
Rqmpe' o sr. José Americc com a U. D. N., fazen�'!�:)��li'!\�,
acusações SIOS seus antigos correligionari�,snl:;i;�::;:;��/

Durante a ditadura havia mais "liberdade e mais respeito do que s'���g'ivêr�o, ,:;;l�;

d
·

t Paraíba ---'-------u eDIS 8, na
RIO 22 (V.A.) - o aconteci- a, U:p� (ainda quis deter, não po

mento de maior stgnifioação poli- deria condescender com um regi
lico do dia de hoje foi fornecido me policial atentatório a todos as

pelo senador José Américo que" liberdades.
em sensacionais declarações pres Posso ainda, acrescentar que
tadas esta manhã á. reportagem do fiz a c(;mpanha de 19/15 contra o

"Folha Oariocà", consuma virtual Estado Novo e contra o ditador,
mente o seu rompimento com

.

<J que dispunha de todos os elemen
U. D. N. Falando primeiramente tos de força, merecendo iodo <l

a" ,prO'l10sÍtO do seu encontro e l respeito e todas as garantias, ao

reconciliação com o senador Ge- contrário do que oconre hoje, na

Lulio Vargas, "declarou:
'

P1araiba, onde, com a responsabi
- "Se eu tivesse, porventura, lídade do governo estadual, que é

como alguém (acha que' eu devia da UDN, meus crirrelígionar-ios
ter, �essentimento' do golpe dr são modos em praça publica.
1937, não poderia prejudicar a Ainda ultimamente, tendo per-
causa que represento no meu Es, corrido varias municípios do meu

tado por esse motivo de ordem, Estado vinha éncontrando os ado
pessoal. O que se {lá é o que. há ver.sárlos abatidos diante' das ma.

mais' de um ano as relações en ion-ias que me apoiam mas vinha
tre mim e o sr.' Getulio Vargas sendo enfrentado p�!.a policia
marchavam' para a reconcillaçãc com sargentos ,e' cabos nomeados.

pessoal, o que se positivou no no';;;� delegados e sub-delegados, e re.

30 encontro de 6a feira. Recomen. preserrtantes das fazendas arvora

dando a seus correligionarios a, dos em verdadeiros chefes politi
minha candidatura ao governo de cos, mobilizendo elementos do sr

Estado da Paraíba, teve ele para Argerníro Figueiredo e �promoven.
comigo um gesto que não puderia do toda a sorte de provocações, -

deixar de ser retr-íhuído com 011- concluil.l, indignado o sr. José
tros da mesma natureza e da mes' , Américo.
ma elevação.
Tanto mais quanto hoje - pr'os- -

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

segue o sr. José Américo - a sec-

N tcão da UDN na Paraiha desfecha 8VO processo coo ra
contra mim a mais selvagem L

•

C I P tcampanha de opressão com a ill- UIZ ar os res 8S
íeíra indiferença da UDN central, RIO, (V.A.) - O· Ministro da Jus-
a cujo presidente. sr. Odilon Bra tiça ordenou a correspondente mves

gía, há cerca, de um mês,'pediu tigação para intentar novo processo
contra o dirigente comunista brasí

que ao menos mandasse um ob
leiero LUIZ Carlos Prestes por motí.,

servador verificar esse menstruo-
vo do manifesto. recentemente lançado

so atentado contra a democracia I pela mesmo e considerado pelas 'au.,
O movimento nascido em 1945 que, toridades como subversivo.

.._.--•••----':"....---.--�••- ••._.••_-_•••_-_......- ....---..---_-.......--_"'!".-.-.......-...-_.._,._....��...-� �----._..-----.------------.......

'O MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

tpn�.tl.rICl • D. Ger••tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA.1I08
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Acidente de avião
em São Paulo·

S.PAULO, 22 (V'.A.) _:_ Após
sobrevoar o campo de futebol do
12 de Outubro F. C. o avião de

turismo "Fairchild",' prefixo PP

(lEJ, elo Aéreo Clube' de São Pau

]0, pilotado por Nélson Moura, de
19 .anos solteiro, residente na rua

Augusta' 1324, sofreu um desar

zanjo no motor precipitou-se sô

bre o telhado 'de uma pequena fá
bríca de .. carrosserias para ca

mínhões, espatifando se. O piloto
embora conseguindo sair com vi
da da carlinga do aparelho, de on

de aliás, foi retirado pois' esta

va prêso entre os d�g,troç.os, ,SO

freu fratura exposta no maxilar
infe:rior e povável 'fratura da ba

se do crânio. sendo hospitalizada
em estado de coma.

A Marinha e a 48ro·
nautica na Ordem dO
Merito Milit�r'

RIO 22 (V.A.) - O presidente
da República assinou. na pasta da

guecra. decreto concedendo as

íns ígnías de Mérito às Bandeiras

das Escolas Naval e de Aeronáu-

tica.
.

A entrega sed feita a 25 do mês

corrente, às 9 horas diante da

estátua de Duque de' Caxias, duo

rante as solenidades que ali serão

realizadas.

�édDlas falsas na
tesouraria da ageoj
fia do B. do Brasil

.

JOÃO PESSOA, 22 (V.A.). - Du-
rante o movimento da Tesouraria
/ da Agência do Banco do Brasil
nesta' capital, foram constatadas

duas cédulas falsas de mil' cruzei
ros. ü caso foi levado ao conheci

mento da policia" pflesumindo-s>8
tratar-se d,e uma quadrilha que
está ag'indo em ,todo o, nordeste.

Punirão 08 eleitores
fiJltosos

RTO, 22 (V.A.) - Por intermé
dio do' d'esembal'gador Tossano

EslA'indola., as autoridades el,eitOl

rais fizeram senti.r que ,estão dis

postas a punir nos termos da 'lei,
todos os eleÜores faltosos no

próximo pleito do dia 3 de outu

bro.

Emissora de ondas
enrlas em CUiabá .

GUIABÁ, 22 (V.A. - A Voz do

Oeste d,a ,esLação de Rádio Guiaba
na, inaugurou a sua nova emisso
:ra de 4.985 quilociclos, de prefixo
"YZ-5" ,que falará em ondas cur

tas, podeoclo ser ouvida em todo o

,E.rusi!.

CONFRONTO OPORTUNO

'Collvencão
,

- de
municipal
Camboriú

'do PSD

Quem quiser fazer idéia do que seria o regime
da "vigilância" no país, caso se désse o. impossivel de
.uma vitória geral da U; D. N., basta olhar o que ocor

re numa das unidades da Federação em que o udenis
mo fez govêrno: a infelicíssima Paraíba. Já agora,
nem seria ne�essário recorrer aos acontecimentos
mais remotos do que os denunciados pelo sr. José Amé
rica de Almeida, que acaba de abandonar a U. D. N., fa
zendo .dísso uma declaração pública.

Para mais acentuar a gravidade dos fatos que tão
. profundamente impeliram o senador José Américo ao

gesto pelo qual resguarda as suas convicções democrá

tícos, citemos as próprias palavras de ilustre Paraiba
no: "Posso ainda acrecentar que fiz a campanha de
1945 contra o Estado Novo e contra o ditador, que dis

punha de todos os elementos de fôrça, merecendo todo
.

o respeíto .e tôdas as garantias, ao contrário do que
ocorre hoje, na Paraíba, onde com a responsabilída
de do govêrno estadual, que é da V.D.N., meus' corre-

, ligionários são mortos em praça pública".
Aí está um confronto, feito por quem possúi au

toridade para fa�ê-Io, que não favorece àbsolutamente
a U.D.N., superada, assim, no seu liberalismo pela pró-. �

pría ditadura, à sombra de cujas garantias, prediga-
lizadas amplamente a tôdas as correntes partidárias,
logrou o udenísmo alguns postos chaves da política
nacional. Onde, PO}S, a sinceridade dêsses falsos de
fensores das fiberdades públicas, quando, ao invés de
imitarem o exemplo de tolerância que.se lhes dã num

Estado pessedista como o nosso, recorrem à violência
e mandam às urtigas as convicções democráticas?

Eis como se desnudam as intenções inconfessá
veis 'de alguns homens bastante blandiciosos para
conseguirem intrujar os espíritos menos prevenidos,
mercê de cujo apôio galgam poder e, sem capacidade
para 'nele manter-se com dignidade ou dele sair sem

ódios, mostram-se tais quais as ambições os formaram.
Dir-se-á que o caso da Paraíba não autoriza as

generalizações que estamos aplicando. O senador Jo- ,

sé América, porém, não, acusa sõmente a U. D: N. pa
raibana, mas também a U. 'D. N. central, indiferente
aos apelos que lhe foram dirigidos e reiterados. Ê, pois
o sr. José Américo, senador da República: eleito pela
U. D. N., quem denuncia os sucessos como índices da
mentalidade geral do udenismo, com a cumplicidade
do próprio órgão de- direção nacional.

Estamos em Santa Catari!!a, que é um Estado go-'
vernado por um homem do P. S. D., assistindo a fato
inteiramerite oposto, g'arantindo-se tôda a livre campa:
nha dos adversários, cujos têrmos, diga-se de passa
gem" não são Il1odêlo de educação política e de eleva
ção :qIoral. O sr. Aderbal R. da Silva, homem de parti-,

do , tem sido inatacável na sua conduta política.
Quanto ao ilustre candidato do P.S.D. ao cargo de
Governador, engenheiro Udo Deeke, dizem dele e da
sua superioridade, já demonstrada enquanto gover
!lava em fase de pleito eleitoral, os próprios udenis
tas, que lhe reconheceram tôda a integridade e o

equil�brio moral.
.

Convém, portanto, retQmar o confronto que o

sr. 'José Américo estabeleceu entre um governante
udenista e a ditadura, alterando-lhe um dos têrmos
para restabelecer assim a compaTação: o senador
udenista, homem de caráter e de convicções demo-

.

cráticas incontestáveis, depõe contra as violências
udenistas, na Paraíba; os uçlenistas, adversários do

Deverá realizar-se no próximo -día 27, às 15'· horas, em

Camboríú, e encerramento da Convenção Municipal do PSD
onde serão homenageados os candidatos do Partido aos cargos
de Prefeito e Vereadores daquyle Município.

