

de criadores com os técnicos há

de lucrar grandemente o nosso E5-

O O O tado que só auferirá beneficios
Os brincos surgiram pela primeira

. vez entre os hebreus: E é a seguinte Estão cada 've� mais em. uso' para com a prosperidade coletiva. O que

.. a sua historia entre Agar, escrava de os vestidos de baile, os bordados com de moderno há em pecuária será

�,A.braão, fora severamente castigada contas de cristal de côres e
.1 strass" divulgado ern Blunienau pelos téc

-0-- nicos especla lizados da repartição
_,\:\Ti'ERSAIUOS: Vva. Jaime Couto

que obedece á proficiente ,/direção
Jorn. Juu. Guedes Vê passar, amanhã, mais um do agrônomo 'patricia dr. Lauro

Ocorre nesta data, o aniversário aniversário na talicio, a ,exma. sra. Fortes BusLamanLe, preocupado em

natalício' do nosso brilhante con- d. Maria Kletemherg CouLo, vi:lVa levar àquele certame sua palavra
frade jor-nalista Jau Guedes, mern- do saudoso contecraueo sr. Jaime I de incentivo e de coragem, prm-

I bro diretor da Caixa Econõmlca. Couto.
, . cipalmente ao fomento da produ

Culto e inteligente, o Ilustre con- As muitas homenagens que rece-
ção leiteira no Estado de que Blu-

terr-áneo, em elevados cargos ad- berá a veneranda senhora pelo menau é autêntico lidero
-ministi-ativcs que ocupou, onde transcurso de tão auspíciosa data, Por oportuno, lembramos neste

prestou assinalados serviços ao nós, respeitosamente', nos associa- registo, a gratidão da nossa cida

Estado teve- destacada atuação, mos, desejaudo..Ihe felicidades. de á Diretoria da. Produção Ani-

ímpondo-.s,e à a:clmiração e simpatia . 8,1'0. Dulcemar Soares- da Luz mal. É fato recente e sabido quo
gerais.

.
. Trans'c?r.re, amanhã, o aniversá:'l fi seu perseverante trabalho se deve

Aos numerosos cumprimentos 1'10 na [,ahclO da exma, sra. d. Dul-
r a solução do abastecimento do lei-

que lhe serão endereçados, hoje, cernar Suares .da Luz, espôsa do te a esta. capital, com a criação do

pelo transcurso de tão auspiciosa sr. Haroldo Luz, Delegado do Im-
novas fontes produtoras. melhoria

.daba, juntamos os nossos, com pra- posto de Renda em Joinvílle. dos espécimes existentes com a

.zer, Biase Enoll introdução de boas correntes san

Cei. Rômulo Poclôeco D'Avi'la Assinala a data de amanhã o aní , guineas, revenda de vaquilhonas,
Natalícia-se, hoje, o nosso tlis- versaria do jovem Biass Knoll. que, ou, ainda, assistência ás granjas,

. tinto conterraneo sr. Ce'l: Bórnulo
I
com eficie�c!a e dedicação, trab�-

.

racionalização das rações forma

Pa�he�o D'_�vila, s�r�llldo ,.ao ,11:a nas oficinal da Imprensa on, ção de pastagens ou cultL;ras de

J])xerclto Nacional residindo fora cial vdo Estado. forragens" a revenda de concentra

do Estado, Ao estimado jovem, os cumpri- dos tão difíceis de se obter, hoje,
Oficial de relevante folha de mentos de "O Estado". 3 l{reço menos alto,

serviços, o ilustre natalicianle la- FAZEM ANOS AMANHÃ C0111' essas medidas em execu-

.quí conserva numerosas amizades O sr. Frederico Di Bernardi, do ção, a Diretoria da Produeão Ani-

que, nesta data, por certo, lhe alto comercio local e popular des- mal deu o maior passo que o Es.

tributarão manifestações de apreço portista; lado teve conhecimento em maté-

as quais nos solidarízamos. - a S1'a. Oti lia DaneI' da Silvei- !'ia de indúst1'ia pastoril, segundo
S1'la. NOI'ma.MaI'ia Viegas l'a, es?os�,do�sr. Heitor. Bitt.�ncourt I felicissimas expressõ.es do a�rônG'
Transcorre hoje, o laniversário da SIlveIra, aHo funclOnáno do mo Janeto CavallazZl. O suprlmen·

naLalicio da graciosa ,s,enhqrinh3 Banco do Brasil; 1.0 de forragens indispensáveis'

D-
,

b
---

d 1Norma-Maria Brüggemann Viegas, _:_.a sra. Arsinoé Pires, es·pqsa princip'almente a d'e concentrados,

I lstrl UlçaO OS ,ucros-
filha da exma. viuva, d. Hreliete do .sr. Agenor Nunes Pires, fllncio- concorreu para que' '0S trabalhos

•

f]3rügg,emann Viegas, e fino orna- nário estadual 'aposentado; d� incentivo á. pro.du�ão leiteil:a
I na' '1-nduslria petroll e,ra'mento da nossa sociedad,e. - o sr. lpidio Teodoro dra Sil- nao sofressem continmdade, ,pOIS " -

Cumprimentamo-lo efusivamen- va, flUl,cionário publico aposenta- a má alimentação accarretou a di. Falandp (r'ecfmtemente peran.te o comprar refinarias,. oleodutos, �a'
te I f [' t do; . . - d' d

.

Forum sôbre a Domocracia do Co· vios-tanque, laboratorIos de pesquIsa
.

pe o e lZ ev'en o. mlI!�l'��O lactea, eSa�ll11an o o�, lumbia College, do Texas, o Dr. Couro e todo__:; as milhar�s d; e�uipa�ent.o9Jllenin_õ Murilo, - a srta. Maria Silva, filha do granJell os. Tem-s.e, hOJe, como re I tney C Brown, economista da Stafr necessItados pela mdustna. Nao fos·

Rejubila-s'e o lar do nosso 1)re- 51'. Leandro José eLa, S.lJva come1'- Gultado do fomento ao no.sso reba
I dard oil Co. (New Jersef) teceu Con· Gem os lucros e as facilidades que

zado eonterranljo e brilh,ant.e co- ciante n'0 distrito' do Sac,o' dos Li. nho leiteiro, solucionado pela vito I siderações de interêsse .sôbre o signi' êle's adquiriram a i�ldustria não te·

laborador sub-tte. Andl'ellno Na- mõe,s; dosa campanha da Diretoria d3. ficado dos lucros de uma emprêsa., ria sido capaz de satIsfazer a tremen

tividade .da ,Costa e ele sua exma. a srta., .Dalv,a Vieira, prof,es- Produção Animal -o abasteciment·.)! Disse êle.. "Se os' �uc�o� pudessem da d.em�nda p�ra a petr�leo, que .�.9
, . . I ser entendidoS' no slgmfIcado qu� pegUlu a guen a Uma CIlse podeIliI

·sra. d. Auta Luz da Costra, com o so'ra do Grupo Escolar de 'riju- da capIta�. . êles realmente têm, a saber, um seg muito bem _ter sur&ido e, seguram�n'
aniversário do inteligente Murilo, cas; Que ha LeIte, há. O povo o vê o

lll-ento do 11uxo total dos fundos do te, a industria ter�a empregado mUlto

filhinho cio benquisto casal. a srta. OSVlald.i,na' Silvá, filMI o consome. I uma emprêsa o qual é usado, na sua menos pessoas do que ela o faz atua\
Associando-nos à_alegria. do dis- do .sr. Osvaldo Silva, furicionário Acertadamente. andou, pois', () maior parte direta ou indiretamente, mente.

'..

tinlo casal, formulando a Murilo doS' Correios e T·elégrafos aposen, Govêrno do' Estado quando incum.' para aumentaI: as facilidades dG . O Dr. Brown fmalIzou" se� di�.

. os nossos l21elhores votós de feli- tado' I .

