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Retornaram os' srs,:.���rêu·;: ·R:àinos
e Udo 'Deê'lte',,��" i,:,

�,- .....: ...� .

Da excursão que empreenderam pelos mlu:ücipiôs'ido"'sül cataai

nense, retornaram on lem a esta Capital; '6s' senhores :\'el\el1.: Ramos e

. Crio Deeke candidatos do Partido Social Demoôrá líco, ao- Senado Fe-

deral' e. ao Gwrerno do Estado.

"

Fi

-

Suas Excelências percor-reram os municipios dê 'tüb-ãrão, OrIeães
\.

.

e Jaguaruna realizando comícíos nas respectivas sedes e nos distri-

tos de Grão 'Pará, Lauro Muller Braçó do Norte e Gravata!.

Da caravana fez parte o Deputado Joaquim Ramos que lai ter o'

seu mandato à Cansara dos Deputados, renovado pelo' sul. Acompa--

nhou a- também, o sr. Alcides Abreu.
-

Do' que foram as manifestações de apreço, solidariedade B apoio

aos eminentes homens públicos, daremos, a partir de amanhã, conheci

cimerrtos aos nossos leitores.
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(rescimenfo da

população pa�lista
SÃO PAULO,-'29 -(VA.) o

cre.se�11lento da t::idade de São

Paulo assume proporções assom

brosas e, no mundo atual, Um

clasp eom i1a.dl5si!J.110S [, ,pa14ale101i.

Concluida a coleta do Censo Demo-

_ gráfico apurou-se na capital ban

deirante uma população apre

ximada de, 2.062.000
�
habitantes

que sornados com OS 140.000 pro

vavelmente existentes nás zon�s
rurais, houve um aumento abso

luto de 950.000· pessoas ou seja

7,20/0, numa media de 7,2% por

ano.

Para os menores

abaDdon�dos
RIO 29 (VA.) - o Presidente

da RepubHca _ assinou decreto

abrindo créd il.o especias para,

atender as despesas com a constru

ção, fna Juventude Catolíca Mas

culina, da Arquidocesa de Ma.

ceio de um abrigo com finalida

des 'agricolas, destinado a menores

abandouados.

5- Congresso de
Medicina Veterinaria

/"

,RIO, 29 (V.iL) - Instalou-se on-

tem em São Paulo o V Congresso

de Medicina Veterinária certame

de que 11attici.p�m nllu;el'osos de

legados nacionais e
.
estraugeiros.

A sessão inaugural foi levada a .e

feito ás 2Choras na Biblioteca Mu-

'nicipal daquela cidade.

Treinam menores no
. manejo de arldas
de -gOf'rra
NOVA YORK, 29 (U. P.) - 9-s

russos treinaram meninas peque

nas no manejo de metralhadoras e

rapazes de quatorze anos na mani

pulação de tanques pesados. Foi

o que afirmou em .Leriox, no Mas

sachussets o antígo ministro da Fa

zenda dr. Nicolas Nyard. refugiado
há dois anos de seu país. Disse que

esse ir,einame·rito da juventude
causou-lhe maior impressão que as

grandes paradas militares em Mos,

cou.

Novo tratado entre o

'Brasil.e a Austrália
RIO, 29 (VA.) - Chegou a esta

cápUal o, sr. C. J. Carne, alto co

missario da AustI'ialia no Canadá

e que vem participar das negocia

cões em torno do novo tratado em

�studos no Mini.slerio do Ext-e

rior, ,entre o Brasil e. a Auslmalia.

Congresso Brasileiro
de Higiene,

RIO, 29 (VA.) Instalou-se

ante onbem a.qui o Congresso Bra

sileiro de Higiene, sob os auspicios
da SocÚ�dade Brasileira de Hi�i·e-
11-e. O certame reune grande nume

ro de médicos desta c,apital e de

varias unidCldes da Fed,eração. O

ato de inauguração foi assistido por

altas autoridades feder.ais e esta

.duais.

Udo Deeke e a realidade
- administratíva DeputadO Joaquim Ramos

Acha se entre nós, acomjranha-
.

do de sua exma. espôsa el. Maria

Brant Ramos o nosso distinto

conterrâneo sr, dr. Joaquim Ra

mos, deputado f,egeraI que,- no

Parlamento Nacional, se projetou

por brilhante atuação em prol dos

iinlClrêsses ;}ja coletividade �)ajt,I'i

ga-verde,
Figura' de inconfundível pres

tígio junto aos altos poderes do

país, o iluslre coestaduano tem"
carreado para nosso Estado valio

SO.s auxílios federais graças à sua

perseverante dedicação às cousas

e à gente catarínenses.
Depois de ter -percorrido· todo

o sul do; Estado em propaganda de

sua reeleição, o 'talentoso' conter
. râneo estará. hoje de volta a nossa

cidade onde. será alvo de múlti

plas homenagens dos que o esti

mam e o admiram.
"

Os de "O Estado" que, como

todos os seus amigos de. Santa Ca

tarina o sufragarão, nas eleições
,

.

(

Basta de doutrinarismo. O povo reclama precí:
samente menos teorias ou fórmulas políticas; 0.0 que

a experiência e o tirocínio administrativo, assentado

em base de realizações e de assistência prática às

necessidades coletivas. Velhos chavões, gastos atra

vés de repetidos assaltos à boa-fé popular e, porísso
mesmo, desmoralizados e repudiados pelo bom-sen

so, não lograrão impressionar o eleitorado, que, dia

a dia, .se previne contra os cortejadores palavrosos,
sem maiores credenciais à confiança do povo além

da ostentação pelintra e-das promessas trombetea"

das com todo descaso pela razão e pela consciência

dos cidadãos.

O que, pois, reveste de autoridade incontestável a

palavra de homens como o sr. Nerêu Ramos e o sr. Udo

Deeke não é senão o fato de cada um dêsses eminen

tes coestaduanos, apontados pelo P. S. D. ao sufrá

gio eleitoral de .Santa Catarina, ter passado pelos mais

altos postos de govêrno e poder oferecer como penhor
de sua dedicação às causas públicas, uma série de

obras vultosa e significativa, com que acorreu aos re

clamos das populações.
As maiores garantias de uma administração mo

delar, em presença do julgamento público, consis

tem no que de concreto, prático e benemérito haja

feito, com vistas na utilidade e no confôrto gerais. O

sr. Nerêu Ramos e o sr. Udo Deeke realizaram essa

prova real de sua capacidade de direção e de sua

consciência de govêrno, Administraram com a vonta

de e com a Inteligência, pondo-as a serviço da valori

zação do homem e do bem-estar social. Têm eles,
-

sem dúvida, as vantagens de haverem-realizado o que

OS .seus.adversárfos, cuidando de menos;p�ez�r, nunca
sabetiam realizar;

Não se vai ao encontro das necessidades do Esta

do apenas com descrever-lhe os problemas superfi
cialmente, sem os aprofundar nas causas e sem lhes

traçar' a solução exequível; nem somente prometer à

larga, prometendo sempre,' resolve as questões que,

na realidade incontrastável, precisam é de ação e de

suficiente espírito prático para defrontá-las e vencê-

las.
'

o sr. Nerêu Ramos tem o seu nome inscrito índe

levelmente em centenas de obras, cujo sentido social

lhe garante, na galeria dos que governaram o Esta

do, um lugar de pioneiro. Assinalando novos rumos

à política administrativa, deu-lhe orientação consen

tânea aos imperativos dos tempos, atenta aos anseios
do \homem comum. ,

O seu mérito, a tal respeito, súpera o q.e um po

lítico, para atingir' o d_f) um benemérito estadista, cujo
,

prestígio na alma popular não se fez senão a custo de

ouvir e satisfazer as reinvindicacões anônitÍlas, con

duzindo-se o governante pela pauta da justiça e da

solidariedade humana.