Somos gratos à gentileza do convite com que nos obse

quiaram para assistirmos à solenidade cívico·partidária.. •

Caravana política em Cachoeira
Cachoeira do Bom Jesus, um dos nadar Nereu Ramos. Foram, . tam

mais belos recantos de nossa ilha. bém, homenageados o deputado Pe-
viveu, domingo 'úl,timo, horas de' dro Lopes Vieira, dr. Aderbal Ra-
intensa víbração política. mos da Stlva le i)englenheiro Udo
Sob a pr,esielência do coronel Deek, sendo das mais tocantes a

Lopes Vieira, reuniu.se o sub-di homenagem prestada ao ínolvida,
)retório distrital do 'Partido Social vel vereador José elo Valle Pereira,
Democrático, que tem como seu

Presidente o [venerando coronoel
Manoel Libânio de 'Souza, influente
procel' daquela localídade e com a

presença de grande númeri de cor-

r,eligionários. Nessa ocasião, sol)
grande entusiasmo, foi feita a

apresentação oficial do c,andidato
do P. S, D.. por aquêle distrito.
senhor Miguel Daux, cujo nome foi
d'elirantemente aclamado. Senti·
mos. .verdadeiramente emocionados.
a grandeza da efeição que, todos ,de'
dicam a Miguel Daux, figura nobre e

generosa. d!lspida de pretenç5es ou·

tras senão a de poder, anonimamente.
concorrer para o bem estar daquê
les 'que o procuram, nunca olhan·
do côres partidárias ou crenças
religiosas. Sua apresentação foi
uma verdadeira consagração dan-
do_nos a convicção de que é uma

candidatura já vitoriosa, nascida
do seio popular para o, bEnll popu
lar. Fizeram se ouvir vários, ora

dores, todos exaltando a personali'

i dade do eminen,te eatarinelliEie, lse·

o nosso Juca do Loyda, que tantos
serviços prestou .ao ]distrito /VISl
tado. O ensejo que tivemos domín
go último deu-nos a certesa de
que. sob' o comando de Nereu Ra.,

mos, :íCachoeira do Bom �us,
como todo o Estado de Santa Cata-
rína, dia 3 _ de"outubro próximo.
estará de pé, coesa,

_
para retuz..

bante vitoria do Partido Sociar
Democrático.

Chegou ontem ao Ri..
o �baDC8ler uruguai
mo 22 (V�A.) - Viaj,ando no

,

·Pr,esid,ente" o çlipper de doiS' an-
dares da Pan. American Wol'Id!
Airways, chegou' hoje, no Rio O-.

dr. Césal� Ghal'lone', mini,stro das
Rel�ções EXéteriores da Repúlblic�,
Orient,al do Uruguai.

P.S.D., proclamam a lisura dos governantes pesse
distas durante campanhas como a que se prdcessou
sob a gestão do engenheiro Udo Deeke em 1946, em:
Santa Catarina.

.

O sr. Udo Deeke, candidato do P.S.D. ao catgo-'
de Governador nas eleições de outubro vindouro, é,
pois, o governante que não decepcionará o eleitora.
do catarinense. I

i
�

. \
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO--Quarta.-feira., 23 de
.

Agosto de 1950.

LIRA TÊNIS CLUBE
\ .

P,ROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 20 DOMINGO, '�COCK-TAIL" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 26 SABADO, SOIRÉE -
INíCIO' ÀS 21,00 HORAS. ' )

PARA OS MALES DO
r; FfGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

I
Diretoria .do Fomento da -P. Animal

- .

EDITAL
De 'ordem do sr. Diretor do Fomento. da' Produção Animal do Es

tado de Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Sr. -- Executor
do "Acôrdo Único", "torno público, para conhecímento dos interes�at
dos, que serão recebidas propostas de compras até o dia 28 de Agosto,
de l!ma camíonete marca Ford, chassis 122 100 HP, 8 cilindros, mo

delo 1946, coni cabina fechada americana," com carroceria Pichup -

americana, de côr verde pertencente a mesma Diretoria, em regular es,
tado, avaliada 'cIp Cr$ 2'5.000,00 (vinte' e cinco mil cruzeiros).

QÍla,Iquer outra informação os interessados poderão obter na Di
!retorila da Produção Animal, em Trindade, das 8 ás 13 horas.

Díretoría da Produção Animal, 1m Flortánópolis, 18 de Agosto
de 1950.

.

elpi>dio Cândido de Souza Júnz'or, or. Adm .

........... '�,. .....

-

VIVER.! MORRER!
Depende do . sangue. O sangue é a vida'

'Tonifique-se com SANGUE�
NOL .que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fõstoro, Cálcio, Vanadato e
.

Arseníato de Sódio, etc .

. S. C. Granadeiros da Ilha
OONVITE

De ordem do sr. presidente em exercícío, tenho o prazer de
convidar os senhores diretores e Comissão de Trabalho, para
uma reunião, em conjunto, à realizar-se dia 24 do corrente mês
quinta-feira, às 19,30 horas, no Ediffcío do "S. C. S. C., a Aveni
da .Mauro Ramos, 57.

Nessa reunião serão tratados assuntos de alto interesse
social.

Florianópolis, 19 de agôsto de 1950.
Albano. de Sousa Lúcio, secretário.

14- Batalhão de Caçadores
Serviço Militar

-

(Classe d_e .1931)
Edita)'

o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, lem
bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Floríanô:
polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
servirem no 140 Batalhão de Caçadores na 2a turma de 1950,
que os mesmos devem se apresentar naquela 'Unidade, no Es
treito, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11;30 horas.

Quartel em Florianópolis, 17 ode agôsto de 1950.
.

Paulo Gonçalves Weber Vieira 'da Rosa, 'I'en. Cel Cmt. da
Guarnição Militar de Fpólis. '.

'1.- De ordem do Senhor Capitão- dos Portos dêste Estado, faca sa,

ber 'a quem interessar possa, que se acham abertas nesta Repartição•. '

da presente data ao dia trinta ,e um (31) de agôsto corrente, as' inscrd.,
ções para os exames a se realizarem na primeira (ia) quinzena de
setembro próximo vindouro, pará MESTRE DE PEQUENA CABOTA_
GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA, PRIMEIRO-'
E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESr.rRE, PR4TI__
CO, PRATICANTE DE PRÁTICO, A�RÀIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_

.

LAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTOIRISTA AMADOR_.
2. Também poderão se inscrever nas Delegacias de Sjo Francisc()'

do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de MES·

TRE DE PEQUENA CABOTAGEM.
3. .Para melhores esclarecimentos sôbre o assunto em' apr êço, pS'·

interessados deverão procurar a Capitania dos Portos e suas Delega--.
cias.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Flortanôz..

polis, )0 de agosto de. 1950.
.

NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
�. Escriturário da Classe; uG'" - Secretário

Ministério da
Capitania dos Portos 'do Estado de Santa Catarina

t:xerciclo de 1950
I' EDiTAL

\

Compleía oficioa para consertos dejoias e relógiOS, dirigidas \i

.

-

por proliciooais
-

competentes .

Belojoarla S�b.alie·.
- de \"

Oswaldo' Schwabe

.

-

A mais nova da cidade'
'Oferece 'o mais completo sortimento de:

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

.

.

Conserta-se relógios e [õías com garantia.
. -/.

.

(OF�é.:INA PROPRIA)
RUA 15 DE NOVEMBRO, 828
ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1032-Caixa postal, 391 ,

.

�.

'-

BLUMENAU
Santa Catarina

Atllnlida' - O sucesso d,_a técnica electrónica - Atlântlda - Super. eenstrução para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance - Otima seletividade VENDAS A' VI�TA E A LONGO PRAZO

Rátlios Electro,&� - Transmissores - Amplifícadares

Atlântida -Rádio Catarinense Limitadà·

I
,

'

Diretor tecníco WALTER LANGE Jr.

E c
..

o RT A S
.

y
•

. Rua Tràjano; n. 31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Bocial
Os' tecidos de vidro

ques Bl'andã:o;
- o sr. José Cunha agente pos

tal-te legTafico de Tiju�as;
- o jovem Norton Romeu GOll

.zaga de Linhares, dedicado ope
rario da Imprensa Oficial do Es

iado;
. -o sr. Alvim Ruh Junior, ope

.TOSO diretor-gerente da Tecelagem
Malharia Indaia! S. A.;

- o jovem estudante El.gson Di
mas Ribeil'o, filho do

_

distinto ca

sal Braulina e Ciro Costa Ribeiro;
- a srta. Hilda V,enzon, profes

sora de Ed.ucacão Fisica em Tu
barão; .

- a menina Maura Lucia filhi
nha do sr. Irajá Gomide, d'o co

mércio local;
- a interess'ante Ana-Marli, fi-

um
Washington, 22 (V.A.) - O

alto-comando da' M a r i � h f

.amer1c[�na aminc'ia a próxi
ma visita aos Estados UnidOf
do almirante Flávio Figueire
do de Medeiros, chefe do Esta

do-Maior da Marinha do Bra'

sil. O almirante Figueiredo d.

Medeiros é esperado nesta ca·

pital no dia 5 de setemb,ro e

visitará, no curso de sua es'
tada na União, a Escola d€.

Marinha 'de Anápolis, as ba-

ses navats de Brookyn, New

London, Newport, . Quenset
Point e Pensacola e outros es·

tabelecimentos nav):l!i;s ame;r.i·

lhinha do sr. Argemiro
sgtO da Policia Militm� e

Aurea Silveira;
- o sr. João Marques

1'ãe.s.

Silveira.,
da sra.

Guima-
canos.

Cr$ 1.750.00
�.{?'

o quanto custa uma encerad�ira

ARNO
ELECTROLANDIA

liua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

DUIS ATITUDES

Rua Arcipreste>

Podemos estiar certos de que
dentro de cinco anos, no máximo,
terá Tubarão, ern funcionamento
o seu Serviço de Agua e Esgotos !"

�

� Panelas de Pressão ARNO
1

a os 5tO,00
Grelhadores Erétrícos

a Cr$ 300�OO
na Eletrolandía

F'LORIANOPOLIS

LONDRES, 22 (B. N. S.) - Di pregado em combinação com plás-
uma. bolinha de vidro de apenas ticos para. a manufatura de várioa Em outra ocasião, num discurso
10 milimetros de diâmetro uma artígos.. escrito entre outras coisas, afir-

companhia da Escócia pode reti. Dois dos arfigns mais tnteressan. mava à dr. Lobão:
Tal' nada menos de 160 .quilõrne- tes ex ihidos recentemente pela "Sant,a. Catarina pode, ligitima-'

------------------------------------------------------tros de fio de vidro para tecela- companhia são' um capacete levis- mente orgulhar-se de que em nada

gern. simo, para bombeiros, e um boné lhe impediu sua ·pequenez geogra-
.

f I I "
.