.
,. -

d d' Bt. _ produção e, aSSIm, ·aumentar a' pro curso, acentuando que.,' mUlta. COI
,

. .. .

bm a r�parlIça.o o [. .u� aman

I
duti'.\idade dos. esforços conjunjtos;, sa menos exata tem SIdo

_ escl'lta. e

cidades. - a menma Helemta, Íllha do te de OrIentar a I Exposlçao Ht '! d t b Ih lt ,. dita sôbre se os lucros sao mUlto
, ,<,. •

r
• íncltllndo O O ra a o, resu alIa,

..

.

,
_ .

FAZEM ANOS HOJE SI. Ernam Born da Sll\la funclO- fYional âe Blum-enau. .

d' vida em relação aos mesmos altos ou mUlto ·b_alXos. Êlles sao I11UltO
O N I /

d A.l 'd C Ih
,.

d M'
. ,.
'" sem u , . .

d'. sr. e san e _ mel a oe o, nano o - 111lsterlO da Fazenda; Auxiliam-na, ainda, a Comissã.:l uma atitude e reação públicas iutei alto.s. �e proporclOfram_ maIores· .IS·
funcionário' dos Correios e Telé- - Rosinha, .al)licada aluna do dos Festêjo.s do Centenário e di.l ramente diversas." pOl1lb:lIdad� do q�e sa� neC�Ssáfl�!I
.grafos; Colégio Coração de Jesus, filhinha \"ersos pecuaristas interessados no' A indústria petrolífera, por exem- para m�ersoes, e eles. sao mUlto �al

_ o sr. Edmundo Mel'l.ezes' -co- do sr Artur Mel e da s 'a It ci
c c

I pIo em sua recente exp·eriência do KOS senao as .proporclOnam em, gIau
,

. . . o'· r I. a conclave que se avizinha. De Blu- IllJ6s guerra é uma exata ilustração suficiente. Argumentar_ arbitrá.r"ia·Luz M,elO" I" 'll�ssa idéia Muita cí'ítica foi ouvida mente de que os ucros sao exceSSlVOEl

- a jovem NeycI.e da.Silva Car·

na'dl-O'
pobre aq�lil� que algumas pessos cou· simplesmente porque a, s.oma total

doso, filha do casal Ac:endina da'
K !lideravam os lucros

.

exorbitantes de dinheiro é, gr.and�, e Igno!'ar os

Silva e joão CapisLrano Cardoso. -qu-e ar indústria estava acumulando Eundatnentos da mtell'a questao dos

VIAJANTES. ----.. .. . .

mas o ponto que não era divulgado lucros."

Edmllndo Ci1'mond «Hora L-Itera' r-la»/P:�t�U�:�I�l:I�:s,:e��:c����" :r.:l;:�
.•.••••••••••..• , •..... - .. - .....•

Procedente de São Bento do Sul
.

�I
TINTAS. PAltA. IMPRESSÃO

, ws milhares de acionistas proprietá' C O T TOM A Ronde exerce o cargo de Fiscal de
Estará novamente amanhã, ás' ['ios da indústria...A:_ maior parcela .

F'az.�nd,a; chegou, onuom, a e.slta 20,30, e�1 todos os 'rádio·rec·eptoref i dêlees voltava -para o negócio para ." �. o... �... . ..

cal1ital. acompanhado de .sua fa. de Florianópolis, "o mais bélo pro··
iii..

lllilira, O nosso 'prezado coestadua- grama do rádio sul- brasileiro, qUE .::II

p' I' d P
,

- A'RNOno Eduardo Virmond, a quem Vfm, desde há al�un� anos, el�pol 'I ane as e ressao
,

• ;.. 1 gando a todos os ouvmtes da Gua

CU�)lIP�lmentamos, ,deseJando-lhe l'ujá" - "HORA LITERARIA - f"r$ 510 00felIZ estada entre nos. cliação, 'organização e interpretaçã.o a .. 'l,. ,
..

M�'I�� 't�;I�id�d��' ��i� '��;l�", d80L����:'�l1�I�r:i��anhã, que cons· G relhadores E tétricos
�I!I lie _li fllàh,ho j titurá uma homenagem á memória

� $Maa. lIlio e8IJQe�a. fiI.. • ••111. do "principe dos prosadores brasi a ",r 300 00
leiros", que foi Coelho Netto, o fun ,

;tr�lIellte parl\ o MU "'PmPOLBO'
dador da Academía Brasileirade n� Eletfrolandl'a

-

6 li na, ,,�de!'l,,!ta �. CJlaDm Letras, cOTitará com ,a colaboraçâ;, ui.
MUTUO PREDIAL.. das senhoritas Córa, Nívea e Ely Rua A.rcipreste Paiva _ EIH., In'lse - 'l'erreo

Nunes.

. �
O quanto custa uma encéradeíra

A R�NO'
ELECTROLANDIA1 Icua Arcipreste Paiva Edificío Ipase - Terreo

.Vida Bacial
ELEGANCIA por sua esposa Sara que num acesso

de raiva, perfur;u-ll�es as orelhas. O

veneravel patriarca para cousolar a

pobre escrava, teve ideia de passar
lhe aneis de ouro nos orificios assim

abertos, o ,que lhe deu encanto novo

e original.

Estão em moda as echarpes con

::-ieccionadas com a mesma fazenda do

.agasalho ou do vestido e que, sendo

,postiço sã.o de grande comodidade c

.conveuiêncía,
o o o

merciante em Caçador;
- o jovem Nilo V,eloso, filho. do

·sr. AgapÍlo VelolSo.
S1'-. A1'oldo Caldeim

. Faz, anos, amanhã, o sr. Aroldo

Caldeir,a, Inspetor Regional, em

Santa Calarina, do Instituto Brasi

,leiro de Geografia e EstaListica.

O aniversarirante que há longo
tempo, .

vem empr.estanct'o aos ser

viços estatisticos calarinenses a

sua inyulgar capacidade de lnaba

Jho, será, amanh5, alvo d.e exprcs

'sivas homenagens, ás quais nós as

sociamos.

S1'ta. lUa Teodo1'o
A e fcmérid-:8 ele amanhã consigna

o aninrsário natalício da g'entil
senhorinha IHa Teodoro, alla flUl

cionária elo Abrig.o de i\I�!},9res, fi
lha rlo "r. Manuel Teodoro e d,a

sra. Ana Teodoro.

caís
As 14,00 horas - hora infantil - (la
boratório Raul Leite)
As 15,00 horas - tarde esportiva
Às 17,00 horas - chá dansarrte

As 18,30 horas - a. voz 'evangelica
As 18,45 horas :- melodias hawaíanas

As 19,00 horas - sólos de piano
Às 19�30 horas - momento esportivo

cipio, Brama

Está lá, presentemente O dr, As 20,30 horas - colar ele tanas
.

Lauro Fortes Busbamante, dele. As 20,30 horas - conquntos vogais bra-

sileiros
gado do -Govêrrio do' Estado, ulti, Às 21,.00 horas _ melodias vienenses

mando os preparativos para a a As 21,30 horas - musicas selecionadas

Às 22,00 horas - encerramento
"<" ."...

menau nos' chegam, dia para dia,
as mais auspiciosas

.

noticias do

entusiasmo reinante por êsse a

contecimeto inédito naquele muni.

bertura cio magno conclave.
ACreditamos, que a I Exposição

Regional de Gado Leiteiro, Equi
nos Buinos e Aves seja realmente
de grande proveito 'Para os expo
sítores. E praza,-a-os céus para que

Inspeção médica
Segundo edital que vem sendo pu

blicado no Diário Oficial do Estado,
Il,S inspeções de saúde dos servidorea

públicos federais passaram a ser feio

tas, provisoriamente, na sede da Di.

retor ía Regional dos Correios e Te

légrafos, ás quintas-feiras, das 14 ãs

17 horas .

novas exposições se sucedam 'pro

reerguimento da produção e con

sequente grandeza 'eco,?-ômica de

Santa Catartna,
.

Oficina dEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS· 6ENUIN 48

,Consêrfos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA.
Distribuidores exclusivos neste Estado

. dos afamados veículos

JEEP.DAWILLYS-_OVERLAN,D
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradoo.tes, 5
Padre Roma, 53

f�OBIANOPOLIS

•

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'MOTOR,ES -, DIESEL

MERCEDES '- BENZ
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.Estacionários e
- Maritimos

GRUPOS ELETROGENEOS
.