Quanto ao sr. Udo Deeke, nunca esteve alheio

às atividades dêsse grande Chefe, tendo-lhe auxiliado

técnicamente a execução do plano admirável e, a cer

t0 trecho da sucessão administrativa, assumindo até

a direção dos negócios públicos, pôsto em que conti

nuou as obras iniciadas e, por sua vez, empreendeu

outras, em idêntico objetivo social.

Eis como, agora candidato do P. S. D. ao cargo de

Governador do Estado, o sr. Udo Deeke, ao lado do sr.

Nerêu Ramos, póde falar com, perfeito conhecimento

dos problemas de Santa éatarina, sem encobrir, sob

o doutrinarismo balôfo e barato, tão de gesto de polí
ticos à antiga, a carência de informações diretas sô�
bre as realidades econômica& ou sociolÓgicas para as

quais devem volver-se as atençõés do governante fu

turo.
Votar em Udo Deeke para Governador· é, assim,

entregar a pulsos seguros o mando estadual, sob as

garantias da experiência e da lealdade às causas do

povo e do Estado.

de 3 de outubro, r.ejútiiam,se com

sua presença nesta capital e lhe

enviam cordiais abraços.

Escolhidos candidatos
do PSD em Pirabeiraba

Recaiu a preferencia sobre os nomes dos

srs. Eugenio Gilsen e Afonso Lemke

JüINVILLE, 29 (Do Oorrespcn- gard Rosentock. Representou o sr,

dente) - Realizou-se ante-ontem, Adhemar Garcia. 'presidente do

na séde do ·.sub-diretÓrio do PSD. ,PSD joinvilense' o sr. prof. Mota

em Píraheíraba, a reunião eonvo- Pires. 'Usaram da palavra, duran

cada para a escolha dos' candidatos le os trabalhos os srs. Edgard Ro .

sentock Waldernar Maia. e Mota

daquele distrito a cargos de vereá- Pires.
'

dores na chapa do referido parti, Os candidatos foram escolhidos

'do. e aclamados recaindo as preferen-

A reunião 'foi bastante concorr-i- cías sobre os nomens dos srs>�u�

da, seclfu- presidida pelo sr. Ed- genio -Gilgeri e Afonso Lemke.

Nomeado Bispo Au .. :Consfrução de
I xUia:r de Fortaleza petroleiros
I FORTAL�) - :Aten- _ RIO, 29 (V,. A.) - o presid�n.

I
dendo a uma solicitação do arcebis-

I
te da Republica decretou desíg

po d, Antônio Lustosa, o Papa acaba I nando o capitão de corveta eng.

de nomear o bispo auxí liar de For- naval Aires da Cunha de Andrade

taleza, A escolha r'ecaiu no sacerdote
para desempenhar as f:unções de

.
baiano, cônego Elizeu Mendes, secre- .'.

-

_

-

.

tárto do Arcebispo de Salvador.
f'iscal na coootruçao -dos nla'V'lOS

D. Antônio já recebeu a comunica petroleiros ,encomendados ·em es

ção e a noticia foi acolhida com mui' taleiro.s japonéses.
ta simpatia pelos círculos católicos

I
cearenses. Es'tatis'tíciI de Previ--
Regressnu a .�ond·res dência do Trabalho
RIO, 29 (VA.) - VIajando pelo
Constellation seguiu 'para Londres RIO, 29' (VA.) - O Presidente da

Sir Alexander Fleming cientista RepúJ�lica lassinou decreto C'onc.e._

britanico la quem o Bra'sil - conce- dendo exoneração 110 .sr. Oswaldo

deu a Gran Cruz da Ordem do da Costa Miranda dir,etor do Ser.

Cruzeiro. O descobridor da peni- viço �o Trab3i1hó. Piara iref,erido
cilina acaba de paI't�cipar do Oon- cargo, nomeou, por outro ato, 1)<

gresso 1nte1:naciona1' de 'Micro- sr. Gastãó QuaTtin Pinto de Mou

biologia nesta .capital, chefiando ra.

a deleg-àção � Reino Unido.

Consulados' alemães Mexicano cOD�eco-
nas capitals sol. rado por herOismo

am·erl·caD�S
WASHINGTON 29 (U8I8) - A

li
"Cruz do Mérito" por atos indivi

SÃO PAULO, 29 (V.- A.) _ O
duais de heroísí:no", foi concedida
a Florentino Gonzalez, do México.
por sua brilhante atuação na Coreia.
Tal concideração é a mais alta hon'

l'a�'ia que o Exército dos Estados

Unidos, concede. Os oficiais de defe'

sa declararam-que acreditam que a

Cruz do Mérito ganha por Gonzale<t

t"nha sido a primeira cÍada àurantEt

a campanha ela Coreia.

embaixador alemão Darl Splecker,
declarou que a intalação de con

slüado,s nas capitais sulamericanas

d,epende exclusivame.nte da Co.

missfJ<) Aliada de acupação e que

Sõ este orgão poderá d,ptêrminar
I a época .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como consequência da agr-essão É que Truman - como os de- A economia norte-americana
comunista ira Coréa as' nações da mais lideres democráticos _ está acha-se perfeitamente preparada
Europa Ocidental começam a pen- convencido de que somente si o para enfrentar a �Lual situação.
sal' mais em canhões do que em mundo TIvre se armar convenien- Em realidade a estructura eco

manteiga. temente será possível evitar no nomica dos Estàdos Unidos é ago-
De Londres a Paris, na Holanda vas agressões ·e preservar a paz. ra bem mais forte do que era em

e na Noruega - na verdade em Em palavras textuais;' Truman 19�9.
todos os países da Comunidade diz: Em 1939 o valor total da pro'
Allantica _ os assuntos militares "As nações livres. acham-se dução norte-arnerioana êrà

-

de nó
tem agora a preferência. 1- frente a uma ameaça de caráter bilhões de dólares. Neste momento, .1.. De or�em do Senhor Capitão dos Portos, dêste Estado, faço sa__Os economistas passam ao se- mundial. \ é de mais de 270 bilhões. bel' a quem interessar possa, qU!3 se acham abertas nesta Repartiçã(t�� ..gundo plano, e_ os chefes militares "Esta, ameaça deve ser enfrenta- De fato, houve um aumento de da presente data ao dia trinta e um (31) de agôsto corrente, as' ínsct-L;tomam a palavra, da com uma defesa de caráter mais de -iDO bilhões de dolares. ções para os exames a se realizarem na primeir-a (ia) quinzena de"A situação é definida pelo repre- mundial. Aliás êste aumento tem sido setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTA_sentante norte-americano no Con- 'Os Estados Unidos e as outras constante. GEM, PRIMEIRO E SEGUNDO CONDUTOR MOTORISTA PRIMEIRO>'''selho do Atlanüco Norte -:- Char- nações' livres podém multiplicar as Eni comparação com o ano pas- E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA, CONTRA MESTRE, PRATI...les M. Spofford - nas seguintes forças de que dispõem unindo-se sado, por exemplo o valor da prõ- CO, ,PRATICANTE DE PRA'rwO, A�RAIS, PATRÃO DE PESCA, ATA_palavras: num esforça comum para construir dução dos Estados Unidos é hoje LAIADOR, }\1ESTRE AMADOR e CONDUTOR MOTORISTA AMADOR...
"Os acontecímentos na Coréa a defesa. 13, :bilhões de dolares maior do 2. Também poderão se inscrever -nas Delegacias de São Francisco-

indicam que o imperialismo oo- "E esta é a melhor esperança do que era em setembro de 1949. ' do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de ME&-mu'nista não hesita em passar da paz que temos". Si considerarmos somente a pro- TRE DE- PEQUENA CABOTAGEM.
subversão. á agressão armada. Alem dos �O bilhões para uso dução industr-ial, veremos que o 3. Para melhores esclarecimentos sôbre '0 assunfu em apreço, os-
"Porisso nós precisamos estar próprio, os Estados Unidos j� des- aumento. é de 12 por cento sobre interessados deverão procurar a Capitania dos Portos s suas Delega-.

vigilantes. tinaram um bilhão I e 250 milhões os totais correspondentes à 1949, elas,
.