Um 110 ininterrupto! O f'inlamen- para mineiros/ fia em transformar-se gigante no Semana do o c ore. -uomemora-
to, 15 vezes mais delgado do que As fibras mais finas são empre- campo educacional, .ante às de - ••

d b·· té 28 d tum fio de cabelo, pode ser tecido

I
gadas no isolamento dos aviões mais 'Ul�idades .su�s co-i rmães da �oes .mUSICaIS . e oJe a o correu e

para formal!' tecidos para cortinas; contra o frio e o barulho. Federação Brasileira! RIO 22 (V. A.) - A semana de E no prog:rama Brasil - Folcló...

em côres brIlhantes e ricas de São tão finas essas fibras,

que.,
As e�emplares. instituições e leis 22 a 28' do corrente será celebrada rico, que faz na Rádio Roquete Pin

mances. .

/500
delas reunidas numa peça 1'01'. educativas barr-iga-verdes meus em vários pontos do nosso país to, d. Mariza Lira, consagrado este

O fio - conhecido como Fiher. maria� urn fio da grossura de um senho��es, serVe�l], atualmente, de como a Semana do Folclorl>,� já que mês à celebração do Dia do Folclo
glass - tem muitas outras utilida fio ele cabelo. paradigma ate aOS chamados

o dia 22 do corrente é considerado re s:e incluí uma conferência do
ileso É emp regado para fins de Foram empregadas nos' isola. "grandes Estados" de nossa Repu- o dia do folclore, por ter sido nes- prof'. Silvio Salema, sobre' Musica
isolamento sonóros em casas, por- mentes dáo Brabazon o gigante blic�! _ ta data cm que um arqueólogo in- folclórica. - Música: popular; a

.exernplo : podendo ser ainda em dos ares britânicos.
'

Ora, que maior bem se pode fa- glês. William John Thoms, soh o apresentação de "Os Pastores do
-0-- zer- a um ,povo e não dar-lhe leis pseudônimo de Ambroise Morton, I·Maranhão", pelo pianista Herme-

A�IVERSARIOS: FALECIMENTOS: sábias e perfeitas? lançou a palavra foIk lore. lindo Castelo Branco; um concêr-
S1'/!!:. Ntczuré Goulart Barnabé Vieira Dutra / ,E, quem em <SanLa Cat'a'rina, ou- Nas várias comemorações que se to de el. Maria Silvia Pinto, com

Faz, auos, - hoje, a distinta se- Ocorreu, domingo ultimo, nes- torgou-Ihe esta superiorídade le- projetam, uma grande parte f'oi r.e- nrúsíca popular; além de núme- I

nhorínha Nazaré Goulart, dileta f'i. ta capital, o falecimento do nosso gislativa incontestável ? servada à música folclórica e à r-os da nossa folmúsica íntercalan-
lha do nosso estimado companhei . estimado coestadnano sr. Barnabé Faci! é a resposta, o dr. Nereu música popular. Na III semana de' do .1lS palestras.
1'0' José Goulart zeloso adminis. Vieira Dutra, competente e dedica- de Oliveira Ramos e seu veneran- Folclore que 'promove a Comissão -S"""'E

...
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V
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...........

T
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trador da Colôni; Santana. do farmacêutico e figura de' des- do progenitor o CeI. Vidal • di Nacional de Folclore, em Pôrto
Muito nos apraz associar-nis às taque em nossos meios sociais. Oliveira Ranios, pae e filho ilus- Alegre, e realiza a Comissão do ROLOGIAsuas inúeras amiguinhas nas de, Por seu caráter Íntegro e cora- tres - �produção hi.storica r·e· Rio Grande do Sul dirigida pelo

tuosas mauíf'estações com que a ção magnânimo, sempre solícito' gio�al dos Rio Bran.cos na .vida prof. Dante de L;itano� haverá Previsão do Tempo .a.té as 14 ho-

homenagearem. ao bem. o extinto gozava de geral nacional! - que, em épocas' diver- uma audição de discos .e folcmúsí- ras do dia 23.
D. Célia Campos estima 'entre nós. sas à frente do Poder Executivo I.ca recolhidos pela Associação Rio- Tempo: BOl1;t, cqrn nebulosidade

A efeméride de hoje assinala o A familia enlutada as nossas de �ua terr-a natal, souberam, os. gr;ndense de Música'; um concêrto n·evqeiro.
.aniversár-io natalício da exma. sra condolênc�as.. t,enslvam�nt� e�carar e r�solver de Banda e outro de cõro pelo 01'- Temperatura: Estável
. d, Célia Campos, digna esposa do 'Getúiio Braqlia com patríotíco VIgor de eminentes feon dos Professores do Estado' Ventos: Do quadrante Léste,
.sr. P.rof. Custódio Campos, compe. R�percutiu sentidamente nesta estadistas, este' m.ágno. e primeir_o dirigido' pe'lo prof. Enio de Fl'eib� •

frescos.
tente lente de latim no Ginásio capital o falecimento ante-ontem problema da nacionalidade brasi, Castro' um festival no Centro de 'I'emperaturas Extremas de hoje
.Dias Vetho. do nosso distinto conterrâneo sr. leiI1a! Tradi;ões "35" com des.afios de Máxima 23,'8 - Mi�ma 17,7

As homenagens que lhf tributa. GeLúlio Braglia, funcIonário ,pu- Não poderiam, pois ter'em· el,ei gaiteiros' elancas, t.rovas e cantos
ram ])elo transcurso do feliz even- blico estadual apo.sentado e pessoa Lo melhor paraninfo' pa'1'a' a sua .1'egionaj.�; e um espetáculo de bai
ta nós nos associamos; res·peito�a. largamente relacionada em noss,a turma, os jovens' di,plomandas de lados de inspiracão folclórica.
lnente. cI·dade. agora, as primeir:as professoras I'

.

Na Semana Fole onca, que, nes-

Sr., Arão Cunha O sepultamento de seu .cada.ver normalistas formadas em Tubarão) ta. capital promove o Gentl'o de
- RITZ -

Para o numerOSo. circulo de ami- teve lugar no Cemitério Público, Ao propirio dr. Nereu Ramos, 'Estudos Folclórico.s da Associacão
- A's 5 e 7%, hs. -- �

gos do nosso prezado co.estacitmno com enorme �comp.anhamento.. s·�u ·i,1IustI'8 'j)a1trlmo, devem elas Cristã Feminina inclui o programa
- Uma história movimentada

.sr. Arão Cunha a data de hoje é as· li mercê de . s,eus pergaminhos, uma conferência de Henrique' Fer- que mantém o espectador em "SU8-
sas �rata, pbis lhe ássinala o ani- pois foi Sua Excelencia, que pre- nandes Braga, "O que .cantam as pense,!

� �e�����:: _���I!�����iàThte qu�' é alto ·Plano �Marsba11-D1I·� ·_���t��� -9J�1n�s�0: �� s���ar��: �����Ç�l��l�a:il���;;�
-

d�O::lS:��S���� FOR�:;�F:�S�;NANTE
funclOnano da Ílrma CaTlos Hoep-

41 b O·d t I
dentre outros lllumero.s e gran- clórica com o concurso do T.rio PAIXÃ:O SANGRENTA'

.cke S. A. - Comércio e Industria' eman a CI eu 8 diosos beneficias mais este de Mildrizal João da Mata e do pia- com

-onde há longo !empo dedica sua BONN 22 (V.A.) _ A adminis- uma escola Normal". nista H�l'melindo Castelo Branco, Catrrerine Me ,Leod John Ca['rt�l.

inv?-lgar capa>Cida�e de trabalho, tração do Plano Marshall conce- _Quando . -t�ria o dr. Manoel Lo�
com comentários de d. Maria Sil- William Elliett Albe'rt Dekker.

sera alvo, pelo feb_z evento, de ex- d-e-u o crédito de 18 milhões de pao de QueIroz fa.lado a verdade via Pinto; 'e um concêrto de músi-
- Nos braços daquela mulher...

pressiva,s mani,Jestacões de estima
marcos :à República Federal para sobre a pe.rsonalidade do dr. Ne,

ca popular, -com d. Maria Silvia ele esqueci!a que ·e;ra um for,a,gid()
"'d ' 'R? N d' , dI'!.e apreço, .as 'quaJs, P?r mer,eCI as, '0 'financiamento do. plano de pes-

reu amos. O.S lscursos. que finto e o baixo_ Newton Paiva. a e1.

nos ass'oClamos,

desejando
o-lhe

pe-l quisas
cieniJ:íficas'. acima' r.eproduzimos ou· domll1go Extra ... Extra ...

iren8s' felicidades.
__

.

' ultimo, em 13 de MaiQ?
.

.o .centro de Pesqui.sas Folclóri· Reporiag:m Especial spbre a-

FAZEM ANOS HOJE.: TINTAS PARA PINTURA Naturalmente o dr. Manoel Lo. cas Mário de Andr.ade, do Conser- GUERRA NA COREIA

C O T T O M A R bão de Queiroz es�á sofrendo des- vatório D�mático e Musical de S. - A luta desesperada para COIlwA sra. Celina Vieira Brandão,
.

'viUVá do saudoso sr. Felix Marr- ---------------
sa molestia que os medicas cha- Paulo, celebrará com um festi- ter o avanco dos Corei'anos do Nor.

Vai'" aos EE. ,OU. rpam de amnesi'a"... vaI de cantos e dancas folclóri- te!
cos, de que se incumbirão os' alu- - Espetacular docume.ntario fiJ ...

TINTAS PARA· IMPRESSÁO d f I 1
.

I d f

alm. braSI"le·lro
nos ,e o c ore naclOna, o :pro. mado sob intenso fogo!

C O T TOM A R Rossini Tavares Lima. - Jornal da Téla - Nac. -

Preços: Cr$ 5.00 e 3,.20.
"IMP. 10 (DEZ) anos".