DIESEL MARITIMO�25-800 HP

550-1.000 rotações por minuto
Inversões:
Sem redução
Redução - 2:1

Redução 3:1

-------------�--------.---------

DIESÉL ESTACIONARIO 25 a 809 HP

_ 550, a 1.000 rotações por minuto

Refrigeração por (!gua fresca, -

ou com radiador, ventilador e

bomba centrifuga.

GRUPO ELEI'ROGENEO-LIESEL

30-70 KVA___;:1000 rotações por minuto
\' /

120/220-500 v-Trifasicos

, Económicos
-_ e

Eficazes \ Dístribuídores para os Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina

Pronta Entrega

Peças e Acessorios

Assistencia Técnica
._------------------

1IHnE1IDI[�OIJS

PAPEL CARBONO

-

CAIXA POSTAL, 2662

SÃO PAULO
BRASIL

PARA tODOS OS FINS

SOCo de Amparo· aos Tuberculososl
AGRADECI M EN_TO

Aos corações generosos do Snr. Dr. Adenhal Ramos da Silva DD.
Governador ,à'ó, Estado e Exma. Sra.; Dr. Leoberto Leal, digno Secre
tário da Viação e Obras Públícas ; Dr. Domingos Trindade, M. D. Dire
tor de Obras Publicas; Dr. Adalberto T-olentino de Carvalho Prefeito
Municipal; Dr. Elpidio Barbosa, dignissirno Dire'tor do Dep�'rtamento
de Educação: M. D. Comandante do XIV Batalhão e Força P,�lcial do
Estado; Dr. Rubens Ramos 'Diretor da Penitenciária; Df. Lauro Fortes ].
Bustamonte, Diretor da Estação da Monta; Pr-ofessora Maria da Glória

�atos, Diretora dci"G<rup-o Escolar L'atIrO Muller; Revdo Díeetor do Abri
go dos Menores; Snrs. Iríneu e Amadeu Bornhausen; Snr; Helmuth Fet t:
á)!r. üere'nte da Tinta, Ipiranga: Snr. Nilo Noceti e S'eJlIS funcionários
da Arataca; Snf. Rodolfo Geraldo da Rosa digno Inspetor de Transito'
..rrnã -Dir8!l:0ra do Colégio "Sagrado Cora�ão de Jesus,"; Diretoras do�
Jornais "A Gazeta", "O Estado." -Diário da Tarde"; Diretor da Estação
da Rádio "Guaruj-á" e ao povo' altruístico de nossa Flot-íanépolís .a

gr-atidão sincera dos nossos doentes €I uma [)rece a DEUS pela saúde
de todos da Diretoria "Socieda,dé de' Amparo 'aos 'I'uherculoses.,

fRAQUEZAS EM GEIW.
, VINHO CREOSOTAOO
"SILVEIRA"
...

- ' .

Caml.... Gravata.. Pilame.
Meia, üe. melhoreI, pelo. tme_
aore" preço••6 Da CASAdMU
CELANEA - RucO. Mafra

<, ""''''

bem
-

barbeedo ... empreg_ado!,
Se V. procura uma desculpa para - não fazer a

barba diàriaÍnerite, é porque não usa, as lâminas
) ,

-

Gillette Azul. Experímente-as e verá por que

Gillette Azul é a preferida pelos mais exigentes.
-

-
_

- J
"

---_._ __,..------------�-----_.----

Circulo
..

,Operário de florianópolis
Assemblé,ia Gera I,

De ordem do, Sr. Presidente, convido todos Os Círcullstas para liô

sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia 22, terça.
feira às 20 horas' em sua séde social à Rua-Padre Miguelínho, entrada
pelo lado do Cine Roxy.

'

ASSUNTO: - Eleição do nova Diretoría
AVISO: - À hora acima eivada, não, havendo numero legal será,

feito nova chamada após meia hora, finda a qual, Ia, Assembléia ftWcio
nará com qualquer numero.

,

Secretaria do Circulo Operário de Florianópolis, em 15 de Ago�l;;
de 1950.

O Secretário Gumercindo Caminha.

mulheres nervosas e

seu 'drama intimo
As o

Como o ho-mem, à mulher, nos dias- de hoje, agitados e

febris, com 'as atribuições e responsabilidades de darias de casa

ou na árdua luta pela existência, sofre emoçõesviolentas, des- ,A

controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza, írrltabílí
dade, íncoristancía, falta de memória, e frieza intima, são sin
tomas alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamento,
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDÉLINAS, medicação.
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organí
cos, sem contra-indicação. GOTAS MENfiELINAS é o tônico
indicado para restaurar os nervos combalidos" restítutndo-a
tranquilidade, confiança e energias =perdidas. Distribuidor
Araújo Freitas. Não encontradas no local, enviem antecipada
Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que:

-?'

,

remeteremos. Não atendemos pelo .reebolso postal.

Sua beleza e sue moc'i�ade dependem de sua, saúdê'

'"
E sua saúd� depende do remédio - consagrado:

REGULA R ·;XA m'ER
N� 1 - EXCESSO N� 2 - fALTA OU ESCASSEZ

"

l� REGUL�DOR X�V5� - o re�dio�����:==�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r'la-DR. I. LOBATO FIL80
-Doenças do aparêlho respiratório'

TU8ERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
n�l. d� Me�icina.� Tisiologista e

TtstOczrurgtão do Hospital Nerêu
Ramos. C?f1'SO de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, U8
Consultas, diariamente
das 15 às 18 horas.

'

Res.: Rua Durval Melquiades
:28 --- Chácara do Espanha'

NOVO!

4��p�
e PESADOS-
\

Ford acrescenta agora as seguintes. inovações à sua linha

de veículos de transporte de carga, tornando-a a mais

completa: (1) um novo motor Ford Seis de 95 HP (Rouge 226)
disponível nas séries F-I, F-2 e. F-3: (2) novas distâncias

\

entre eixos: F-5, 176"; F-6,' 176"; F-7, 147" e 178"; F-8,
147" e 178"; (3) novas côres - verde, beige e azul. Para cada

serviço, há uma unidade Ford especialmente construída!

10 TIPOS DE

CARROCERIAS!

Carroceria furgão
Standard, sôbre chassis

F.1, F-2 e F-3.

Carrocerias da aço, ti
po "pick u o

" sôbre

chassis F-1, F-2 ou F-3.

Carrocerias standard

tipo plataforma com

gradil sôbre chassis F-4,
F-5'e F-6, com estrutura

de aço reforçada, sôbre
chassis F-4, F-5, F-6, F-7

e F-a.

Carroceria basculante

hidráulica, para 2,5 me

tros cúbicos sôbre chas

sis. FS ou F'-6, de 134/1.

Onib�s rural p'a_rá 8 pos

sageiros, sôbre chassis'

F-1. Também com revas

timento exterior de cha

pas, tipo "Peruaço".

Ônibus rural para 12

passageiros, sôbre chas
sis F':3.

Ambulância de 1 maca

sôbre chassis F-1.

com compartimento pa

ra o médico.

Motor Ford V-8 de 145 HP
. o mais possante motor de,
caminhão construído pela
Ford, com inúmeras carac

terísticas exclusivas.

4 POSSANTES MOTORES

Motor Ford V-S de 100 HP
Supera qualquer outro em

suavidade. resistência e

acessibilidade pdr� serviço,
Mais compacto e mais
rígido.

20 CHASSIS

SÉRftl F-I, 114" entre eixos. Capacidade*:
850 k. Motor 6 de 95 iIP ou V-S de 100 HP,
transmissão sincronizada de 3 velocidades.

SÉRIE F-2, 122" entre eixos. Capacidade":
1.110 k. Motor 6 de 95 BP ou V-8 de

1_W) .HP"T.QlQ>missjio�de 4 velocidades �u

/
�

r
:
,
,

.PARA
/MAIOR
,CONFORTO

;1\0 Il·'-$-P-I·R-A·R
"Tão fácil! Simplesmente aplicar o

lnhalador Vick ao nariz entupido e

.aspírar uma ou duas vezes.