"O mundo ocidental precisa tor- de dólares para armar as nações e de 81 por cento sobre os totais Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Florianó_.
nar-se mais poderoso mílítarmen. do Tratado do Atlantico Norte. de 1939.

_ polis, 1° de agôsto de 1950.
te". Dentro em breve, outro bilhão Outra indicação da solidez da NELSON DO LIVRAMENTO COUTINHO
De Washington chega a voz do de dólares será destinado para ês- economia norte-americana é o nu- Bscriturúrio da classe u(j" _ Secretário

Presidente Truman, dizendo: se mesmo fim. mero de pessoas empregadas.
"O facto de que as forças comu- E ainda há mais' para o futuro. Enquanto que. antes cda outra

nistas invadiram a Coréa é um Claro está que, neste momento guerra _ em f939 - o numero de
aviso de que poderão dar-se ou. a principal preocupação dos Es- pessoas empregadas era de 46 mi
tras semelhantes de agressão ar:" tados Unidos é mandar armas pa- lhões atualmente é de quasi 62
mada em outras 'partes do mundo". ra a Coréa. milhões.
'.compreendendo a gravidade da A moíiilizacão industrial 'e mi· Quiçá o melhor indice que lhes

situação, a FraI1'Ça se prepara para litar em que se acham empenhados posso dar para que avaliem a pu
aumenlar seu orçamento militar os Estados Unidos, neste momento jança econômica dos Estados Uni-
em 20 por cento. não afetará o progresso da econo- dos é a pro lução do aço.
° orçamento militar da Grã-Bre- mia norte-àmerícana. E;m cO'l1�a\'aç\[o com '1944 '-

tanha antes da agr-essão cornunís- Inicialmente convém notar que considerado como ano record _ a

ta na' Coréa 'era de 780 milhões se trata de uma mobilização par- iPl'Io;dução de aço aumentou este, �

de libras. ciaI. ano em 11 milhões' de toneladas.
Agora - segundo acaba de A menos que a guerra na Cor éa Finalmente, os Estados Unidos

anunciar o Ministro da Defesa, se expanda e se transforme na produzem hoje um. terço mais de
Emanuel Bhínwell _ o orçamento Terceira Guerra Mundial, a mo- aliment�s do que pro.duziam antes
militar da Grã-Bretanha é de 880 hilízação norte-americana contí- da guerra contra HIUer.
milhões de libras. nuará sendo parcial. Ao solicitar poderes para efe-
Isto representa um acréscimo de No sector industrial, o governo tuar o mobilização parcial dos Es-

100 milhões de libras como con tem agora poderes para estabele- tados Unidos o presidente 'I'ru

sequência ela 'invasão comunista na cer prioridades e distribuir mate, man deixou em claro que o pro
Coréa. rais de' 'aeórdo com as necessida gresso econornico não sera detido
A Itália deverá chamar 80 mil, des da defesa nacional. pelas medidas de emergências.

homens ás armas. Neste sentido, o govêrno está li- "Com o nosso enorme' poderio
Esta decisão elevará O' exército mitando o uso de matérias primas economioot->- disse Truman - as

Italiano a 250 mil homens. em 'algumas índustrias não-essen- novas e necessárias medidas que
De acôrdo com o tratado de pa{ ciais. recomendo podem ser tomadas

assinado pelo govêrno de Roma, o ° presidente 'I'rurnan possue com confiança na capacidade que a

exercito italiano não pode ter também 'autoridade para requisi- nossa economia tem de suportar
mais de 250 mil homens. tal' quaisquer artigos que- Julgue o peso que elas r,apresentam".
Na Holanda, o govêrno acaba de imprescindivel para a defesa do •

convocar 30 mil reservistas. pais.
_.

..•••
Naturalmente·, todos êstes movi· Em tempo-s normal.,s, o presiden-

mentos engrenam-se com as pro· te norte-americano não tem os po
v'<Í!dências ton(adaSl ,pelos Estados deres que acabo de 'expôr.
Unidos. ' Trata-se de poderes que lhe fo-
Foi o pr_esidente Truman quem ram concedidos pelo Congresso co-

indicou o caminho a seguir ao mo consequência da invasão cu-
.

sólicitar ao COI�greSso uma

verbal
munista na .coréa, e que lhe per

de 10 bilhões de �olares para aten· mitem realizar. a mobilização par- "T"I'N'T'A'·s·· 'p'A""RA'
.

'1' 'MP'
.

I'R'E-S·S·'1"0'
.

d,er as. necessidades militares dali cial que está sendo efetuada nos
.

Estados Unidos. Estados Unidos. _
" C O T TOM \A R

#H E P II C H O L B N

PARA OS MALES DO

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

/.

\

I
A. guerra na Coreia

o �-- --__------�__--_

Ministério da
Capitania dos Portos do Estado de Santa

Exercicio � 1950
·EDIT4L

-

Catarina

QUER VESTlR·SE COM CONFORTa

Rua Felippe Schmidt 4A

E ELEGAN<IA'
PROCURB A

Alfaiataria
.

Mello
,

Crédito . Mutúo Predial
\W'\"""'--' '/ .

.

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que Sã0 basea
dos nos resultados Mi extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a' mesma 10Jeria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi
quem em dia.

J. MOREIRA &; ClA.
CONCESSIONARIOS

Clube de Caça «Couto de Magalhães»)'
Devendo realizar-se nesta, Capital; no mês de setembro vindouro...

organizado pela Federação CaLarinense de Caça e 'I'iro, os campeo-.
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo de Sa.nta Catarina, de 01'-··

dem do sr, Presidente, ficam os srs. ass�ciados convidados a compa
recer no Stand Capitão Paiva; da Policia. Militar gentilmente cedido·..

por seu dignOl Comandante Geral, a qualque'r hOl'a do dia, para devida
treinamen to.

Oportunamenf.e será marcadà a, prova' de sele9ão da qual serão>'
escolhidos os atiradOT�s que 'repres,entarão este Clube !la referido CeT"

lame.

Flbrianóp'blrs; 5 de Agôsto de 1950.
Egberto Moellmann

Seéretário

AtlântidaRádios
ONDAS E

,

O sucesso da técnÍ'ca electrônica - Atlânlida - Super construção para durar mais Atlântida -= Som natural - Alta Sensibilidade
Grande alcance Otima seletividade VBNDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electroia� Transmissores Amplifícad'ores

Atlântida "Rádio' Cat�r;nense Limitada
, '-...

tecDico WALTER LANGE

.'\

Atlântida

Diretor Rua Trajano, n: 31 Telefone n .. 1459Jr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o h�'rADO--Quarta-�eira 30 de Agosto ne 1J5J
- •

-
--

.......

apuraçao
3 de

A

§ 3° - Se a cédula contiver Ie-
: ,;genda e- nome de candidato de, ou
tro par lido apurar se-á o voto

somente para o partido cuja Iegen
.da constar da cédula.

§ 4° - Se a cédula contiver so
mente a legenda partidária 'apurar

,.se á o voto para o partido (art.55
e §§ do Código Eleitoral).