- OJ)EON-
A'� 7%, hs'.' --------

COL.oSSAL PROGRAMA
CINE Jornal _:Nac. ----�Oficina JEEP

Serviço Especializado
A�lPLO ESTOQUE DE PEÇAS 6ENUIN4S

Consêrfos em geral
FIGUERAS & "OMS, LTDA_
Distribuidores exclusivos neste Estado

dos afamados veículos

JEEPDA WILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Oficinas:
Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Paiva - Edf. Ipase - 'I'erreo (

tine-Diário

DUPLO

- Um drama brutatl e misterio·
sol

- Esconcfendo-se. de dia e pro·
curando provar sua inoce.ncia á
noite, êle......·econtrou a mulher qu@
o iludira le o homem que o levara
ti desgra(}a!

CHANTAGEM
com

Clifford Penn, Robert Armstrong,
reala Loring.

110 minutos de gostoslas e

ininterruptas ga;rgalhadas!
LOUCURAS DE MR. JONES

com

Red SKELTON e Janet BALIR
Pr·ecos: Cr$ 5.00 8' 3.20.
"Rigoroslamente Proibido até 18

anos".
-ROXY-

A'.s 7%, hs. -----
E O MUNDO SE DIVERTE

com'
Oscarito Grande OLhelo, Cataliano.
Eliana.

'

No Programa:
10) - Esporte em Marcha Nac.

Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.
-IMP. 14 anos".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:. � SEDANTOL .�-
�. T A C

'. ...:. -,'
I.

resolve seu problema fi!i.
� � . �, •

G\. mensal. ��
�..._. "

' t .... I' �
..... -. • b' Combate regras dolorosas, ��.!' I •• .' • .... �

cólicas e complicações. '].i;;'

, Transportes lereos' Catarinenses S.A. 't �iDANTõJ
�

b
· -

té
·

de'· d S: I �t-' REEMBOLSO POSTAL - Caix�,

� Agora, 80 ,8,orlentaçao enlca' a ruzelro o o ::: .... �.O.S.L��,. �.3.5...: ���� .' .•• �.,

� ESCALAS : �i·
� y
�' As SEGUNDA�, QUARTAS E. SEXTAS-FEIRAS: �

':.�
J

-Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-Curitba :�:
� Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. '

..:.
� �
i�

AS TERÇAS, QUINTA�o�to ffe�:�O��jeS-FlOrianÓPoliS-CUritiba �i.
.. .. ,�

.

t� Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.
'

,

�t-' Acabe com as

�� T f d
'

'"

d :�: lEVANTADAS .NOTURNAS
f '

'. a'ri as: re UZl - as �i. e Sinta-se Muitos Anps MaisJoY�1II

,� Modernos e possantes, aviões Douglasl :, ,s���E��Jl:�?fl��:ªi�
�

, -.'" mo, debilidade, perda de vigor, po-
: '

\ I ,.. dem ser causados por uma enrer-

•• / ,'f.-' midade na próstata. Esta glândula é
�t A . escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está <fependendo da ..... um dos mais importantes órgãosmas-
•• 1 d 'b d 1 1 'ti culínos, Para controlar êstes trans-
�_..! cone usãe as o' ras O' aeroporto oca. ��. (tornos e restaurar rapidamente a

� 'ti saúde e o vigor, siga o novo trata-

.. I..... mento cientifico chamado Rase"...

J TRAFEGO MUTUO COM: I_.,�,. Mesmo que seu sofrimento seja an-

,.. -Y."� ligo. garantimos qu e Rogen .. o
� Cruz eloro do Su I.- Rt'O I

.....:.... .attvtará, revígorfzando sua glândula

........ prostática e fazendo com que V. se
, ; 'ti sinta aliviado destes padecimentos.
,

, 'Sav-',ag-Port'O A' leg're, :�'f:�� Peça Rogan.. em qualquer farmácia.

-.r."", Nossa garantia é a su__a proteção. .

Pluna=Montevídéo �t".
x . Rogena t;a���!��:::

,�t Prostatites, Uretrites e Cistites

�t-'
II Cami••tI; Gravata.;

.

Pilam.,
�:" Meiat da. me�.bore't pelo. tlll8*
l�t" nores preço••6 aa CASAdMlfI

:( ��.��.�!:�. �: �.��.�� . ������ .,'
Agência CRUZEIRO DO SUL / ...�.

Rua João Pinto 12 - Telefone 1,500 �i./1AJAI:
'

,

, , �:.,
Luiz Noceti-:l_a Pedro Ferreira (Bd.\ Baner S.4.) .::"

�
Outras cidades com" os sub-aeentes da Cruzetro do Sul :l: :.::-==::�.- ,._

�, ,

'

..�. AgeDciaGeral para'S:Calariu
� "

• ...�. Rua Fé1ip� Schmidt. 22-Sob.

I
..�. C ..:l'ostal, 69 - Te',' «Protetor.-

.' .-,.. _'

• • ��.
'

-."_;-'<,, JFl,ORI,ANOPOLIS
'

•

\
'

..� i ••••• �

� ;.. � � � � �,__ " ..�.
w :-. � � � � � � � � � �

_

� � 'ti � 'ti � � 'ti � 'ti � � 'ti � � 'ti ,�'f � � � 'ti 'ti • � • ,� � � � � 'ti 'ti � ., � 'ti W ""' ,'ti.

PASSAGENS E CARGA'
Floria.nópolis : fiu�a Lima & Irmãos

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1,565

Se.·vicu Eleitol·al
'"

,

Do Cartorio Eleitoral da 13a. Zona, ped-e-nos seja publicada que,
de acôrdo ,com o art. 5° do Hegimento dos Juiz'os e Cartorios Eleito.
rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN
TE NO HOHARIO DAS 14 AS 16 HORAS, diáriamente.

A. D�CENO DA SILVA
ADVOGA.DO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

IMOVEI�

DR.

Praça 16 'de Novembro, ZZ - z- .... QUER VESTIR.SE COM CONFORTI E ELE<iAH(IA. 7

PROCU�B A
"

,

alfaiataria Mello
, ,"

Rue Felippe Scbmidt 4;1
.

(Edifício Pérola)

1'9Del: 1.324 • 1.188

I'lor!anópolia - Saáta Cataria

CURITIBA TELLCRÂIIA; PROSEBRAS

(orrespondencl t
(o"erdll

DIRÊQIOI
, ABlélla M Pigozzt

Confere
Diploma

METODOI
Moderno e Ef'ciente

-

M.I_ fellc:ldaGl.. ,e1. _.ct.....

t••••• filial.... J

Ma.. alo e.quo.;.. ••• • ••u••

,reM1lta '

,�r. • ... -PmPOl.llo·
, ••• eader1leta •• CUDIft'
MUTUO PREDIAL.

. ,

............. , ....... "','" ......

S.ti�
,

•..reune som ... acabamento_
solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta enttega ... este maraVi

lhoso piano pode sér seu h03e
mesmo, �través do plano de

pagamento a longo prazo!
..

SuhwartzmaOD
REPRESENTANTE -

para Santa

KNOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\D8. �1.-rLOBATO fiLHO,
/Doenças do aparêlho respiratório

TU8E'RCUlOSE
Cirurgia do Torax

iFormado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

'fl'isioeirurgião do Hospital Nerêu
iRamos. Curso de especialização
rpeZo S. N. T. Ex-interno e Ex
,assistente de Cirurgia do Prof.
fUga Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8 .

Consultas, 'diariamente,
das 15 às 18 horas .

.

� es.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

?!STA

! fRAQUEZA
.ATINGE
,pESSOAS DE MAIS DE

:
..40 ANOS
I .

(Diz-se que o organismo muda

H:ompletamente de sete em sete

L,41nos. O certo é que com o passar
'
..do tempo a saúde se modifica e'

I,.cm muitas pessoas de mais �e
"'40 anos começam a aparecer dis

>turbios; muitas vezes �e i?'atureza ,

·'.,séria. Entre estes o principal é o

:.<disturbio da bexiga, uma fraque-
I za cujas exígencias, que se ma-

.1 oifestam principalmente á noite

quando_ se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul-

I ttado de disturbios renais e si fOr
. ,desprezada, poderá tornar-se pc-

I"rigosa. transformando-se em cal- .

,..culos, pedras ou cistite (inflama
It,ção crônica da bexiga).
;Não ha meiomais rapido e eficaI

...t�'de conseg.uir alivio desses perigo,
�

...do que ti;ma, série das afamada.
. lPilu1as De Witt pará os Rins e

t liexiga, conhecidas em todo O

;mWldo. "
.

PILULAS ,(4

�
"

.

T�DE .. WIT,; .

i
�l'Para os-RII1s·e a Bexiga I'

f�M VIDROS DE,4/) E ,100 PILl1LAS.
" � OIMNOE É MA!S ECONOMICOI

.

.,

-MARIO SILVA E SENHORA
,

IflLDA SILVA
.,

participam aos seus parentes
te pessoas. de suas relações
o nascimento de seu filho

NEWTON CRISTOVÃO
.ocorrído dia 13 do corrente,
-na Maternidade Dr. C. Correa.

Fpolís., .13-8-19BO

A�AGONIATDA
tASMA
:Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receí

·ta Mendao,", - começa a crr

.eular no sangue. aliviando os aces

sos e os ataques da asma ou' bron

'quite. Em pouco tempo � possivel
dormir bem respirando 'livre e fa·

.cilmente. Mendaco alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque

.

dissolve e remove o mucus que
.obstrúe as vias respiratórias, minan
.do a sua energia, àJOTuinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendoco tem tido

tanto êxito que se oferece c0Il:"- a

garantia de dar ao paciente respira
.

ção livre e fácil rapidamente e com

pleto alívio do sofrimento da a�a
em poucos dias. Peça Mendaco,. noje
mesmo, em qualquer farmac!a. A
nossa garantia é a sua, proteçao.

r
,...