"Tão rápido! Em poucos segundos,"
.seus vapores penetrantes e suaves

lhe desentupirão o nariz ... tornando
mais fácil a respiração. Dá gosto
respirar então!
Tão cômodo! Leve com V. o pe
-queno e prático Inhalador Vick,'

. -cada vez que tiver o nariz obstru
ido por um resfriado, pela poeira
-ou o ar viciado. Use-o a qualquer
.hora, em. qualquer lugar, e todas as

-vezes que t;tecessíte alívio. Experí-
'mente-o hoje mesmo! .

PRODUtO DOS lABORATORIOS DE
VICK VAPORUB

Ad No. HI02

lUmine a te rtura da
tosse

Porque sofrer tanto? Sato
.sin é o seu remédio de contí
.ança, Contem poderosos in

.gredíentes antícatarraís
_
e an

tísséttcos. Desde, as. primeiras
colheres tira a opressão do pei
to, solta o catarro e acalma a.
-tosse mais rebelde. Os médicos
recome1!-dam satosín para a

·tosse e bronquite, das crianças
e adultos. Em tôdas as farmá
-cías e drogarias "Satosin" -

o dominador -das gripes, tosses
e bronquites.

.

MARIO SILVA E SENHORA
.

-

HlLDA SILVA

·participam aos seus paren�es
e 'pessoas de suas relaçoes 1
o nascimento de seu !ilho I
NEWTON CRISTOVAO

ocorrido dia 13 do- corrente,
• na Maternidade Dr. C. Correa.

Fpolís., 13-8�19f)O

FIUZI' LIMA & I�MÃOS;
(' ons. Mafra, 37
Florianópolis

.sincronizada, de 3 velocidades .

SÉRIE F,3, 122" entr� eixos. Capacidade*:
1.510 k.Motor

õ de 95 BP ouV-8 de 100 HP.

Transmissão de 4 velocidades ou sincro

nizada, de 3_ velocidades.

SÉRiE F-.4, 134" entre eixos. Capacidade":
/2.700 k.MororV-s de 100HP,4velocidades.

MaiS

locais

Dirijam-se à

Agentes
Aceitamos pára distribuição de artigos pata farmacia, elé-

-

.
�

.

tricos domésticos, religiósos, de cama e mesa, para se-
,

nhoras e cavalheiros, cutelarias, perfumarias, papelaria,
miqdezas, brinquedos, ferragens, relogios, biiouterias, ra,

. dios e instrumentos musicais, linhos tropicais, casemíras e

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

viço de reembolso postar.

Motor FOíd SeiS de 95 HP Moto� Hércules Diesel d.
Agora em desenho inteira- 6 cilindros, 97 HP
mente novo. Grande econo-

mia de gasolina, aliada à .. Menores custos de operação.
confiança que inspiram· os grande solidez e funciona-

produtos Ford. mento suave.

DIFERENTES!

SÉRIE F-5, 134", 158" e 176" entre eixos.

Capacidade": 4.850 k.Motor V-8 de 100 BP,
4' velocidades.

SÉRIE F-G, 134", 158" e 176" entre eixos.

Capacidade": 5.100 k. Motor V-8 ou Diesel

'de 6 cilindros, 100 HP, 4 velocidades. Op
cionalmente, eix'o traseiro ile 2 velocidades.

SÉRIE F-7, 135", 147", 159", 178" e 195"
entre eixos. Capacidade*: 5.80() k. Motor
V-S de 145 HP, 5 velocidades.

SÉRIE F-S, 135", 147", 159", 178" e 195"
entre eixos. Capacidade": 7 .eoo k. Motor

V-8, de 145 HP, 5 ..elocidade". Opcional
mente, eixo traseiro de 2 velocidades,

•Carroceria e Carga .. '

Diretoria do Fomento da -P. 'Animal
·'EDITAL

avó.

'Seja qual fôr o seu problema de transporte, na li
nha Forá há uma unidade especialmente construída

para_'he proporcionar serviço econômico e eficiente

De ordem do sr. Diretor do F'omento da Produção Animal <).0 Es
lado de Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Sr. -- Executor

do "Acôrdo Único", 'torno público, para conhecimento dos interessat

cios que serão recebidas .propostas de compras até o dia 28 de Agosto,
de nrna carníonete marca Ford, chassis 122 100 HP, 8 cilindros, mo

delo 194&:-- corn cabina fechada- americana,' com carroceria Píchup -.,

americana de cor verde pertenoen.te a mesma Diretoria, em regular es_

tado, aval�ada em Cr$ 2'5.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros),
,Qua.lquer outra informação os ínteressodos ,püd'erão obter na Di

retoria da· Produção Animal, em Trindade, das 8 ás 13 horas.

, , Diretoria da Produção Animal; em Floriánópolis, 18 de Agosto

Clube de Caça «Couto de Magalhães» de l:�UiO COMido de Sou_zaJU_'�I'or_,Of_,Adm_.__
Devendo realizar-se nesta Capital, IO mês de setembro vindouro

Da. -Matb-Ilde de O' li-v'.e-Ira Go'el.dnerorganizado pela Federação Catarínenss de 'Caça e 'I'iro os carnpeo,
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de or-

dem do sr. Presidente, ficam os' srs, associados convidados a compa, t
- .

d iC..
.

.....

recer no Stand Capitão Paiva, da Policia. Militar gentí lraente cedido mIssa e u mes·
por seu digno Comandante Geral, a qualquer hora do dia, para devido Alice de Oliveira Goeldner e Ias famílias de Orlando de Oliveira

trninamento. Goeldner, Charles Edgar Mor-itz e Newton Thibes .de Almeida convi-

Oportunamente será marcada a prova de seleção da. qual serão dam 'ÚS parentes e pessôas -de suas relações' para assistirem 'á missa

escolhidos os atiradores que representarão este Clube no referido cer de sexto mês, om intenção à alma de sua inesquecível mãe, sogra e.

CIMINHdES sup� FORD_.� -

S Ó LI O g' C O H S r R U C I o P I R a M ai o R o U R I C • o

DISTRIBUIDORA SÃO PAULO LTDA.

CAIXA POSTAL, 5231 - SÃO PAULO

tame-,

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950,
Baberto MoeZimann

Secretário

DA. MATHILDE DE OLIVEIRA GOELDNER

Que mandarão eelebrar na Catedral Metropolitana altar de' Nossa.

Senhora, ás 7.1/2 horas do dia 21 de Agôsitõ (segundLfeira). .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n� [a�1 o [In I � [If!ano
TOQUIO, 19 (V. A.) - o governo japonês colo

cou-se ao lado das Nações Unidas e das democra
cias ocidentais, -no caso da guerra ·na Coréia.

O governo de Toquio publicou um "Livro
Branco", contendo 3.800 palavras, _ dízendo, eu.
tre outras coisas, que "cooperar com as democra-,

:

cia e procurar fortalece-las nada mais é do que
proteger a nossa própria segurança".

Esta íoí-a primeira declaração oficial' do Ja

pão sobre assuntos políticos, desde o fim da guerra.
�

Cqíncidíu com entrevistas concedidas por M }iti
cos e !�dustrialistas,. de comploto apôío aos aliados
na Crlse coreana. . .