ArL 33 _' Considerar-se ão elei
tos tantos candidatos registrados
por um partido quantos o respeoti
vo quociente partidário indicar, na
.ordem nominal que cada um tenha
recebido (arL. 58 do Código Elei

; tonal) .

Art. 31; - Obtem se, para cada
· partidoo quociente partidário di·
· vidindo se pelo quociente eleitoral
'o número de votos válidos dados
-ern cédulas sob a mesma legenda,
· desprezada a fração (art. 57 do
-Oodigo Eleitoral) .

Art. 35 � Quociente eleitoral é
""Ü resultado da divisão de número
· de vbtos válidos, inclusive os em

.branco pelo número de lugares a

'preenche-r em cada circunscríção
-elcítoral desprezada la fração, se

.igual ou iní'ertor a 1{1eio, equiva

Sr. Pedro no-eiu
Faz anos, hoje- o conceituado .

com
comerciante sr. P�dro Morellí re-Gene Kelly
t· d d d Brusque, IaJudy Garland siden e na �l a e e

3 quem cumprimentar.
-0-42.8!J0 ALEM DO HORIZONTE AZUL

S' ct« R d S'l7� Tecluiicolor I 1'. I • a 1 v� .

I
Ocorre nesta data, o amversárlo

com
.

'
. .

Dorolhy LAMODR natalício do sr. CId R. da Silva, do
,

alto comércio de Rio do Sul e aRichard DENNING,
Patricia M'ORISON.

.» quem o "O Estado" [uhilosamente
cumprimenta.Preços: - Cr$ 6,20 '- 3,20 -O":""""Tmp. 14 anos".

das eleições
outubro

de
,

lente 'a um superior (art. 56 do
Código Eleitoral).
Kd. 36 - Se com a aplicação

dos quocientes partidários não fi·
. ,

oarern ·pre·enchIdos todos os luga-
res, ésses serão distribuídos,. me
diante a observância das seguintes
regras :

1) - Dividir se-á o número de
votos vá lidos atribuidos a cada par
tida .pelo número

:

de lugares por
êle oblidos mais um, cabendo 1U0

partida Que apresentar a maior
média um elos. lugares a preen
cher:

a) - Repetir-se á a operação
para a distribuição de cada um dos
outros Jugares .

,".'

§ 1° - O preenchimento aos lu
gares com que cada partido Iôr
contemplario far-sf'-á. segundo a

ordem de votação nominal' dos can .

didaLos;
§ 2° - Só poderão concorrer à

dlstrtbuição os partidos que tive
rem obtido quociente eleitoral (art
59 elo Código Eleitoral).

§ 3° _ Para melhor aplícação
das egras constantes dos artigos
anteriores, atende-se para o seguiu
te exemplo explicativo :

'Votos válidos (inclusive os em branco) .

'L 'h,:' ugar·es à pr-eencher ;
.

"Quociente eleitoral (votos válidos divididos pelos luga-
res a preencher . . . . .. .. . -: . 42.800

7 6.114
Quociente partidário (votos de cada 'partido dividido pelo q�cien

·:te eleitoral).
Quociente
Eleitoral

............ (11.000 + PO,' 6.114 ígrral
.. !. . . . . . .. ( 8.000 + p'Ül� 6.114 'igual
. . . . . . . . . . .. (7.000 + poe 6.114 igual

D (6.000 + por 6.114 igual
Sobras dos lugares à 'preencher: 7 _: 3 = 4

_
MAIORES MBDIAS _ Votos de cada partido dividido pelo. quoci-}ellte partidário mais 1. '.

...,

Votos Quoc. Partidário :Maiores Lugares
Médias

l .Partidos Votos

A

�)

Partidos
. jI.·açõe_s

A
1° lugar B
2° lugar C
:;:.30 lugar A
4° lugar B

A
.' •••• 00 o ••

11.000 + 1 mais
8.000 + 1 mais
7.000 + 1 mais
11.000 + 2 mais
8.000 + :! mais

11.000 + 3 mais

IMPERIO - As 7,30 horas.tação na ordem decrescente de
(Estreito)idade' (art. 62 do Código EI,eitoral). �IEUS SONHOS 'TE PERSEGUrE;\1

Quociente
Partidário

�-:.... ..... 1
........... 1
........... 1
........... O

mais 1 Distri-
buidos

5.500 1°

4.000 2°
3.500 4°
3.660 3°
2.666
2.750

ArL 37 - Em caso de empate
haver-se á por eleito o candidato
mais idoso (art. 60 do Código Elei.
toraI).
Art. 38 _ Se nenhum partido aI·

.cançar o qUOCiente eleitoral, con·
sid·8rar se·ão eleitos a té serem

I preenchidos todos o.� lugares, os

candid;atos mais votados, (art. 61
do Código Eleiloral). Art. 40 - Os lugares a serem

,
'j ArL 39 - Consid.erar-se·ão· suo preenchidos nas câmaras legisla Li->-i:i�entes da rel)resentação partidá.] vas, se em húmero de três ou mais'
na: serão distribuidos pel,u forma e.s.

a) - -os n1ais votados sob a le·l tabel·edda na art. 33; se forem:genda e não eleito.s efetivos_('as liso ! dws serão (ltribuiclos aos contem ..

tas dos respectivos 'partidos. I pIados na distribLlição das sO,bra.sb) - em easo de empate na vo° I preVl.stas no art: 36. �

1 2
1 2
1 2
1 3
1 3
1 4

§ 1 ° - Na ocorrência de vaga,
niio havendo suplente para preen ..

-

chê-la, far se-á eleição, salvo' se

faltarem menos de nov,e· meses pa
ra firíd�ar o periodO do mandato
(art. 63 elo Código Eleitoral).

-,

Cine�mário

Cymi_ssão-do Impos to iSUldlCal. IRIO, 29 (V. A.) - O ministro
Ido :.rI',abaD10 deliberou que as reu-1niões da Comissão do Imposto I-Delegac,a-O do Bras.-} a' Assemble' -.-a 'Sindical não mais .terá o carat�s·ecreto, - podendo JS'er

.

as'sistidas iG �I d ONU por jornalistas acr'edifados juntoera a ao Ministro. Informam de CUfiU-1
RIO ba CJue João Momes autor d·e 131. 29 '(V.A.) - O presidente da nistro da Justiça, e os embaixadores ...._-n -

bl' mor.tes e eleito vereaclol' ,pelo mll-
.....epu lca nomeou o embaixador Llfiz d.e Faro Júnior, João Carlos.Freitas Vale para cl�efiar a Delega- Muniz e Gilberto Amado. Para dele. nicipio de Irati ma tou a -facadas"ção do Brasil à V. Assembléia Geral um jovem de id.entidade ainda ig'.da Organização das Nações Unidãs, gados suplentes foram escolhidos o noracla, fugindo em s.eguida ema inaugurar·se no dia 19 de setel11·1 sr. Dallton Jobin, os ministros Fel'

um "je.ep".bl'o em Nova York. Serão delegados! nando Lobo, Sousa Gomes e Teixeira
,1) professor Vicente Rao, antigo mi·( Soares e o SI'. Olinto Machado.

(;[$ 1.750.00
Q. quanto custa uma enceradeira

,A 8 N O
'ELECTROLA'NDIA

Hna Arcipreste Paiva

."

EdUicío Ipase -Terreo

RITZ - -As 5.'e 7,4.5 horas
\_ Um filme tão sincero como o

pr-imeir-o beijo de amor!
- Um romance sublime que per-'

manecerá para sempre no seu co

raçiio!
MINHA PARA SEMPHE

.

com

Sonia 'DRESDEL,
CliffoTd E.VANS.·

- Um poema de rara ternura c

infinita beleza!
No Programa:

1) - A Marcha da Vida ._: Na- .

cional. I
2) - Fax Airplan News .- Atua

lidades.
Preços : - Cr$ 5,00 - B,20
"LIVRE" - Ornanças maiores de

5 anos poderão 'entrar nu sessão
de 5 horas.