FIUZP LIMA & IRMAOS
Oous. Mafra, -37
Florianópolis

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

fRAOH.ElAS EM" GERAl
VINHO CREOSOl'MlO
··S\tLVEIRA"

I

T'O N I.C A RDIU M:

.\

Conse�os a seguir

Nõo
toma

laxativos

Dslte-se e

fique quieto
no leit�

Nada
de oplicações
quentes ou frios

Chame
o médico
imediatamente

Dor de estômago .•. ou apendicite? Só o

médico poderá d.izer! Os maiores perigos
da apendicite 'são: .os remédios caseiros e

a demora no tratamento.

v-

Sintomas de apendicite: dor na região do

abdomen, ás vêzes acompanhada de náu-'

sea, võmit"os, febre Ligeira. Siga as instru-
-

ções acima.
'

. A apendicite n(io deve atemorizá-lo Avisol Não queira tratar-se você

se, fôr reconhecida e tratada em próprio! O êrro mais comum: tomar

tempo! Suas conseqüências sérias' purgante ou clister. Isso freqüente
são evitadas em quase todos os mente provoca a ruptura do apên
casos, através de um tratamento dice, generalizando-se a infecção.
oportuno. Mas a apendicite, que é Um estudo sôbre a apendicite nu

uma inflamação do apêndice (pe- ma grande cidade, mostrou que, eví

queno órgão ligado ao intestino tando-se os laxativos, os casos fa

grosso), é sentida íàs vêzes como tais foram reduzidos à metade. Por·,

uma simples dor de estômago. Mui- tanto, não tome remédios caseiros"
tos ignoram a verdadeira doen- não aptiq)!e bolsas de gêlo ou de

ça até que seja tarde demais! Se, "água quente. A qualquer dor de

aos primeiros sintomas, todos cha-' estômago suspeita, chame o seu rné

massem o médico imediatamente, dico imediatamente! Só êle pode

�s casos fataís de apendicite seriam .fazer um diagnóstíco seguro.
reduzídos à metade!

'.

• Esta é uma série de conselhos Sóbrê problemas básicos' de
saúde. Neles você VeTá como uma estreita cooper.ação com o

_ médico 'POde, nilo �ó SALVAGUARDAR, como também'
MELHORAR seu bem-estar diário e suas poasibilidades de

.ama vida longa e SAudável.

A cirurgia moderna, e as novas drogas
eliminaram a maioria dos perigos da ope-

J

ração de apendicite, A convalescença é
mais segura, mais rápida, mais agradável!

Se o médico recomendar_ uma ope

ração, siga o seu conselho e não se

preocupe. Em geral, a remoção do

apêndice é um serviço' de "rotina"

que o cirurgião já fez inúmeras

vêzes e. que exige apenas alguns
minutos. As novas drogas e os mo

dernos antissépticos garantem agora

operações mais seguras e proteção
contra complicações. Você 'pode
confiar em q�e: 1) terá' uma con

valescença agradável; 2) sairá do

hospital em menos de uma sema

na; 3) voltará à vida normal em

menos de 3 semanas!

SQUIBD , I

\
•

J
•

(olég,io Catarinense
'ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar ° aproveitamento intelectual dos seus alu
nos, ° Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex

ternos. O estudo será assistido por um professor padre.
.

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia:.13 à 13,30 heras.

, Pàusa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo ° 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.

,

Toulcn do coração _

I Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
\ ) na circulação do- sangue, Arteriosclerose,

-

Disturbios na

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

Crédito Mulúo Predial
Avisamos aos, nossos prestamistas que em virtude

I
de es

-tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados,

.

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

quem em dia.
J. MOREIRA & eis.

CONGE�SIONARIOS T"�

Lira Teni.s (lu".
QUINTA-FEIRA - DIA 24 - QUINTA-FEIRA

GRANDE APRESENTAÇÃO DE MUSICAS PARA DANSAR
RESTAURANTE À LA CARTE

INíCIO AS 20,30 HORAS
RESERVA DE MESAS - RELOJOARIA MORITZ

CR$ 20,00 L !-
SÃO ,CONVIDADOS OS ASSOCIADOS DO CLUBE DOZE DE

AGOSTO
'

.... lo

� ._.-

GRAOSOESAUDE
Dr' FRANCI<

····���.;J:.... w."';;.::;: NOVA APRESENTACA·O EM CAIXAS ESTAMPADAS

lic.O.H.S.t',?,:>t>'t LABS. PRIMÁ çJC.P. 1344.-RIO

I
F ltf�','(,VJ� ��_ ;�.�;, � ". _ �

Clube, de Caça ,«Coulo de Magalhã.es»
Devendo realizar-se nesta Ca:pita1, no mês de setembro vindouro,

organizado pela Federação Oatarinenae de 'Ca;�� e Tiro os campeo;
natos! de Tiro aos Pratos ,e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de or

dem do S1\ Presidente, ficam os srs. associados convidados II! compa
recer no Stand Capiif,ã;o, Paiva,' da Policia. Militar . gentilraenta' cedido'

i por seu digne Comandante Geral, a qualquer hora do dia, para devido
I lneinamento.

.

.

.

-QipoTtunamente· será marcada a prová de seleção da qual s�rã{)
Escolhidos os atiradores que representarão este Clube no referido cer-

tame ,
I

F�orianóp'éllis, 5 de, AgÔst� de 1950.
Egoerto Moellmann

Secretário

')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Soe. Catartnense
de Estatística

Divulgamos hoje os resultados das
I
ximas apurações, que culmínarão'

apurações efetuadas até o mmnento, no dia 26, às 12 horass, por ocasiao
na eleição para rainha da Socieda· da soirée de coroação da candidata
de Catarinense de Estatística. As eleita. A primeira e segunda coloca
candidatas assim se colocaram nês- das receberão corno prêmio passa
se pleito social:

, gens aéreas oferecidas pela Trans-
1 o lugar - Célia Brognólí - 1227 portes Aéreos Catarínensas e 'I'rans.,
2° lugar -v- Suely Gouvêa - 674 portes Aéreos Bandeirantes. Outros
3° lugar - Maria L. Damerau - brindes estão expostos na vitrine da

620 Casa Tres Irmãos.
4° lugar - Dilma de A. Morais - Para a soirée no Lira Tenis Clube,

437 a que poderão comparecer os sócias.
5° lugar - Hilda Colaço - 277 do Clube 12 de Agosto, esttão à ven
6° lugar - Nilda L, Cordeiro - 99 da mesas numeradas na Relojoaria.
Reina grande interêsse pelas pró' Moritz.

o ESTADO-Quarta-feira 23 de Agosto de lJ5J

*

Direção de PEDRO PAULO M4CHADO

Sensaçào na' cidade em torno da
AGUA VERDE..

temporada do

O clube paranaense extreará sàbado contra o Bocaíuva - Agua Verde x Figueirense,
a atração de domingo

Coroados de pleno êxito as de- lente plan.í.el de que é possuidor Agua Verde x Fi'gueirense, a

marches processadas entre o Bo. Bstréia contra o Bocaiunia atração de domingo
.

caiuva e o Agua Verde, teremos O grêmio, da terra dos pínhei- Sem dúvida alguma a- segunda
sábado e domingo próximo, duas rais fará seu dehut em eanchas da apresentação do Agua 'Verde, mar

empolgantes exibições do forte es Dalpital. na rtardé do próximn sá- cada para domingo, contes o Fi-

.quadrão paranaense , bado quando terá pela frente o gueirense, irá constituir um dqs
Enfastiado das pelejas _ do atual

"

choques mais sensacionais do ano,

.certame local. o prélio entusiasta "onze" do Bocaiuva. A peleja entre, sabendo se que estarão frente a

do esporte-rei quer vibrar de no. aguaverdanos e hoquenses irá
I
frenLe duas' gr-andes potências dia

vo com as emoções que oferecem agradar em cheio, visto ser voz fool-balI catarinense e parana
os bons prélios; Os jogos do AgUlI,( corrente que a equipe do sr. Aga. ense ,

Verde prometem atendei!' as eXi'l pito Veloso irá ao gramado com Aguardemos pois, os matchs de

gências dia tórcida visto o exce pletamenl.e remodelada. sábado e domingo.
,

Resultados dos cam�
e

\

peonatos carioca
e paulista
RIO, 22 (E.) - Foram os segu ín,

tes os resultados dos jogos disputa'
dos domingo, pelo Campeonato Ca
rioca de futebol:'
Vasco 6 x São Cristóvão O.
Amér-ica 2 x Madureira 2.
Canto do Rio O x Olaria O.
Bang

ú

6 x Flamengo O.
Fluminense 2 x Bonsucesso O. par TINTAS PARA IMP,RESSI0

tida. disputada sábado á tarde.
! C O T TOM A RI Sao Paulo, 22 (E.) - Com seis

�

'

......:.. ...;_
_

jogos, foi iniciado domingo o cam·1
T

'

Ipeonato Paulista de Futebol, sendo •

g
.

·
I

�SO\�i�t�:n:�s��t����eir:suVt�U�o;t: n t' O n a G t o n aguesa Banttsta 1, Sao Paulo 5 x Na I. r.
cional 2, Ipiranga 2' x Santos O, Por

'

tugussa de Desportos 3 x Jabagua COM REFERÊNCIA AO EDITORIAL DE UM MATUTINO DO RIO' DE JANEIRO INDA-
r� O e xv �e Novembro 4, x Guara : GANDO-SE EM VIRTUDE DA S IMPORTAÇÕES DE TRIGO EM GRÃO SERIA PREJUDI-'lU 3. Em disputa da 2a rodada,es' _

. � ,

tão programados para domingo o" CADO O T,RIGO NACIONAL, AS EMPRESAS MOAGEIRAS DO: PMS VEM .DECLARAR AO
seguintes encontros: Portuguesa de PÚBLICO E ESPECIALMENTE AOS' LAVRADORES QUE TÃO DEPRESSA SE INICIE, A PRÓ-'
Desportos x Portuguesa Santista, 'N '

'
I

Nacional x Guaraní, Palmeiras J< XIMA COLHEUA, O TRIGO ACIONAL SERA lMEDIATArtI ENTE, COMP,RADO, COMO ,

Jabaguara,
_

Juventus x Ipiranga, TEM ACONTECIDO NOS ANO S ANTERIORES, QUALQUER QUE �EJA A SUA PRODUÇÃO. :
Santos x �ao. Paulo e XV de Novem- AS AQUlSICÕES DE TRIGO AUTORIZADAS PELO G OVÊRNO NA REPÚBLICA AR.bro x ConntIans. �

,

GENTlNA, NA,FRANÇA E NOS' ESTADOS UNIDOS, DE FORMA ALGUMA PODERÃO PRE-
JUDICAR. A COMPRA DO P ROIDUTO NACIONAL .