A longa apreciação sobre a guerra na Coréia
não explicou, entretanto, qual a Iorma como po ...

derá o Japão auxiliar as Nações Unidas. Nos meios
entendidos julga-se que o "Livro Branco", em al

guns aspectos, é um convite às Nações Unidas pa
ra solicitar o apôío do Japão.

c - o Atlétic� - X raula' Ramos, o rnatch de hoje em COR ..
Romance Encantado...

t'"
-

C t· d p'r"
.

ta-; l�:�::���;i����:�i�n,b;::: I Com in"i!��1���!",. �,�-. ,"u,atl�PO� !'�i�'. �ol� q! _, r�'��h� I���1�� [ogiadoz

ganta de uma sensaçao de paz no
- zou-se ho-]e. no estádio da rua Bo- \ ue se esperar a r ehahilitação. Des•. cuja atuação no tr anscorrer- de to-,

coração! i caíuva. mais, uma. peleja em dispu-
I
ta forma, atleticanos c' paulaínos do \) certame seja, mais regular E}

O MILAGRE DOS SINOS ta do Campeonato citadino de. estão credenciados a um combate discipl lnado.
com Profissionais, ". defrontando se as de rara movimentação em busca 1 mensão honrosa ao clube, cu-

Frank SINATRA equipe� �o Paula .'Ramose do cro- I, de ll_ma--,vitoria bOl;lÍta e' expressiva. [os jogadores no transcorrer .dffí
Alida VALLI be Atlético Oatarínense, Não percam. portanto a luta. des- todo o campeonato. mostrem mame

Fred Me MURRAY Uma boa 'peleja que. por certo la tarde, que será das mais sensa. disciplina e organização esportiva.
_.Um filme 'que encal.1ta pelaI. levará LU�; publico n�meroso "ao! cionais e equilibradas.

.

O Depa�·tam.ento de F�üebol da

pureza e pela emoção de sua his--I velho es�acho da Praia d�' Fora. I O Departamento de Fu.tebol da F. C. D. �rgamzou a seguinte t�be- •
torial Ambos' foram mal sucedidos nos I F. C. D. para melhor estimular os la de tremos para a semana:

.

.

No Prgorama : �C��\�()""O'_'O""'� I'�.diPe.tO're.:s.
e jogadores dos club�s

.

D�a 2� - GLlU-l�a�1Í; .

-Dia 22

:-".1) - Q Esporte em'Marcha -

C
.

t' disputantes do Campeonato da CI' AVaI; DIa 23 - Pigueí rense: DUIl-

Nacional.
. .

ampeOni . O
-

l:lÍad,e, :;,es.6ivCll- ii1SlÚU:ir, os seguiu- 2/1 - Bocaiuva ; Dia 25 - Avai ;

de!.)
- M,etro Jornal - Atuahda-

.�
.

pa ranae.DSe
tes premlOs:_ . ..;.

Dia 26 - Vago.

_ Preços:
.' . I Prosseguindo o Campeonato parana- -----

As 4 30 horas ""7" Cr$ 6 20 e 3 20 ense, .estã� marcados para. hoie dois .

-.

, ." sensacionais embates: Em Jacarezlnho

C
-

d
-

PSD d S'_ J ,.

As 6,30 horas - c-s 6,20 (Unico)

I
defrantar-se-ão a Esportiva .local e o onvençao O • , • e .. ao ose'

As' .8,30 horas - Cr$ 6,20 e 3,20..Palestra Itália e no estádio Belfc>rt Du-I
"LIVRÉ" _ Crianças maio-r,e� de I

arte o Curitiba receberá a 'visita do tam�.em. a serviço de seus concí- já tem sido meu ·.lema: aínces-

5. anos poderão 'entrar nas' sessões I
Agua Verde.

. dadãos .

.

sante observação é O fator pre-

dIUrnas.·

Campeonato pault·sta
Tendo notado e felizmente poso poder-ante de uma adITi1inisltra-,

• • f •••••••••••••••••••••••• -. •
50 afirmar que tem� var ios '8 va- ção eficiente. O que colher pe-

_ ODEON _ São os seguintes os jogos programa. Iorosos elementos de,;de a Séde até la minha fraca intelígencia, a-

d05 para hoje pelo Campeonato de Fu- . a mais recondíta zena de nosso proveitarei, tudo a serviço' e aOl

tebol: Corlntians x Juventus, Palmei- rnunicipio, os quais tem dernons- desempenho das' funções que pOC'
ras X' Portuguesa Santista, 'Iplranga x

trado com os seus tsf;rços, o

I
ventura 'me venha !pertencer. Me..

- O monumento da cincmato- Santos, xv de Novembro x Guar�ni' e
grafia 'Nacional! .rabaquare x. Portuguesa de Desportos. amôr por esta terra, ,cooperando direi a, noss'a capacidad'e e aprÜ'l'

-

OSCARITü dinamica111ente :para o maior enJ veita-Ia-ôi no máximo passiveI.
GRANDE OTHELO Compeouoto grandecimento dela, e, ao lado do bem como, fazendo a maior e-co-

, GATALANO
.

tantos Joséfenses ilustres op,erosos', I nômia para que assim possamo�

ELIANA J·oinviiense estarei sempre pronto a empres.' benifiCÍlar a todos, sinão em gran-

em tar no máximo passivei o meu,
I
des' proporções mas, quanto

):!Cm disputa' do Campeonato da Liga t
.

bE O MUNDO S'E DIVERTE 'mais d'ecidido apôio 'para conLi.. maior _e,la fôr tan o maIS ene-
Joinvilense de Desportos, jogar� hoje, .

com no gramado da Avenida Getúlio Vargas,. nuidade dos nossos ans'eios _que éj ficio será--o efeito. Emprega.rei

Ruy Rey _ Alvarenga. e Ranchi- I
as eqlliP:s de São Luiz, local, e Atléti· erguer cada v,ez mais o conceito I métodos' 'pelos, quais ,torna-se á.

nho _ QuHandinha Serenaders ,e
co, de Sao FranCISco.

. desta feliz cómuna. Cumprirei o ,sempre maior {) aproveitamentOí
muitos o,utros. " I meu dever, .ajudando-vos .a cons' do nosso dinheiro. Por hoje na- r

No Programa·: . Para "010'"ar SOLA
trui:r mais para triarlJs111itirmo:s ii da mais vos quero 'promet�r si-

1) _ O Espo'r-te em Marcha _ \J \J g·er-ação, futura, um verdadeiro lião -o meu trabalho ao vosso la-

-Nacional.
em seu Sapato

I exemplo de -ação, .,bem como, 6 nos, dO :porque a 'minha. 'aspiração de�

com 2) _ Atualidades Warner

pa-,
v so sentimento de brasilidad-e. A ve ser a mesma que la voss'a, de-

Bill Elliott thé � Jornal PROCURE
-

mim, se· fôr o vOSS'O' governante tud-o {lfaz,eI' por esta terra (para,

Lutas starIlecedoras!
_ � Preços: _ . Q:swaldo· urge, antes de mais. nudla, examiJ felicid'ade desse._ nosso e.stremecÍ-

4
\.

Cr$ 6,20 e

3,20,'
nar com minucias .tOdos os pro-

f
do municipio, para honra. do nos,:

Continuaçã.o -do espetacular s,e- As 6,30 horas _ Cr- 6,20 (Unico) blemas com os quaIS me' dep,arar. so Estado e par.a � gl'landeza de-

.
li'ÍD.do: "LIVRE" _ ,Crianças maiores' de

. telefones 1536 e 1324 pois que,' na minha vida particular,' nossa Pátria", _. ,

ESPIRITO ESCARLATE· 5 an-os podei'ão entrar .nas ses,sões P. 15 de Nov. n. 22- 2'. andar
com diurnas.

Charles Quighley.·
.Pcr,eços: Cr$ i'i,00 - 3,20

·'Imp. 10 (DEZ) anos,.
'

-De ordem do st. presidente em exercício, tenho o prazer de
convidar os senhores diretores e Comissão de Trabalho, para:
uma reunião, em. conjunto, à l"ealizar�se dia 24 do corrente mêS' ..

qüinta-feira, às "19,30 horas, no Edificio do ;'8. C. S. C., a Aveni-
da Mauro Ramos, 57,

, Nessa reu.nião serão tratados assuntos de. alto interesse

I sociaL
..

Ext�ato de Frutas Vitamina ç Florianópolis, 19 de,a�ôsto de �9?0.
HIdratos de Carbono et,c. Albano de Sousa LUClO, secretarIo.

�:--:::-=:=-=::--::------------------------___:_-----__:_-----__:_ --._---- .._-_._-_.

É DEVER DE TODO
,

TO BRASILEIRO DE

- RITZ -

As 2 horas
Matinada Infantil
BILL E LÚ

Colorido
No Programa :

1) - Cinehandia Jornal - Na
cional.