ODEON - As 7,4.5 horas
Colossal Programa Duplo

1) - O Esporté em Marcha
l\la.cional.

O
2

PIRATA

Na·

Panelas de pressão ARNO
fi

.

(r$ 510,00
Grelhadores Etétricos

I a Cr$ 300,00
na Eletrolandía

Teclinicolor

ROXY - As 7,45 horas
Ultimas Exibições

1) -- Cínelandia Jornal -

cíonal .
\ O ANJO E O MALVADO

com

Jhon WAYNE,
Ga.il RUSSELL
Bruce CABOT.

_- Uma tempestade de- rISO -

MAROCAS A GOSTOSONA)
com

John WA,YNE,
Renie RAINO.

Preços: � Cr$ 5:00 - -3,20
Imp. 14 anos". I

Tecnicoloj'

RITZ _ Amanhã.
Sonny TUFT�
Ann BLYTH
Ruth WARRICK

I
em

EGOIS'l'A

Rua Arcipreste - Paiva -

o PAB�E�t!t�º)U I
A leitura na cama (],oilado ou·,

recostado, conslitui l�enoso traba·
lho para os olhos, pl'incipalmen
te à noite com ilmninacão art1
fi.ci,al. Em tais ccindiçõ.es, O repou·
so elo éorpo é ilusório e não com

pe'nsa de forma alguma a fadiga
dos olhos pois esta acarreta irrita
ção do sistema nervoso e con�c
ql;'Jnle fadiga geral.

Vida' Bocial

I

sa, receberá a senhora nataliciante

hoje inúmeras felicitações, as

quais, prazerosamente nos associa-
,

t

ANIVERSARIOS :,
Rosa �liaria

Rosa Maria, galante e inteligen
te fi lhinha do sr. Alberto Maya e

de sua exma, espôsa d. Adelina
Cunha Carneiro Maya, vê passar,

hoje, o seu 90 aniversárío natalicio.

Comemorando tão feliz evento,
Rosa Maria oferecerá às suas ami

guinhas que írão cumprimentá-la
q.ern cumprimentamos.

-0-

mos.

-O
Sra. Iolanda Iconornus de Sena
'I'ranscorre nesta data, o 'aniver

sário natalício da exrna. sra. d. 10-

Ianda Iconornus de Sena digna es

posa do nosso .distinto conterl'aneo
sr. "Abdon Sena capitão do Exér
cito' Nacional.

'

(
- O

Ilma Rosa vietra
Assinal.a a data de hoje o 4° aní

versário natalício da galante me

;1ina Ilma Rosa Vieira, dileta filhi·

nha do sr, Osvand ir Vieira com

petente operário de carpintaria i
da sra. d. Cora Vieira.
llmà R�sa, pelo transcurso> de

tão auspiciosa data; oferecerá as

suas amiguinhas e familiares uma

festinha.
FAZEM ANOS HOJE:

O sr. Armando Fonseca;
- o sr. Jo.sé O. Lobo Figueiredo.

D. M,eria da Gloria Marinho
Faz anos hoj'e, a exma. sra. -d,

Miaria da .Glól;ia Marinho, espôsa
do sr. CeI. João Cândido Alves Ma.
rinho ex-comandante da Policia Mili- Novo tratamento

df1 raiva
RIO, 29 (V. A.) � Informam de

Petropolis que o emprego do anti
biotico no combate á .raiva estli'
s-endo eiperimentado com :exito nO:
Instituto 'Butantan .

Os medi-cos Mutilo Azevedo e

-Jorge rl'Ilacedo apresentaram aD,

Congresso Internacional de Micro..

biologia comunicações solbre ore..

suHado da utilização do proce.ss()
al}ti-biotico como preventivo dI)
terriv·el mal.
A ora. Glydis Hobpey vai a S.

Paulo especialmente pa·ra ·tomar
conhecimento

I

direto dos resulta..

nos
.

cientistas brasileü·os.

lur,
-0-

Srta. Eli TiblÍ1'cio
Comemora hoje, mais um ani

versário a gÍ'aciosa senhorinha Eli
Tibúrcio, dileba filha do sr. Alfre
do Tibúrcio alto funcionário da
firma Carlos' Hoepcke S. A. Comér-

'1 cio 'e In?Ú'stria. A ?istinta aniver
sariante 0.5 cmnpnmentos de "O
Estado". '

-0-
Sra. Alfredo Xavier Vieira

Em meio ao oarinho de seu es.
poso e filhos, vê passar hoje o s,eu

natalício a ·exma.� sra. d. c1dolin�
Medeir'os Vieira digna esposa__, do
sr. P:rofes.sor Alfredo Xavier Viei-

•••• , .. 1

ra, In�p�tor Esco�ar da 16a cir� TINTAS PARA PINTURAcunSCrIçao.

rPor suas virtud·es incomparaveia .
C O T TOM A R

de espo·sa exemplar ,e mãe carinho- .. . ;................. • ti

_
.

Oficina dEEI
Serviç9 Especi�liza�o

AMPLO ESTO-O�UE DE' PE�lS�6ENUINIS
CODsêrfos em geral

FIGUERAS & -HOMS, LTDA_I •

Distribuidores exclusivos neste Estado
do·s iliamJdBS veículos

JEEP DAWILLYS�OVERL��J)
Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre Roma, 53

FLDRI1NOPOLIS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.� �
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T C
��.

\�J A' �:.

I Transp�rtes· a�reos Catarinenses S.B.. t
��� �
� A

� \ Agora, sob a orientação técnica da Cruzeiro do Sul *��. ESCALAS '+.�.
� ',: �
'..�� As SEGUNDAS, QUART.(iS E' SEXTAS-Fj1RAS: .

.

. ��.
�';J Rio de Janeiro-santos-Paranaguá........:::Curltba .:.
�� Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. ..�.
� �
tl1 AS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS: :�.� Porto Alegre-Lajes-Florian,ópolis-Curitiba ••'+t........

PáS t R· d J
. ;,.,....

�..... aranagu - an os e 10 e aneiro. .....
.,...� .

���
T f ed d '..�.

�i� orí as ·re uzi as �i.
� Modernos e possanteS' ,aviões DODglas i
� +

i�t�
A escala em Joinville, Itajaí e JQí,tçaba- está dependendo da '

.:.
� conclusão das obras do aeroporto ,...local. .:.
� ,

�

'I�
TRAFEGO MUTUO .cOM: ·�i·• Cruzeiro do Sul-Rio ��

i �
�

� Savaq=Porro 'Alegre �:.

t�� Pluna=Montevídée '.

»>: :i:
w . . �
�i� PASRAGENS E CARGA .i.�� Florianópolis: Fiuza Lima &, 'Irmãos ••�

I�:! �.
I . Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 ,.,
, .. .:.��.l ....
��� Agência CRUZEIR9 DO \SUL .:.

- ��� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 .::.
1:< :
�:� .

/7AJAI:.
.

' .:�.
��� Luiz Noceti,-Roa Pedro Ferreira (Bd. Bauer S. 4.) ::; Visão maior e mais perfeitlll
t: I .

O t 'd t b d CdS! : que 8 de um bom binóculo

�!� . li ras a ac es com os su -agentes a ruzelJo o li :!: alcança quem tem sólida

I.' ••• inetrução.

�t� / : Bona Hvros, sobre rodos o.
�� �:� assun tos:��� r

.