.

. PARA CONHECIMENTO DE' TODOS E' PRINtIPALMEN TE DOS LAVRADORES, QUE
DEVERÃO TER, COMO NOS ANOS ANTERIORES A SEGU RANÇA DA COLOCAÇÃO DE,
SUAS SAFRAS, PUBLICAMOS ÊSTE ÁVISO NOS JORNAIS D O RIO! GRANDE DO SUL,
SANTA CATARINA E PARA NÁ.

l'vIOINHO FLUMI"\'E"\'SE S. A.
S. A. D'DUSTRIAS REUNID_<\S F. yIATARAZZO - S. Paulo
S. A. MOINHO SANT.rSTA I:\TDUSTRTAS GERAIS
THE RIO DE JANEIRO FLOUI,l. MILIS & GRANA'RIES, LTDA. - MoinhO Inglê�
MOI:\THO PAULISTA LTDA.
elA. LUZ STEARIC.,{ Secção Moinho da Luz
GRA"\'DES INDUSTRIAS MI"\'ETTI. GAMBA LTDA.
DIANDA LOPES & CIA. LTDA - l\Ioinho Gúanahal'a
MOINHO"FLUMINENSE S.A. - Secção Moinho GeRtral
MOINHO FLUMINENSE S. A, - Secção Moinho Barra Mansa
MOINHO FANUCCHI - 'Cia, Brasileira de Moagem
MOI"\'HO SA:.\'TA CLARA S. A. - Industei.a, de Trigo
GRA:\TDES MOINHOS DO BRASIL S. A. - Moinho Recife
S. A. MOINHO DA BAHIA
MOINHO PARANAENSE LTDA.
S. A. INDUS.TRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO - Paraná
S. A. MOINHOS RIO GRANDENSES - Sa,nta Catarina
DAL MOLIN' & ClA. LTDA. - :Moi n110s Esperança - P. Alegre

. Vya. ARISTIDES GERMANI & CIA. - Podo Alegre - Caxias
S. A. MOINHOS' RIO GRANDENSES - Rio Grande do Sul

Futebol . Clube
Assembléia Geral Ordinária

Edital de CUDvocação'

Avai

1. De ordem do senhor Presidente
oe em obediência ao § 1° ar( 12° do:

- Estatutos 'do Clube, convoco Ol\

aenhcres sócios quites deste' clube,
para se reunirem em ASSRMBLEL�
GERAL ORDINÁRIA, no dia 24 de

2. A p convocação será feita às
19,00 horas .com 1/3, no mmnno

de sócios quites, não havendo uú
mero será feita 2a convocação às"
19,30 com qualquer número, con

.,�

forme dispõe o .art, 140 dos Estatu.
tos. \

Avaí Futebol Clube em F'lor ianõ .

pol is 21 de agosto de 1950
DINARTE JACINTO BORBA

.agõsto próximo, na séde social 8
Praça 15 de Novembro" com o fim
-de eleger- o Conselho Deltberatívo
para o ano social 195(L51. 1° Secretário

ATENÇÃO, ESPORTISTAS
UNIVERSITÁRIOS

A direção técnica encarregada do
preparo e seleção da equipe catai-i.
nense universitária de futeból, avi
133. aos esportistas Convocados que,
�ará real ízar hoje {t tarde, no gra;
mado do Ginásio Catarinense, um

rigoroso e intensivo tr,eino.

Outrosaíjn, _ adverte que todos os

� .elernentos que deverão cornpa
, ao local devidamente munidos de
seu materíal esportivo;

O p-reparo obedecerá à orientação
credenciada do renomado pebolista
SAULZINHO, amparado pela ajuda
não menos eficiente do valoroso toot,
baller GIL.
Urge, pois, a' presença de todos

universitários indicados no campo
dos ginasianos, haja vista a -eseassea
de tempo que resta à r'epresentação
catarinense para se preparar con·

vincentemente, à altura de fazer bõa
figura no próximo campeonato bra
sileiro un íversttãrío, a realizar-se 110

período de 2 a 9 de Setembro, na

rnagestosa cidade de Recife.
Os elementos deve..-ão Comparecer

Tecer ao treino são os segu íntes: Isaí.
as, Janjão, Dinhóca, Guaporé, Boas,
Ney, Tonólli, Carneiro, Doré Gil,
SauI, Duilio, Almir e Ernani.

O preparo iniciar-se á às 15,80
hOlas, contra o quadro colegiaL_

vio Meira a'l)resentou longo reIa
tório sóbre o ,prob1ema

'

da juta
abordando tódas as sugestões a:
pl'e'senta:das à· Associação Comer
ei,ál do Pará. O relatório enc'arleee
a necessidade -de remuneração
ju;s.ta e ,mínima ao.s prOidL1toI1es,
,rigoroso contr&le da importação,
sistema .de crédito mais fácil e

isenção- de impostos estaduais e

llluncip.ais durante 10 anos.

c;ampeonafo
paranaense.

CAMPEONATÓ PARANAENSE
CURITIBA ,22 (E) - Ante-on,tem

.
'

'prosseglllu o certame par.anaens@
,de futebol, com dois jógos'. NQ es,

,tá�io Bellfor! Dua'cte, lo Cori1tiba
firmou_se na vice-lid'erança ao

,derrotár o AgUla Verde por 1 x. O
e ,em Jacarézinho a, E,spOlrtiva, lo·
cal levou a melhor tSóbr,e o Pales·

, tra ,Itália por 2 x O ..

NOVO!
INHAIADOR VI(I(
Repleto de eficaz medicamento que
desentupirá seu nariz obstruido-em
segundos! C�modo:Atua depressal

'J'�n- 'T",1.�'

Isenção de impostos
durante 10 anos

BELÊM, 22 (V.A.) - O ST. Otá-

Para colocar SOLAIem seu Sapató
• PROCURE.'

"\.,'''/1 Oswaldo
.

telefon eS1536 e 1324 \

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

, OS'ora�C()P @.
P • lIMÃO .

• ABACAXI
.I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

(orJtio t(Jm 12envelopes
de51rufl/J '"erenlest'ft, fdo(J

Rainha

Drquestra Juvenil de Flerianépelís
, Convocacão

Usando das atribuições do pa- I Fló'rian6polis, 22 de agosto de-
rágraf'o 10 do artigo n. 13 dos os 1950.
ta Lutos, convoco todos' os membr�� CARLOS COSTA - Presidente
associados dR Orchestra Juvenil
de Florianópolis, para tornarem

parte na Assembbléía Geral Ordiná
ria, a 1'ealiz.ar-se no dia 27 do coe

rente, domingo .às 14 horas, na

séde social da 'sociedade B. R. XX
de Setembro,. a Rua Trajano, 11,

36, com a seguinte ordem do dia:
1) Leitura da a:ta da reuníãs

da Diretoria.

2) Apresentação das contas
da tesouraria.

3) Apresentação do relatóriá
anual das atividades da orquestra

4) Eleição e posse da nova

díretorta,
A Assembléia Geral só funcio

nará, Sle o comparecimento da.
associados íór de numero superior
fi metade do quadro social Artigo
n. 14 dos Estatutos.

Plano mundial de
ajuda ·mutua
LONDRES 22 (V.A.) - (J;

Partido Trabalhista Britâni

REEMBOLSO 'POSTAL
PA'r/lA TODO PAIZ
Produtos SVC"'fRUTI

(AIX'A" PDSrAL' ''1008 '

CURITlB" - PA.l:CANÁ'

co propôs um "plano mundías
de ajuda mútua", destinado t\

substituir o plano Marshall
em 1952.
Essa 'proposta é. a parte

mais importante da nova de

claração de "politica e prin
cípíos" �mttida pelo Executi
vo do Partido para ser discu
tida na convenção anual tra
nalhísta a reunir-se em outu-

"

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'

f

bro próximo.

,Rua

·_/V A L V U L A S

I'bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio. Cat. Lda.
Trajano, 31

, .
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

. DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. d.iàriamente. no Ho.pita) de Carl.....

LinsDr.

De, Newton d'Avila·
;ÇIn�i. geral - Doenças de Senllll)o
>.(I

r.a _ ProdoJogi.
Eletricidade Médie.

CoDJlultório: Rua Vitor Meireles n.

• ;_ Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

•• das 15 horas em diante
Residência: . Rua Vidal Hamos n.

.. - Telefone 1.4Z2.

CONSULTóRIO:
Roa Vítor Meireles D. 1.

Fone manual 1.70:1
RESID:!NCIA:

JD�. RolCJâo Consoni
CIRURGIA· GERAL - ALTA CI·
IiURGA - MOL1!:STIAS n. 5..

NHORAS - PARTOS
"armado pela l"aculdade d. MIlIdi·

lifIoa da Ullinraldade de Silo P!iule,
onde foi assistente por várioa alla. do
Seniço Cirórgico do Prof.

.

All,I.
Cerrlli NeIIIi '

Cirurgia do estômago " 'ria. einula·
reI, íntestínos delgado • I"OH0, �OI·

de, rin., próstata, bexiga, uma,.
arirlOl e trompa.. Varlcocel� �

eele, Yllrizes e hernal.
Con.ultu: P-ao J A. ! hora.. • ru
felipe Schmidt, 21 (,,110. d. Cuca

Paraiso). Telef. 1.398
1It••IUnc!a: Rua !;ste..ea Junior. 178;

Telef. M. 764

Dr. Guerreiro da Fonseca Dr. A. SantaeJa
Espeeialista (Pormado pela, Faculdade Na(�lo-

.'dleo - Efetivo do Hospital d.
mal de loIed�n�r:n)Un1..ers1dade

Caridade 1I6d1co PQr concurso da .A.sslstlln,

OUVIDOS - NARIZ e GAR. c1a • Pdcopatas do Distrito
.

GANTA
Federal

lIX·tnterno de Hospital Pslqua-
Tratamento e Operações ' trico e ManlcOmio Judic1Ar1o

Besídêncía: Felipe Schmídt, VI da Oapital Federal

T I
1IX-1nterno da 5anta Oasa de 111-

e efone: 1.560 lIericórd1a do Rio d. Janeiro
Consultas: Pela manhã no RosaUa} OLtNIOA laDrOA - DOKNQ.UI
Ao tarde: Rua :Visconde de Ouro -Oonsultt7r1o�� .t.m6ua
Preto n. 2. .�to - Bala I. ,

Horãrio: Das H ás 17 horas_ &esld8ncfa:
Avenida Rio Branco, 144

Dr.Milton Simone Pereira T��o�!:" li bor..
Clinica Cirurgica

.