2) :._ Noticiarío lJ-liversal
Atualidades.

Preços : Cr$ 5 00 - 3,20
Censura: Educativo recomen.

,

dado para a Juventude.
........ , .

---'" ODEON -

As 10 horas
Cólo.ss,al Matínada
BILL E Lú

Colorido
- Uma sensacional ,e agradabí

Iíssirna surjii-ezat
No Progr-ama.:

1) - Cínelandía Jornal - Na
eional.

2) - Noticiário Universal
Atualidades.
Preços: Cr$ 3,20 - 2,00

.

Censura : Educativo l'eC01nen.

dado para a Juventude.
•••• ...... 0 0 •••••••• o 0 ••••••

.,� ROXY-

j',4
ii
I
I

As 2 horas
V,esperaI do Barulho

1) � Cine Jornal - NacionaL
2/

Um filme l'epleto de sensa..

cões!
A CONSCIENCIA. ACUSA

co'm

Michel DUANE.
Misterioso :.

.

3

,I
I!
I

I

!:

- Um dos eletrizantesmais
"liar-west" :

ACUSADO INOCENTE

I.

.......... o 0"0 •• o o. 0 ••••••••

- ROXY -

\
As 7,30 horas.

ColÚ'ssaJ Programa .Duplo
q - Notic�a,s da Seniana � �a-

cionaI.
"

:1
BILL E L.ú

j

:jl
, I

1

r
Colorido

- -Uma v,erda-deira 'fabrica de
gargalhadas!

RED SKELTON
- o. rei do riso -

em
-

.LOUCURAS DE MR. JONES
com

-Janet SLAIR
.- 110 minuto,S de ,gos,tosas gar

i-g1alhadas'!
"Preços: - Cr$ 5,00 (Unj_co�

"Imp. 14 anos",

- RITZ -

D 1
.

r 1

I" .

As 4,30 - 6,30 -.8,30 horas I Campeonato carioca
8es&ões El,egantes. I De acordo com a tabela do certame

_ Uma historia de amor dife- I
carioca de futebol, hOje serão efetuados

, d . '.' as seguintes pelejas: Flamengo x Ban-

:ren,,�, on e ,s,e llllsturam lagnm-as, I
gú, Madureira x América, Vasco x São

SOrrISOS E< recordaçõ·es! I Cristovão e Canto do Rio x Olaria.

As 2, 4,15, 6,30 e 8,30 horas
Sessões Chics

•• o o •••• o ••••• '.' • • • • • • • •.•• i ..

- IMPERIO-
Estreitú·

As 2 horas

1) - Cine Jornal - NaciúnaL
2

. A:CUSADO INOCENTE
com

Bill E1liott
3

ESPIRITO ESCARLATE
70 e 80 Episódios.

4

A CONSCIENCIA ACUSA
'

com

Micha,el Duane.

Preços: � Cr$ 4 20 e 3,20.
"lm1}. 10 (DEZ) anos" •

••••• o. o •• o 0

"

As 7,30 IWl'as
Red SKE1/rON
LOUCURAS DE MR..-- JONES
Janet Blàir.

Preços': Cr$ 5,00 (Unico).
·Imp. 14 anos".

, OS!
, orlll:!CD! �

e da.P • l/MAO
" ABACAXI

" lARANJA'
• MORANGO

• FRAMBOESA
(ar/tio com t2enve/ope-s
(/e� frutos dtlérenfesl':;;, flJ.Do

_/

14- Batalhão de Caçadores
Serviço Militar (Classe de 1931)

Edital

REEMBOLSO POSTAL"
·
PARA TOOO PA/� "

• '·.RrO,dufos sue "'PRUII
•

.

-

tAl�A.' p;OSTAL 1'0'9.8 -.

!', - CURH'IB�. - ?A�f\NA'"

I

o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, lem

bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em FIOlia_9.ó",
polis, Tijucas� Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
servirem no 140 Batalhão de Cacadores na 2a turma de 1950"
que os mesmos devem se apresentar n�quela Unidade, no Es

treito, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas.
,

-

Quariel em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950.
Pa-alo Goncalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da

Guarnição Milita,r de FpóUs.

s. C. Granadeiros da Ilha
C(_)Nví�r BJ

DESPORTISTA
BASKEl1 BALL,

CkTARINENSE TRABALHAR ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARÇO DE 1951, DO CA�PEONA
EM FLORIANÓPOLIS, AUXILIANDO OS ESFOR'ÇOS DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO, DE

UMA CANCHA À ALTÚRA DE NOSSA TERRA! ..
" :j'-f" :_-I..,!/." \.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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faça em case o tratamen
to do seu busto

q>asiA,
,_

RUSGA,
Se a plástica do seu busto não a

satisfaz, é tão simples w!'rigi-Ia?
Quando os seios são atrofiados Ifa
cil é desenvolve-los com a Pasta
Russa. Quando aos seios falta Iir

meza, a Pasta Russa restabelece a

'linha justa da plástica feminína-]
Distribuidores: Araujo Freitas &
Cia. Não encontrada no local, en

víem antecipados Cr$ 35,00 para
a Caixa Postal 1.724, Rio, que re.

meterenios. Não atendemos pelo
reembolso,
�--'----------------------...

(oceira dos Pés
(ombalida no.l.o Dia'

'

,Seus pés coçam, 'doem e- IK'dem.

..anto a ponto de quasi enlouque
cê-Io? Sua pele racha, descasca ou.

sangra? A verdadeira causa destas.
a1ecções cutâneas é um germe que
se espalhou no- mundo inteiro e é·
�nhecido sob diversas denomina
ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
eeira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de' elirni'
nar O germe eausador; Uma. DOVQ'.

descoberta," chamada Ni.xoóe.rm·,
:faz parar a coceira em 7' minutos,
combate os germens em 24 horas e
torna a 'pele lisa, macia e limpa.
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

-:"oder'" rantia �. a
.a.� ... sua maior

fira .. AI__ Cudnlls proteçao.

"

�'NÃD SEJA NA VIDA UM FOSFO
RO QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilidade, combinação cien

tífica de vitamina. "E", hormônios
totais e sais fosforados. Regenera;
dor racional das glandulas em arn

b()s os sexos. Esgotamento nervoso,
fadta de memória. Moderno revigo
.rador do sistema nervoso e tônico

geral. VIRILASE, um produto do

Laboratorio JESA é vendido em

todas 'as F'armáci'as 81 Drogarias.
Pedidos pelo Reembôlso - Caixa.
Postal, 3383 - RIO.

\

i
1

Um examemédico periódico pode ajudá-lo
a conseroo-r o coração sempre EM FORM·A.

As doenças do coração estão
et;ttre as que causam maior
número de mortes! E 'não precisa
ríâ ser .assim. Os modernos ínstru
mentos médicos corno o raio-X, a ra
dioscopia e o eletrocardiógrafo per
mitem diagnósticos mais rôpldos,
mais exatos. As novas drogas que
hoje existem abreviam infecções e a

conseqüente sôbrecarga que estas

representam para o coração. E novas

conquistas, no terreno da cirurgia
do coração, podem corrigir defeitos
antes irremediáveis. Quem sofre do

coração tem hoje perspectivas mais

encorajadoras do que nunca.

EXCESSOS ERIGOSOSI
Peso demasiado i Muita. atividade
Especialmente depois-'dos 40 anos!

Os inimigos mais comuns do coração: pêso
ex<:es�:po, esforços demasiado'.

Não abuse do seu-coração! Nada
de esfo -ços, principalmente se você

passou dos 40 anos. Evite distúrbios

emocionais e tensão nervosa, que po

dem provocar alta pressão do 5',..

gue, uma das principais causas das

doenças do coração, Atenção a êstes

sintomas: falta de ar, tonturas, pulsa

ção irregular do coração, vagas per

turbações digestivas, pés ou tornoze
los inchados, cansaço permanente.

Sentindo qualquer um dêstes sinto

mas, procure seumédico sc:;m demora.