. ��. LIVRARIA ROSA

�!� , .I. Rua Deodoro. 33 - Floriató:>o!!s:
� ('.�
,: i .:....�•..:...•.:...•..:...•..:... + +" +1� �.:.�.� • r. � � � "If +' • • .. + • .. � .. � � � � +1" � � � � � • + � ."" � � + • � .. • � • +' •. ""' ."" �,

DAli 'LOGRAFI Servico Elei toral
. " -. -

Do Cartorío Eleitoral da 13a, Zona� pede-nos seja publicado que, "
de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito.
rais, a -ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN·
TE NO HORARIO DAS 14 AS 16 HORAS diáriamente.

, --

......................� � � .

Ao DAMASCENO DA SILVA

(orrespon�el1(ll
(omerclal

.

DIREQAO I .

Amélia M Pigozzi

Confere
Dlplomll

METODO.
Moderno e EflclentB .

DR.

Au" General Blttencourt, 48
. (Esquina Albergue Noturno)

AÇOES CíVEIS E ÇOMERCIAIS

ADVOGADO

Colégio Catarinen'se
.�

Praça 15 de Novembro, 22 - Z" aluI.

ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu
nos, o 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 l..8,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
P.ausa, 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.

(Edifício Pérola)

1'9ne.: 1.324 • 1.188

Florianópolis - Santa Catarina

CURITIBA TCLE.CRÂUA.; PROSEBRAS
/

L

I

Bom binóculo
Grunde visã.

)
".

-

•
s�pr��
·�.h,un·e �orn ... acabamento"
solidez... no piano perfei.to!
Além de vários modêlos para

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser .seu hoie
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Scfiwartzmann
,

RE'PRESENTANTE
para' Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - Tel. -KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar'

Florianópolis
'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO-Quarta-feira, 30 de Agosto de' 1950 5

, Informações
, I

�" ....;.;-.,._-..- .._-
Dofario! das empre-

II �_,ESTADO sas.!!!J.!!rias·
li • Redaçlo e Ofieínu 1 1'••

João Pinto n. 6

I' Diretor: RUBENS A. RAMOS

Proprietário e Dir.-Gerente
I SIDNEI NROCdE�I Diretor de e açaor

I GUSTAVO NEVES

II
I
l

\

Cristalaria Cruzeiro'
Representante Exclusivo

/

A. TALARICO
nc« Deodore n

,

3 (soúrado)
EXPosição Permanente de

VIDROS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS TIPO MARSE,
LHES, LAQRILHOS, PAVES E BLOCOS, ARTIGOS PARA

FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR, ARTI-
.

GOS DOMÉSTICOS, BAR E CAFE'.
ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR

RAFAS e CRISTAIS EM GERAL.

'l

14- Batalhão 'de' Caçadores
Se·rviço Militar (Classe de 1931)

Edit,�l
O Gomando da Guarnição Militar de Florianópolis, lemo

"tora a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianó-
-

-polís, Tíjucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
.servírem no 14° Batalhão de Caçadores na 2a turma de 1950,
.que os mesmos devem se apresentar naquela 'Unidade) no Es
-treíto, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas. -

!
'

Quartel em Florianópolis, 17 de agôsto 'de 1950.
,

Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da
Guarnição Militar de Fpólis. .,

I

T O N I C AR DIU M \
�.

Toníco do· coracão
:.

�Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulacão do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão artêrial, Can�aço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
.
Molestias dos Rins, Reumati-smn. Nefrites.

Preserve sempre a

alegria de seu filho,

não permi.tindo que

. os desarranjos i:1-

testinais (diarréas)
o atonnentern.

Se é é bom

IMOV,EIS
..

V. S,_,construiu um prédio? Não'o legalizou no Registro de imóveis,]
• Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
.si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório Imo_

� .biliário A.L.Alves, rua D.eodoro 35, que está habilitado a regularizaJo!l
•..-criteriosamente, __

RIJOU'l'ERIAS LAGUARDA
Criações próprias patenteadas dos brincos plasticos
CRAVO, COCADINHA, ESTRELA, 'TRES F'LORES e

muitas outras novidades de grande aceitação, ofere
ce representação exclusiva a firma edoEea.

.

LORENZO LAGUAR.])JA
DISTRITO FEDERAL

uteis

� Do O1.n6YAo - LAcaa7 non..
.A.uto-V1&t6o [taJat - l1iIoJaI - II ...

ru.
. ""'...

J:x� Bn8cz._ _ ........ _l' lIoru.
.Ilxpreuo B!M.l.IIQueu. - .Oft �
1&,110 lIoru.

Àutn-V!.a9ao O&tllI'1iMIue - leIaYUI
-'bor... -

I
Áuto-V1aç6o Clat&r1ill.eDM _ 0Uttae

_, .,11 ho1"u,
Representante: ROOOT!&ria h1-Brutl - f'6rtIe AI...-.
ASLARA ·lIboru.,

.

Rua Senad�r ·Dantas, jC) _ 'S laa:: �-Brui1e1ra - Jo1D.Yll.-

andar .

R4pldo 8ul-Bru1leln - CUrlUlIe ...

II horas.
TeL: 22-5924 - Rio t'e Janeiro A1dO-YfaeloT��'_ ...... AJeo

RAUL CASAMAYOR 1ft - 8 boru.

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ .A.uto-V� C&tar1UIlIIe _- �
- II horu

SO 'andar �, .A.uto-Viae&o catarta.ul - lofaYUI
• -Ibor...

TeI_: 2-9873 - São Paulo
.A.uto-VI� c.t&1'In.... _ hllU't<l

ASSINATURAS - ., horas.

Na Capital 7 ��IO 810 on.t6.... - Lqaa_-
Ano ......••..... Crf 10,00 �A Ql6rI.a - l.qaa - fIM

• fi*, horu.
Semestre .o, •••• o,. Cr' 45,00 Expreuo Bruqu.u. - ......_ -

Tri t C t .. I:. li hon.. -

mes re ., - • . r ...,00 ,,-)to-viaoio l1ajú __ [taJal - 11 ....

![!. . o,. Crt '.00 ruo

Número avulso •• Crt 0,60 13�cfr�t? Sul·Brullem - JolDT11s-

No Interlol' Rápido SUl-BruUelrll - -curt"bI .....

• horal.·· ,t
Ano ••••••••••• - Crt 100,00

I
. QU.A.llT.A.-J'D.A

-.-

Se tr C, 80 .A.uto.Y1aoIo CatllrllwUe - �
t me. e "., .... , r ,00 -lhOll'&II. "

"1:1
Trimeatrê .....• :. Cr' 36,00 Àuto.Viajl&o OfotarIaeaM - 1.�

- • horac.
Número avulso .. Cr' 0,80

, .A.uto-v� ClatarlDCUe LeCwu
Anõncio. eediante contrito.

,-
8.30 bar....

O. origlUis. mesmo nio 8 ��!�� Sul·BrasUeira _ CurlUba -

I
pnbli,cados. não serio Rápido Sul·Brullelra - Jo1D.'f1le-

13 horas.
drrolndos. • Expreuo Ao on.to� - lApN -

A dlr......o aJo se respon-

t
11 hora.. ..

...... Jlxpreao BnLIQuaM - DnIIl- -

I
labiliu pelos coneettos '118 hora..

emitidos nos srtíaoe .A.uto-V1açlo [taJ&1 - naJIJ - 18 ...
..

Ir...usinadoL bpreaJo BrwIqu_ - .... Tra"
- 18.30 horu.
RodOTIAria Iul Brutl - ..... �

____'-r, ..,.,.._ .. -'. bor&a.
QUINT.A.-rJDll&.

(_AViação Aérea .ll�����tariIwUe
Horário

.

_

...��:��o C&tar1n«IIR - 0Ir1"

.A.uto-Viaç&o C&tu1MIIM - I......
- • hor...