I Oonsultório - 1.10&.
Be81d'nc1a - 1.101.

lIol_tias 4e Senhoras

�CJRURGIA GERAL Dr� MárioWend�.usen
• Se'· d P

, ......&Uca t. ídulte. • m.....
.. l'VlÇOS os rofessores Bene- f1oUu:lt6r1o - Rua Joio PlDto. 1.
*elo Montenegro e Piragibe No- Telef. IL 76t

•

(S- I
<:nnJte du 4 la , .....

iUeua ao Paulo) a-ftMla: :'eU,. ............
flouultas: Du U ii 17 horM ::- !l1_eJef...:...:._I1:.:;I=- _

BD Fernando Machado, 10 D P I Fr. eu o ontes
.1 Dr� M. s. Cav.l�anti 'c:...a1t6riO�: .��.r...... ti.

....._.ca _'__0_'" .1_ ....._
Telef_: 1.401

....... ........... .. - -..... i:a8al.tu daa 10 AI 11 • tu " III
alia SaldaDJ1a lIàrI..... I' I __ a_dhd., ]lu lIl--.

Te1ef_ II. 711 II. '- rellloili: L...

o aahio

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MBSSI
e

DR. ANTóNIO nm MUSSI

Médicos

üírurgia-Clíniea _ Geral-Partos

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. a oi••l

. OODlltitulçáo rl. �oclaclad.,
NATURALIZAÇÕES
Titulol D.olarat6rlol

, I

Elorit6rlo • Re.ld.nela
Rua Tltad.ntlll 47,

FONE _. 1468 I: .

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

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento, .

GOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-Bletroeoagulaçâo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. -

üonsultõrto : Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MuUi,
Das 15 ás 18 horas - Dra. Musal.

Residên(lÍa - Rua santoe Dumont, 8, Apto. 2.

Dr. Polydoro E. S. T�iago
......r da Maternidade e mHieo i. ll6dlco • .art.lI'. ,

CLIN1�:I�:IS��:�·_ CI-
De =:=I�eAS=�:eõIH1 J'lo- .. " --" -"CO,-MPANiiír·-"mlNÇA�Tó1ÀB:hir,,�&T·��·

RURGIA PARTOS Ma.ternidade
.

'IlIaIDóatico, cnntrole"e.Aratamento )OeDÇU dOI órgãos tnternos, UN'
Fundada em 1870 � Séde: BAHIA

�do da gravidês. Diltur-, clalmente do cor_çio e voo.
INCANDlOS E TRANSPOR'l'ES

Mo. da adolescência e da meDopau- �cençu da tiroide e demais alo.
Cifra do Bala.t••• '1'«

... Pertubações menstruala, h�". dulas interllu ,

CAPITAL B RESERVAS .; •••••••..••• Cr'

� e tumores do aparelho lem- �ea e cirurgia de ..enho.... _ Responsabil�adea. • • • • • • • • • • • • ... : • • Cr,

... feminino, Partos
Receita •••••• •••.•• ••• • • • • • • • • . • • . • • Crt

DJerações do atero. ovirtOl. trom- rISIO'(ERAPIA .;_ ELECTROCAR-
Ativo.............................. Cr,

.... apendice, hérnial, varies, ete. DiOGRAFIA _ METABOUSMO
Sinistros pagos nOI ú1timOI 10 anoa ...• Cêt

ctl'lB'gia plástica do períneo (rn- BASAL
Responsabilidade•• "'... .•.• • •••-:.... çrt

....) IORARIO DE CONSULTAS: -

pSISTENCIA AO PARTO B OPÉ- DiAriamente das 15 às 19 no-
RAÇõES OBST:BTRICAS ru�

eoençu glaodulares. tíroíde, oTi·

fi.,., bipopise, etc.)
"turblOll eervosos - Eaterilldad;

..... '
_._ Regimes.
Co1llloltólio R. Joio Pinto 7 - TtlL Annida T_rompowlIld n
f.ÁlGl

•.

Fone manual 7811
Reeid. R. 7 de .Setembro .:... EdU.· _

lf'4"I:R1I 'f' 50m;1I �.:.Te·I.-84f!.

10.100. ftOfl,So
1.978.401.75&,97

17.053,245,30
142.176.603,80
98.887.811,10

71.731 •.wUOUo
Diretore.:

Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Canalho. Dr. Francllco d. Bt:
Anfsio Ma880rr., Dr. Joaquim Barreto de AratJo e Jos' Abre•.

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

I' Caixa Postal 260

I Florianópolis - S. Catarina

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T T O'M A R

RU� VOLON (ÁRIOS DA PÃTRIA N.· 68 1.° ANDAR •• .. • • •• •••• •••• • - -' ..

CAIXA POSTAL, ses . TEI-!;fONE 664() • TELEGRAMAS: �PROTECTORA>
CASAS • T1ilBJUllIOII

Agencia Geral para Stit Catarina fve��:�:c:�:� :m:r::r�
...

Rua Felipe Schmidt. 22-Sob. • ...E�tr�:a. ao E8cr1tório bI1oIt1IlIIIa

Caix'a Poslal,-S9 TeJ ."Pi'otectoraP PLORIANOPOLIS Rua Deodo!O N.

----_.---

.

,,_,,_-.-.-_._-_-_-_-..-.-_ -_._-_..,,_-_'_._-_._-_-••"!"- -.'_-.__-.. ww_ _ ..

OOMlPAN�� [[)E��,�� �OS; CO�l��
� ACCIDENTES- DO TRABALHO A

s a o e SoeIA\..:

po�ro AllEGRE

. Transportes regulares Cie carga I de s:h�o ci.

SÃO fRANCISG8 BD SUL 'para NOVA 1011
.

Info:imog.õ•• como. Agente.
Plor1an6poJil - Carlol Hoepc�eS/A - C(� Teletone 1;212 ( E1,ld. teÍel .

Slo Prancilco do Sul-Carlol Ha�pcke S/A-CI- Telelóae 6 MOORa:MACK

"VIRGEM ESPECIALIDADE" . da
C�A,WETZEL INDITS-rRIA.L·JOI(iV[LL&J (Mltr!!! rt!SI

TORN� A 'ROUPA BRANQUISSIMA
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DUAS ATITUDES'

Inicio, ontem, das conferênc_ias sôbf
o programa rearmamenlisla

-LONDRES, 22 (V.A.) - Os doze das nações ocidentais contra o comu,

aliados do pacto do Atlantico Norte nísmo. Os representantes. da Aliança
voltarão a reunir-se hoje, a fim de Atlantica deverão confrontar' as 'vá
discutir o assunto dos gastos com 0 rias formas de financiamento desse
grande programá do rearmamento extremo esforço militar contra ú

perigo vermelho.

o 'papel'-moeda em
circulavão
RIO, 22 (V,A) - Segundo quadro

desmonstrativo organizado pela' Cai'
xa de Amortização, dos i valores,
importancia e quan tidade das no'

tas do papel-moedas, existíam em

circuílação, em 31 de' julho findo,
28�;059.359 cédulas, de ,um a mil cru

Izeiros, no total d·e Ci $. .... . .....

25.719 . .924.521,50.
Confortando -essa importancia

com a existente em '30 de julho ul
timo - Cr$ 2'4.822.685.832,50 ---; ve·

rifica-se uma diferenca, para mais
de Cr- 897.23&.68:9,00 no papel.anoe
da em circulação.

TUBARÃO, 'Z2 '(Do Correspon,
dente) - ° jornal "A Imprensa"
desta cidade em edição de 19 do

, " {
corr-ente mês, publica o seguinte:

"Como sabem os leitores, o dr.
Manoel Lobão de Queiroz, faz par
te do Díretorío tubaronense da
União Democrática Nacional, sen

do tambem candidato a deputado
estad ual pelo referido partido.
Domírigo ultimo, falando num

comício nu distrito de 13 de Maio,
deste município, o ilustre advoga
do atacou violentamente o exmo.

sr. Vice-Pa.esidente da Repuhlíca,
dr. 'Nerêu Ramos, qualificando-o
de, derrotado, de pessirno gover
nante, afirmando não ser' o ilus
tre catar inense, essa inteligencia
e essa capacidade tão .propaladas,
'pois que no Estado havia gente
muito mais culta ,e capaz que o

Vice Presidente da Republica .

Corno mudou õ dr. Lobão! On
Item referindo-se ao dr. Nerêu Ra..

,

mos, num discurso que pronunciou
nesita. cidade, dizia o seguinte:
Meus Senhores:

Ouvi, oute'ora, de eminente
Mestr,e que: na história geologi
ca, entre o mundo vivo de épocas
remotas, encontramos, muitas' ve

zes,' entes de hoje, esboçados por
caracteres comuns em criaturas

antigas. A essas formas organicas,
que anunciam, de longe, a vida

at.ual, dão, os naturalistas, ° nome

de "espécies proféticas". Pois bem,
meus ouvintes, na historia do ho

mem, também, de vez em quando,
a, imensos intervalos, divisamos o

fenomeno, não ele géneros, mas de
-indívidualidades profeticas" que,, ,

á distancia. premmcíam as ideas
e esboçam as instituições! ...