• Esta é uma séTie de conselhos sôbre problemas básicos de
Eaúde. Neles, você verá comà uma estreita coopercçdo com o

;eu médico pode, não só SAz"VAGUARDAR, como também
MELHORAR seu bem-estar diário e suas possibilidades de
uma vida longa e saudável.

•

IIpNEUACIl-a c�sa que só vende pneus
manténi sortimentos completos e perma;entes de
pneus de la. qualidade, de tôdas as marcas e tipos
para automóveis, caminhões, ônibus e mãquinas
agrícoías. Pague o preço Ide tabela pelo seu pneu.
_ e goze, ainda, de um DESCONTO DE 10% '_

fazendo suas encomendas a "PNEUAC", contra
cheques ou ordens de pagamento sôbre qualquer
banco de São Paulo.

ALGUNS TIPOS

6.00-16 (4 lonas)
6.00-16 (6 lonas)
7.50-20 (8 lonas) alta velocidade

8.25·20.(10 lonas) alta velocidade
8.25-20 (12 lonas) alta velocidade

TABELA OFICIAL

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

.: mantemos o mesmo dt'sconto
para qualquer tipo de pneu.

a casa que só vende pneus
- DlS�RI8UIDORA PAULISTA DE PNEUS LTDA.
Alameda Nolhman, 1135 - Av. São João, 1982

Telefone: 52-4565 - São Paulo

Soc., de Amparo aos Tuberculosos
Assembléia Gera I

De ordem dia Sra. Presidente, convido os Srs; SOCIOS de.sta Soeie
dade, [para a reunião de Assembléia Geral a realizar-se Ia, 22 do cor

rente (terça. Feira) ás 19 horas na séde rprovisór�a" a rua Vidal Ramos,
19, afim de ser eleita a Diretoria que terá de gerir os destinos da.Bot
ciedade. no período social de 1950--1952.

-

Flrorianópolis, 17 de agosto de '1950.
Emilia Guedes Mussi -1l1,igue.l.
A SEORETARIA

As doenças do coração, tmtadas como âe

vem, podem ajudá-lo a viver uma vida

longa e' ativa.

Seja prudente_e teró vida mais

longa I Se o médico descobrir qual
quer irregularidade em seu coração,
siga-lhe os conselhos e viverá uma

vida longa e perfeitamente normal.

Coisas que-você não deve esquecer:
Não corra riem ande depressa; evite
escad-a; evite aborrecimentos.pres
sa;; excitaçê1.es. Procure fazer tudo

cóm calma e encarar a vida serena

mente. Aprenda a repousar, a parar
antes' de estar fatigado, e estará

fazendo' muito para "ajudar': o co

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

,SQUIB-B
PRODUTOS FARMAC�UTlCOS

DESDE 1858

•

7

..

Para o Figado- e Prião de Ventre
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de ar, vêmítos,
rntctrns

'

e dares de cabeça, a maior parte das
vezes 'são devidas ao mau funcionamento do

aparelho digestivo e consequente Prisão de

Ventre. As Pílulas. do A]:)bade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ventre e suas

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

são usadas por milhares de pessoas. Faça o seu tratamento
com o uso das pílulas do Abbade Moss.

t Eugênio 'Luiz Beirão
., agradecimento e missa

A Família de' E'Ilgenio Luiz Beirão agradece muito sensibiIizacfa a

todos os que, de qualquer forma, manifestaram seu pesar pela dor por
que passou com a perda de seu querido esposo, pai. sogro e avô Bu
(fênia Luiz Beirâo e convida os parente' e amigos para a missa de 7°
dia que será celebrada em sufrágio de sua alma, segunda-feira, dia

21, as 7,30 horas no altar do Sagrado- Coração de Jesús na Catedral
Metrcpolítana.

' I
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Convenção do P.S.D. de São José para a' escolha
dos candidatos aos cargos de Preieito e

Vereadores à Câmara Municipal
O sr, Silvestre fernando Pbilippi irá candidatar-,se' àquel'a

- , Prefeitura nas eleições de 3 de outubro
Realizou-se no dia 5 do correu-

.

Um momento inédito da minha de co'aüorar pam realizar-

ie, às 15 hOl'as, no Cíne Rajá, d·e vida é este que me honra, rejubila I mo,
S .um futuro que bem corres'

José, a Convenção do Partido .so- e comove pois que, jamais. panda à vossa vontade.
chal Democrático daquele Muníci- desde que ,pisei pela vez primeira' Prosseg'uirei na caminhada ár

pio, para o fim de escolher de acór. neste hospitaleiro municipio, já dua por certo, do homem que

do com as disposições' do actígo se vão quasi 11 anos. [ulgara me" atualmente rége QS nossos desti-

5°, Ieua O dosestatutos, os candí- recer U111 dia tão expressiva con- nos, o ilustre e incansável Pref'ei

datas aos clargos de Prefeito e ve- riança desta boa gente com quem to sr. Arnoldo Souza, que tantas

readores ·à Câmara Municipal. me orgulha conviver'. obras de vulto "lern realizado du-

Pr'eoisarnente a hora convencia. Aqui me tendes, para "se

mal
rante a sua. vida de' governanta

nadia·, achavam-se lodos os campo. conduzirdes vitorioso, no pleito honrado, que resolveu dedica-la

nantes do Díretórío Municipal, ca, de 3 d'e outubro, fazer um govêr-.
ravanas de todos os distritos' do no que. segundo ao meu desejo, é Continua n � 6a. pago

lõf.Siã�ifeiiãViüííãii·CIa
Os dirigentes da União' Democratica Nacional,

através de seu órgão oficial, estão-se embandeirando
em arco, com o apôio que acabam de obter dos integra-
lístas do sr. Plinio Salgado. "

-

Como políticos sem convicções, estão no seu papel
de caçadores de votos, pouco lhes importando que êstes
venham dos totalitários, isto é, daqueles que usam o

voto como arma, para mais fácilmente destruir o re

gime democrático.
O que não está certo, porém, é que assim proce

dendo, continuem a se apresentar ao eleitorado, ao

povo democrático de Santa Catarina e do Brasil, co
mo homens da "eterna vigilância", como expressão
da reação democrática, como defensores, enfim, das
instituições republicanas.

Sabemos que foi grande a decepção no meio do
eleitorado udenista, sómente com a possibilidade de
ver os seus lideres, nos cartazes, como candidatos do
néo-rascísmo nacional.

-

Essa decepção 'será maior, quando o povo for' es
clarecído sôbre o valor que Plínio Balgado dá ao voto
e à democracia.

E é com o fim de esclarecer os verdadeiros, demo
cratas que ainda militam .nas fileiras da -:- U. D. N.,
que vamos transcrever alguns trechos dos trabalhos
publicados pelo sr. Plínio Salgado:

Do livro O QUE É O INTEGRALISTA:

"Chegou o instante de devolver-mos aos ideólo
gos democráticos o presente grego do voto". (pág. 52).

,
"O voto é a grande mentira que serve de instru-'

menta e opressão das massas trabalhadoras". (pág. 39).
"Condenando a liberal-democracia, que arrastou

o mundo à crise pavorosa em que encontra, queremos
feri-la no seu próprio coração que é o instituto do su
frágio". (pág. 49).

"Contra êle (o liberalismo democrático} se levan
ta o Integralismo, ,_

com a sua concepção de Estado
Totalitário". (pág. 108).

"O íntegralísmo moverá desde já, guerra de mor

te a todos os partidos sejam êles quais forem. A Na
ção é una e indivisível e os partidos devidem a Nação".
(pág. 125).