P'rt& ÀutG-V1açl.o c.cann.- - 'I'üu'I.
- II nor.... .

Luto.ViaÇ40 Olt&r1.Jl.eluM - �
- 11.80 Daru.
,1lxJ!�MC 860. 0rI.It0TI0 -.� -

, hGc'U.
r

1lmpr.6a Gl6t1a - Lquae - • l/W
-1 1/2 horu,
�_ BruJlquen.. - 1IruIq_ -

II horu. .

.A.uto-VI&çla [ta11!f - ltaJal - II ...
l"U.

� Rápido !ilul·Bru1lelra ,- Jo1D.-ns.-
13 _h_9l'aS.
R4Pldo Sul·Brasileira - CUrlU_ ....

• horu.
.mpresa Sul o...t. Ltda - X&psc6 - ..

- • Mru.

llCXTÁ-J'IlIIU
ROOOT14rb. auJ Bru1l - l'61'W .AleIrt

- 8 bOfalL
.A.uto-VlAl�o CAtu'1naIl..

- lI�boras.
.A.uro.V!açAo cata.ootnena

- I boro,

Auto-Vla� 'C&UI1lleuI - �
- 11,30 hor.,:"

-TAL" _ 13,00 - Lajea O farto' ExpC'el!SO ao Ol'lstoTlo - � -

! '1 toru. . --'..,.
&legre i .Al1to-V1açIO Iuja! _ ltajai - 11 ltIí
PANAIR - 9,25 - Norte. I ���UD Bl"IaQu_ - IlrUQWI .::!
CRUZEIRO DQ,:.!UL - U.'"

-I
16��� Sul·Brasllelra - Jo1D.l'll.-

'ÍÕm '< I '" I 4 . I" fl,r�rlll":�I?iitl 13 horas, ,- _'J
VARIO - fUO - Nori.

-

fi ��!� Bill-Brasileira Curlt1ba .....

PANAIR - 14,35 - Sul I A�to-Vl.oiO s�� .....
_ cuffi:..

Ouinta-fflif'fJ I ..
.

- II horas. .

-l',U" - 8," - Jolume 1!�J>i�� ,S�.Brullelra
ClIritllta _ Fanupi RAopldo Sul-BrasUelra

O horas.
__ u..tos. • Rio." .-. horas.

PANAIR _ 9,25 - Norte .A.uto-ViaçAo ca�_ - íola�
- 'horu.

PANAIR - 14,35 - Sul r .&.uto-Vlaçlo 0atar1t1eDae - T111IIId4I
- II blN:·u. •

VARIG - f2,30 - Sul Jl:rprlJaeo Mo� - Lq1UIa _

ORUZEIRO DO 3UL tl.11
"

�':�!IIIO Bir'uMluenss _ ........ _
'I;ll'te 14 hor... (p
CRUZEIRO DO SUL _ Ui,a.' _ ...:.utc-V� ttaja1 - i1aJa:l - 11 ....

Ilxpreaao�. - J(� l'I'atII
- 9.110 horu.

Sezta-fetra Ilxpreuo GIór1a - � - , l/I
e '1 1/2 h()I'U.

""TAL" - 13.00 - La)es • Pira. DOMINGO ..
RApldo Sul·Brasileira ...;, CurtUba _

• horas. •

t.

ê
Seu �
organismo <, �

'1está sempre �perdendo e'

�fOSFATOS! �
o organís- �

.

mo huma- �
no ellmina 'l'

. d1àrlamente �
de duas a três _'"

gramas de fósforo. �
E quanto mais agí- !;;
tada e cheia de pre- ;
ocupações é a vida !
do indivíduo, tanto �
mais necessidade de ..

fosfatos tem o 01'- ê
ganíamo. �

e
Para que o cê- ±
rebro possa e
permanecer •

lúcido, a me- :;

.I 'mórta clara e todo o sistema ê
nervoso perfeitamente equill· �

brado, é indispEmsãvel apre· ±
sença dêsse precioso elemento e

em 'nosso metabolismo. - .:.

;:., 'I!J . ��;t��-:�SFATOS �.
cl;
3 _medlcamentoü·;:;

co em for;fatos na.. �
turais, extraidos da .:.

. . cutícula de cereais, e
compensa tôda a perda ;::

de fósforo sofrida - �
pelo organismo. I

FOR.T.FOSF'ATOS *
tem a sua fórmu· ':'
la enriquecida �.

com aminados e

• .
cerebrais. �

�

fOR Ô f�;�TDS ;
IMsm�� ;;;;A�t;BI;�Ó�ICO �

f
fOI-T'FOSFUOS • fOI·T-fOSFATOS - foa-T-fOSFATO$

Se(/un.da-fe'ra
"TÁL· - 13,00 - LaJea e

ilegre �
PANAlR - 9.25""'.:.... Norte
VARIO - i 0.40 - Nort.e
PANAIR - 14�35 - Sul

CRUZEmO DO �UL _;. 18.11

- ...----------_...__
.

OSNY GAra4 & VIA.
Rua Jeron'imo Coelho, 24 A .

Florianópolis
../

Acabam de receber
Maquinas de escrever
.-CONTINENTAL �

ERICKA - portatil
Cosinha -americana
esmaltada márca

«8ECURIT»

T.rçtl-/......
-T.i.L'" - 8," - lolnym.

Cwritil!- - Paraupi

--:- Santos • Rio;:;
PANAIR - 9,25 - Norte
.� \,t.EIRO 00 SUL - ti'" -

4011•• '

VARIG - i2.30 - Sul

PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-feira

JolnYll. -

CurtU. _

itltl

4) TALB D8 ITUJJ
Pronre. .. .Ad.ela

.

) Frorreuo, (

LIVRARIA 41. LlVUIUJ !
BOill

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

FRAQUEZAS EM GElAI. '

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"

••• • • •• ••••••••
'

••••• .r'''

Para colocar SOLA
em seu Sap\ato

PROCURE

Oswaldo
telefon eS1536 e 1324

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

Alegre
CRUZEmO 90 SUL - '.H

Corte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - 11,40 - Noite
PANAIR - f 4,35 - Sul

Sd.bado

. . . . . .. . ..
Io'lSCRIT.óRIO mOBlLJABlO .&. L.

ALfllS
Encarrega-se, mediante com1ulo. ..

com ora e venda de lm6l'ell.
RUII Deodoro.U.

Curitiba - Par_nalu'
.

- Santo!· ti IUG.
VA.cRIG - i 2,30 - eu!
Q'lUZEIRO DO 5'UL - 18.11

fon.
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 -::-Sul
PANAIR - :14.35 - SUl

Domi.Qo
PANAIR - 9,25 - Norte
OBUZEIR.() DO eUL - o;.OQ

..... �
SENHORITA!

A ultima ctsação' em te/ri..

g scanta é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-nº pstá
-. i irBooa�uwhand( � 8�moda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo o clássico
/

Avai X Figueire
VIBRA o MUNDO ESPORTIVO LOCAL COM k. REALIZAÇÃO, NO PRóXIMO DOMINGO, DO SEN SACIONAL .CHOQUE ENTRE OS TRADICIONAIS
RIVAIS AVAí E FIGUEI�ENS�:__:DECIDIND()._.À__ LIDER��ÇA DQ_CAMPEONA1]0 DE PROF!��!ONAIS

.� r;

Direção de PEDRO PAULO )�CHADO

I

Renovou com o �avaí ô meta Niltinho CamJeão do To�neio
Niltinho, o jovem e valoroso -play- sarino da Rosa, presidente do clu Extr8 O Internacional

'€1''' que no �no passado se rev�lou o be. mais popular de Santa Catarina PORTO ALEGRE, 29 (E.) - O
melhor meia-esquerda do cidade, adíantando-nos que provavelmente c btternacional derrotando ante-ontem
chegando a integrar a seleção flori�· .

eficiente insider-Ieft será um, dOS. on- o Grêmio, f;i proclamado camp'êão
:nópolitana que venceu o TorneIo ze craques azzurras que dorníngu do Torneio Extra Gaucho de Fute-
P?é·Campeonato Brasileiro, acaba da proximo enfrentará o Figueirense, boI. .