É o que ocorre entre nós, em

Santa, Catarina, na pessoa de seu

culto e benquisto Interventor Fe- blica Brasi leira l prece

deral, a personalidade notável in- * As 18,05 horas - Um programa
, para você - (A' ELETROTECNICA)

confu,dive'l, de emerítn estadista de E porque não falar nas pateio- As 18,30 horas - A tela pelo radio
sua Excia . o dr. Nerêu de Oliveíra ticas 'e sapientíssima leis da nacio- As 18,45 horas - Musicas Cubanas

Ramos! nalização do ensino nas quais Sta. 'As 19,00 horas - Momento esporo

Sim! Catarina" possuindo os mesmos tivo BRAHMA

Sua obra maior, meus senhores, problemas e talvez em proporções As .19,30. �oras - Noticiaria da
,. . ' Agencia nacional

não está nas grandiosas realiza, menores ao 'que, o RlO Grande do
1\.s 20 00 horas _ Ritmos do

ções materiaís de que tem dotado Sul, ultrapassou este bravo e rico Brasil
'

o Estado o que, por si só torna- Estado de tal modo nas medidas As 20,30 horas - Orquestra de

ria seu Govêrno benem�rito' mas, ado1vàdas, ,que ,e� se referindo à.. salão Guarujá (ESTUDIO)
na profundamente 'sabia legi.sIação quele máximo problema da nado- As 21,00 horas - Melodias mexi-

promulgada -,por Sua Excia. indice lidade só nas leis barriga verdes canas

, As 2,1,30 horas - Fantazias
incontes'tavel e eterno, de uma "in- se apegam e se Ireferem, elogiam As 22,00 Encerramento.
dividuali'élad·e profétiCa"., poremm- e transcl'evem, os escrHol'eS' ele-
cj'ando s·empr,e as idéias ,e esbo- g'isladores, homens publicas e jor-
çando sempre, as insütuições vin.. nalistas de além!
doiras! Dr. Nerêu:
Razão porque a personalidade de

nosso ilustr,e .visitante já transpôs',
de ha. muito e vigorosamente, as'

fronteiras do Estado, tornando-se
uma 'l�€'rsonalidade de J:ienome na

cignal!
Nas reformas das instituições

,exisiente,s e ·na creação de tal mo ..

do genial, de outras, deu Sua Ex
cia. a Santa Catarina o que: é mo

>tivo de justo orguUio .para. todos

l1ÓS, relevo inexc,ediv.el 'entre as

unidades federais de nos,s,a, Palda!

Tudo passa. Tudo se transfor

ma. Com o prepassar do,s s'eculos

nenhuma, dessas obras materiaes

rea.lizadas hoje, atestarão a nossa

existencia .. : Mas, as l.eis, a Iegi'S'-

tI !

,

I
, \.'

Ir j,'

laçã6, serão sempre e sempre, pa
ra a eternidade, o testerrlunho mais

eloquente, de nosso modo de vi

da, da nossa cuItur,a, dos. nossos

idie,ajis do' nosso sentirnentalis.,
mo, d� nossa inteligenoía moral e

valor de nosso atual dirigente!
Porr isn, o' Governo de' Sua Ex

ci.a. dr. Nerêu, jamais verá passar
sua luminosa trajetoria, pois que
esta brilhou e percorreu justamen
te o campo .imperecível das codi

ficações!
Sua Exciá, crava muito bem

fundo ern tudo. com essa magnifi
ca personalidade profética que
Deus lhe presenteou e oà Santa Ca
tarina, o escôpo não do dia de ho

je apenas, mas o dos' dias futuros.
Sua Excia. tem plantado, nessa

terra soberba e encantadora, não Ia

couve para 0' prato de amanhã,
mas os carvalhos, sob cujas fron

des, repousarão os nossos netos,
as. mais longínquas das infindáveis
gerações futuras J

Rádio Guarujã
Programa para hoie

As 8,,00 horas - B'om dia para
do Interior e Justiça do Nobre e você .f. .

tradicional Estado, da Bahia, pedia- As 9,00 horas - Nos bastidores

me, por carta que lhe conseguisse do mundo

um exemplar' ou copia do Decre- As 9,05 horas - -Variedades em

to-Lei nr. 301 de 24 de Feverei- gravações

1'0 dê 1939, em que V. Excía.. íns- As 12;00 horas - Of.er:f?cimen�os
musicais

tituiu, a obrígatoríedade do ensí- As 13,30 horas - Diario da Me-
no primário a quitação le o regis- tropole - (LABORATORIO SCOTT

tI'O do censo escolares, Exemplo & ENO)

positivo' de que -as instituições ' A� 1.3,35 horas - Oferecimentos
.' 111ústcaís - conto

oreadas por V Excia., ultrapassam JAs 15 00 horas _ Encerramento �

os limites do Estado, servindo mes- i 1 o Per-íodo -

mo de modelo ás chamadas gran- , As 17,30 horas - Alma portenha
des unidades federativas da' Repu- As 18,00 horas - O instante da

° povo tubaronense agradece a

V. Excia., as obras grandiosa.s que
d·eve ao seu fecundo e imparcial
Governo.
No p:ass'ado: a monumental pon

te que tem ü nome 'bemqui,sto de

,V. Excia. mesmo e o .centro de T' t
'

'·Ih'Saude; no presente: este novo Gru- eve quo ro I OS
po Escolall' "Mauá", e o belíssimo SYNEY, 22. (V.A.) - O último
edificio da Dire!oria,. doe Estra�as I nascido d� série de

.

quádruplos
de Rodagem cUJas mauguraçoes de Nova Gales do Sul, chegou

, "".
Ior,a, s,e' iniciam; no futuro: o Gru.. ao mundo às 23h49 m, hora;s 0-

po Escolar de Braço do Norte, cais de sábado.. Ü médico as'sis"

cujo terreno já foi adquirido pela tente declarou que a genitora
.Pref,eitura ·e doado ao Estado· e, "ipass;ava tão bem quanto era pos
,sobretudo o .Serviço de AgUa oe s'ÍveI após uma tal prova". A par-

Esgotos desta cidade! turient.e deu à luz a primeira fi-

Sim, tub�onens,es!: Iha na quinta-feira, e a um.a' filha,
Cóntinua na 3a. pag: ,e depois: a um garôto, no sábado.

*

Excelencia:
Ha meses 'a:til'ás, com grande pra

zer para mim, que devoto sincera

admiração ao Govêrno de V. Ex
cía., um intimo 'amigo e parente,
oficial de Gabinete do Secretãrto

Biciclefas
.,Inglezas

Acabam de receber
-

OSNY 84M4 & CIA.

NUNCR EXISTIU IGU-Rl.

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
, Florianópolis

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

PA·R A F E R I DA S,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I li I R A,S,
ESPINH-AS, ETC.

,I

Em qualquer uma das
não' há duvida de \ que os

Unidos, como a: nação mais

.,I,lOc1erosa:, deverão fornecer
r ial básico e o dinheiro

Esclarecimentos do Til S. E.
a coníeccãe.de cédulas

,
.

Poderà até conter só o nome do candidat
,

RIO� 22 (V.A.) :- Depois de examinar uma consulta q
lhe foi encaminhada ,pela presidente do Tribunal Eleitoral

Estado do Rio, referênte à confecção de cédulas para o pr
ximo pleito de outubro, resolveu o Tribunal Superior Elei

ral, em sua sessão de ontem, responder de modo geral,
guinte:

"Se deverá ser observada, rigorosamente, a ordem est
belecida no inciso III do paragrafo único do artigo II da R

solução n. 3.532, ou, se poderão ser usadas cédulas para v

readores, das quais conste: � no, alto, a legenda partídá .

logo abaixo, a designação da: eleição e, no último lugar o n
� .

me do candidato."
RESOLVE O Tribunal Superior Eleitoral responder qu

nas cédulas para as eleições de deputados e vereadores -
sistema proporcional -;- poderão ser observadas uma das se.

guintes ordens:

a) - designação da eleição legenda partidária - no'

me do candidato.

b) - tegenda partidária - designação da eleição.
nome do candidato.

c) '- legenda partidária - designação da eleição.
.

â.) -=-- designação da eleição. - legenda partidária.
'e) - designação da eleição - nome do candidato

f) - nome do candidato.
Ainda a designação da eleição poderá ser .ímpressa no

plural ou no singular. Exemplo:
Para vereador ou para vereadores.

As cédulas confeccionadas dessa forma são válidas, obe
decem as disposições legais, (art. 55 do Código Eleitoral e ar

tigo II n. III das Instruções para as eleições de 3 dê outubro.

Resolução n. 3.532, deste T.S.), e devem ser apuradas. Nem

a Lei ne mas Instruções obrigam a uma ordem determinada
nos dizeres das cédulas. Podem até constar de u mnome ape
nas, desde que registrado, caso em que 0_' voto será contacte;

para o Partido a que pertencer o candidato e para ele pró
prio. Assim a designação mesma da eleição não é obrigatória,
sua falta não 'importa em nul'idade da cédula.

As Instruções referem-se a designação da .eleiç�,r para:
maiores facilidades de apuração".

'.

Na i defesa da democracia
Ocupará a IAlemánha Ocidental o pôsto que lhe compete
contra um ataque russo. -- Declarações de Mac Clov,

.

alto comissário americano
.

FRANCFORT, 21 (U. P.) - O Alto_ e capaz de enfrentar o exército poli,
Comissário doas Estados Unidos na

I daI comuriista da Alemanha Oriental,

Alemanha, sr ..,-John McOloy, disseque Disse o Alto-Comissário que

a Alemanha Ocidental <ocupará seu mundo ocidental está estudando mei

pôsto na defesa da Europa, contra. os de fortalecer a defesa da democra

um ataque russo. cia" e que o papel da Alemanha, ICO"

McCloy fêz essa declaração em res� mo parte da Europa, "deve ser deci�

posta a perguntas da imprensa, a dido pelos governos e po-vos da Eu.. •

respeito do recente pedido do Chan: rapa, inclusive da Alem�nha e doS

celer da Alemanha Ocidental, sr.

1
Estados Unidos.

Konrad Adenauer, para que a Ale' Adel1auer fêz aquele pedido durantlf

manha Ocidental possa organizar uma entrevista concedida a um cor..

uma fôr·ça de 'defesa bastante forte respondente norte_americano.

__________________________________��__--------------
�í _

FV0GQattilo
O Diário, de ontem, engalanou-se com a entrada,

nos cofres da Prefeitura de Blumenau, da importân
cia de cinco milhões de cruzeiros, resultantes de um.

emprestimo com a Caixa Econômica.
'

Também devemos nós estar satisfeitos .

Se é· para a grandeza da progressista comuna"

bravos, brasileiros!
xx

\
x

Se o empréstimo, todavia, fôsse
-

para entrar no";'"
.'Tesouro, o Diário diria cobras e lagartos.

0.da luz, por exemplo, é recente!
x x

x'

O sr. Carlos Alberto escreveu um artigo magnifi-"
CO ,onterp.. Que bom se. o'' Brasil fôsse como 'a gente:
quer e não como é.

I Guilhel'me T�ll
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