'

=:

Do jornal A OFENSIVA:
"O íntegrálísmo nega a eficácia do voto, nega a

concepção democrática do cidadão, condena o sufrá
gío universal. Poderemos -dízer ao povo' que _

o nosso

comparecimento às eleições é também uma prova do
ilogísmo do regime liberal democrático, pois que usa

mos de suas armas (o voto por exemplo) para com

bate-lo e aniquilila-lo". (Instruções aos integralistas,
edição de 16 de agôsto de 1934). ,

"O voto é essa cQisa que não vale nada, que não
exprime n�da. Ê o fruto dessa arvore decepada que
é o cidadão. O voto é essa coisa que não vaie nada, que
nós integralistas desprezamos com asco. Despreza
mos? Sim! E desprezamos tanto que vamos usar dêle
para destrui-lo. Oh! Os integralistas irão às eleições.
Para que? Para acabar Gom o voto". (artigo de Plinio
Salgado, - O VOTO - na edição de 16 de agôsto de
.1934). "-

,Do livro PALAVRA NOVA DOS TEMPOS NOVOS:.
"O Brasil aprendeu a falar. Já dispensa o jogo dos

partidos. Já repele as tizanas do sufrágio. Já que elei-
ções nada valem". (pág. 47)., "

Do discurso da Rádio Mayrink Veiga, em 1937:
"Ai de quem não nos saudar levantando o bra

ço! Ai de' quem não nos obedecer! Castigaremos, IM
PLACAVlELMENT� os nossos adversários e os pró
prios indiferentes".

Querem mais?
Foi-se a eterna vigilância.

Município, vereadores da bancado
do P. S. D. os senhores Fulvio
Vieira da. Rosa, Francisco Goedert,
Valter Borges, José Lino Kretzer,
Silvestre Fernando Phi lippí e Vir.

gilino Ferreira de Souza, e grande
./número de <pessoas.

Assumiu a presidência dos tra
balhos o sr. João Machado Pache

co Júnior, que, declarando aberta
a sessão determinou ao secretãrío
fizesse a chamada dos membros do
Diretório presentes, o que feito,'
respondeua mesma o senhor Arnol,
do Souza, Presídente de Honrai
Mário 'Vieira da Rosa, více-presi
dente: Artur Mariano, secretários
Joaquim Antônio Domingues, te.

soureiro: Patricia Camilo da Silo

VIa', João' Gualberto de Oliveira,
Caetano José Ferreira, Emídio
Francisco da Silva, Virg-i1ino Fer,
reíra de Souza, Valter Borgles,
Francísco Goedert, Silve.stre Per

nando Philippí, José! Coelho Neto e

Romanos Goedert.
Achando-se "bambém a mesma os

presidentes e membros dos Diretõ,
rtos Distritais de São Pedro de Al

cantara.Angelína, Garcia e Rancho
Queimado.
Fazendo-se representar à Con,

venção Q P. T. B. na pessoa do seu

presidente si\_José da Nóbrega.
Verificado pelo sr. Presidente ha,

Ver número legal e, depois de con

sultada a casa sôbre o processo da
escolhia, decidiu a mesa fazê-la por
escrutinto secreto, razão pela quel
o .sr. Presidente suspendeu a ses.

são por dez minutos para que os

srs, membros do Diretório provi.
"denciassem a respeito das cédulas
para a. votação. Reaber-ta a sessão
e feitos os trabalhos (la eleição, e

feita a' devida apuração; verificou.,
se o seguinte resultado: Pana Pre,
feito Municipal, Silvestre Fernando

Phihppi, e para Vereadores : Vírgi,
líno Ferreira de Souza, Francisco
Goedert, Kiliano Francisco Kretzer,
Artur Mánuel Mariano, José Pedro
Destri. Virü Stahelin, VaI·ter Bor

ges'" Emidio Fr.ancisco
-

da Silva,
Miguel Rodrigues de Souza, Manuel

F,êrnando Loureiro Sobrinho, Gentil
, Silveira, Sànd'Ín e Laudelino d,e Cor�
dava Ramos.
Em face do resultado o Snr. Pr·e.

.sidenf.e proclamou os. candidatos.
felicitando á casa pela 'escolha
feit,a. Usaram da palavra os Snrs.

.

João Machado Pacheco Júnior, Ar-·
lloldo Sauia, e Dr. João Rodrigues
de Ar,aujo, Valt.er Borges e o .can.
didato a Pref.eito Silv·estre Fernan
do Philippi; lendo o seguinte dis.
curs'o: "Ilmo. sr. Presidente e de
mais membros do diretorio Muni·

cipal do P. S.D.; 8rs. Presid·ente.s
dos Q_ire>lorios distritais, srs. ·Con.

vendon,a·is, sr. 'repr;es;entantl81 do IP . T.B., minhas senhoras e meus

senhores.

PARA FERIDAS,
E C Z 'E MAS,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,NUNCR EXISTIU IGURL

•

deixar os cargos até
as, eleições

RIO, 19 (VA.) - Segundo fonte au que exercem funções de direção om

torizada pretende o chefe do governo chefia no serviço publico afastem-se'
baixar um ato determinando que to'

I dos cargos até a realização .do pleito'
dos os candid-atos a cargos eletivos, de 3 de Outubro. '

Terão de

flOR�AHOPOllS� 20 de Agosto de 1950

I Institulo dos Industriarios
,

Concurso 'para a carreíra de Fiscal,
1 - A Delegacia do Instituto dos Industriários tor

na público que, no período de 21 de agôslo a 4 de sê-

ternhro, estarão abertas, em sua séde, inscrições para

concurso relativo à carreira. em epígrafe .

2 - Tendo .em vista a natureza especial das run

ções inerentes à earreíra de Fiscal a inscrição é priva-'
, .,

tiva do sexo masculino, sendo os limites mínimo e má-,

ximo de idade, respectivamente, de 2t e 35 anos.

3 - Para várdos outros esclarecimentos relatívos .

ao _concurso, os interessados deverão dirigir-se ao Edi-,

ficio IPASE - 2° andar.

Florianópolis, 17 4e agôsto de

João Ricardo Mayr
Delegado

1950,

Aceito o oferecimen·
to da 'TurqUia
WASHINGTON, 19 (VA.) O!F'

Estados Unidos aceitaram O oterect
mento feito pela Turquia para o en

vio � Coréia de 4,500 soldados, O De
partamento de Estado, .ao anuncíar
este fato, acrescentou qu,€ os Estados,
Unidos se sentiam muito confortados '

pelo oferecimento da Turquia.
'

No inicio desta semana foram',
aceitos oferecimentos identicos da'
Tailandia e das Filipinas.

o PRECEITO DO 014

Bicicle.as
Ing,lezas

Acabam de receber

OSNY GAMA & C14:
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis

RETARDAMENTE NOCIVO1
I É hábito arraigado, na máioria d@"

doentes ou nas pessoas que os cer-

cam, só chamar o médico quando fa
lharam os remédios caseiros. Assim,

procedendo, so agravam as condições
do enfêrmo: males, que seriam pron
tamente debelados, no início, em ge- '

ral se complicam, com prejuízo da,
.

saúde, tempo e dinheiro do pacíente., .

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

.

Catarinens.eColégio
. ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu�'
nos, o Colégio Catarinense ábríu um estudo para os alunos ex-'
ternos. O estudo será assistido por um professor padre.

Horál'io: 7,&0 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.

Pausa, para jogos e descanso: ,15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa-

zer logo a matrícula na Secretária.
Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade,
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente .

o
Ontem, na porta do Caf� do Quidoca, estava um pla--

card anunciando barraquinhas no L�rgo Fagundes. Tudo,
certo_ Certissimo. Nada mais respeitavel que essa festa
que dignissimas damas promovem, angariando fundos.,
para a campanha do ilustre candidato da U. D. N. Mas ... ;

pendurado ao placard estava um pão, com bilhetes asná
ticos e ofensivos aos candidatos do P. S. D. e _ao eminent�'
brasileiro dr. Nerêu Ramos. Temos a convicção de que os,:

que fize;ram o placard não o Sujaram com o complemento�
Disseram-nos, aliás, que o pão que lá estava fôra, especial-,
mente encomendado a um dono de padaria, correligioná-

""

rio do moleque que o pendurou. O fato, para nós, habitua· '

dos à'lúta, não é estranhavel, muito embora distoe do em· '

penha comum de cainpanha elevada. Estranhamos, con

tudo, que os udenistas consentissem no desrespeito ao....

placard. Quem cala consente ... -

,��y'�.��",
...,_aJ�� _

_
,

-
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