'

renovar seu contrato com o Ava], se- em disputa da liderança do certame

-gundo nos

in:rmou
o sr. Júlio Ce· de profissionais.

_
'. _Uampeouato carioca

E'm Sao Pa'ulo a selecêo e·84a- ,RIO, 29 (E.) r: O Vasco da Gama
a:,

. ..1 tícou isolado na liderança elo Campeo-

duntdense de' B�-ske4 nato Carioca de Fu�ebol, ao derrotar
• lUI .i ante-ontem o Bangu, pelo escore da

Divulga-se que o primeiro adversário 3 x 2. Os demais jogos da rodada ti

dos norte·americanos s.éá a seleção veram os seguintes re�ultados: A:
, mérrca 3 x Fluminense 1; Botafogo 1

paulista ele bola ao Cesto, em jogo a K São Cristóvão' O, Bonsucesso 4 :li

realizar-se depois' ele amanhã. Madureira O e Olária 3 x Flamengo 3.
A próxima rodada ; Canto do Rio JI

Bonsucesso, Madureira x Fluminense,
São Cristóvão x . Flamengo, Vasco x

América e Bangú x Botafogo. Estará
.de folga o Olaria.

• SÃO PAULO, 29. (E.) --:- Está mar'

-eado para amanhã a chegada da se.

Ieção de bola ao Cesto dos Estados
'Unidos, que realizará, uma tempera
1}a de vários jogos nesta Capital.

Manteve, o tílilo. dos pesos médios
SORANTON, PENSILVANIA 27 assalto após 51 segundos de combate,
V.A.) -;- Ray Robinson venceu- por I Robison conserva assiín o título

«:Knock-out" a ,�osé Bassoro, no 1° de campeão dos pesos médios.

'Adiado O

Flamengo
RIO, 28 (V.A.) - Foi' adiado o

prélío entr·e o Flamengo e o Grêmio,
de Pôrto Alegre, que estava- progra

j1a,do para o .día 7 4e setembro.-
. Como é sabido, êsse jogo prende-se
ao pagamento do passe do atacante
Hermes e. será realizado do Estádio
Municipal. \.

Acontece· que essa -praça de espor

embate
Grêmiox

tes foi cedida .para que se realizem
testejos em comemoração ao "Dia da
Pátr ía.", COntUltado a respeito da
transferência, /0 clube? gaúcho respon
deu que não se opunha ii mesma por

que 'só pretende 'preliár no Maracanã
.

° encontro tícou assim transferido

para uma data que será anunciada
oportunamente.

Vitória Brasileira ne Uruguai
rivais do "soccer" catarinense
vem despertando ·enorme interes

se no,s circulos futebolislicos ',.da
cidade visto que ,estará em dis

o sensacional clássico Avaí X Fi· puta a' liderança do cert�me.
Ag!lardem {O maior choque do

os dois' velhos ano!

Dando continuação 'ao Campeo
nat.o citadino de Profissionais se·

rá t;feluado, no :próximo domingo,

gueirense.
O cotejo ·entné

i i,_
MAIOR ESTOQUE

Itlân"lida Rádio Cal. Lda.
.

Rua Trajano, 31I _

�amp�ouàto P8olis-ta'
SÃO PAULO, 29 (E.) - Foram �os segUintes os resultados dos jogos

disputadOS ante-ontem pelo Camp.eo· � "' ..

nato PatÍlista de Futebol: Portugue' i/ít/
-

.,.�
��07' .-Ih A

---:. -- '-- J...1 �.JLsa de Desportos 4 x Portguesa San � UlJJQ.; /,,()VU.#UIff -õIJS
tista 1, Guaraní3 x Nacional O e Ipi, 'il5'0 F

' ��
Tanga 4 x Juventus 3. E' a seguintü �� ..i!fjffl
.aclassificação dos concorrentes, por � SEDANTOL $;-'

ç \" .i;,l.
<pontos perdidos: 10 lugar - São _�O. re.solve seu problema �

, A-
Paulo, Ipirimga, XV- doe Novembro o � o, . mensal. ,">J�
Portuguesa, O; 2° lu-gar '- Corintiam .i.ôfi' Combate ragl'às dolor_9.$as, �
.e Palmeiras 1; ;lO lug·ar. Jabaqual'a �';:(!s cóllcas e complicãÇões. �(il

.• I u\'\:)

:Santos e- Gtíarani, 2; 4° Il,gal' .......: Ju' v�� Calmante.-e regulador �
'ventus e Portuguesa Santista, 3; �b da saúde feminina A'5° lugar - Nacional, 4. - �\:

lL!NTO�"'9
.

A pró�ima rodada a se r'ealizal' ��('1En 1/
tlomingo consta de 3 partidas, a sa 1J �

'ber; Jabaqual'a x Pf1'lmeiras, nesta

ICapital; Santos x São Paulo, ,e111 REEMBOLSO POSTAL

Santos, e Codntians x XV de Novem Postal; 235 RIO
ctll'O, 'em Piracicaba. / ,!� -

,

Caixa

Av'aí ·5 x- Paula Ramos 3.

Ava] 4 x América (Joinville) 3.

Avaí 2 x América (JoinvilLe) 3.

IAva] 6 x Hercilio Luz (Tubarão) 3

Avaf 3 x Hercilio. Luz (Tubarão) 2.
Avaí 1 x Olímpic;- (Blumenau) 6.

Avaí 1 x Oljmpio (Blumenau) 4.

Avai' 3 x Guarani 1. >-

Ava] 0- x Atlético 3 (Torneio Iní- F.

'cio). !
Avai 3, x Atlético O.

Avai 2 x Guarani 1.

Avai 1 x Nacional (P. Alegre) 2.

Avai 6 x Bocaiuva 1.

Resumo: 13 jogos, 8 vitórias e;5

derrotas, 37 tentos a favor, e 30 con'

tra Sald.o 7 tentos.
.

PAULA RAMOS O Jornal "C'Gzreio do Povo" de

Paula Ramos 3 x Avaí 5. Jaraguá do ,Sul, do qual é dir�torj
Paula Ramos 2 x C. Renaux (Brus o -cIeput-ado udenista Artur, Müller;

que) 3. tem divulgaelo, ultimamertte noti-
Paula Ramos 4 x Pausaridú' (Bru:;' mas .sobr.e violentos surtos de pes-

que) 6.
,Rl'O ! t� suina que' teriam ocorr�do' na-Paula Ramos 1 x Canto do. I .

(Niterói) 4. , � q,ucle municipio sem que os m···

Paulª�Ramos 5 x Paisapdú. (Brus' li gEios oficiais competentes 'p.l'ovi.
_________________ �que) 5.

"

denciassem'\a r·espeito.
Paula _ Ramos O x Figueirense 1 '

Tais divulaações com intuito"
,('l'ol;neio,inicio) .

evidente de criar alarma e descon-
., Paitla Ramos O x Figueirense 5.

.

Paula .Ramos 1 x Bocaiuva 1.
- tentamento, carecem de funda.-

Paula Ramos O x Atlético 3 .
mento e veracidade.

Paula ..Ramos 1 x Vel:a Ci,u� Uh· I, A In.spetoria Regional ela Úivisã�
derópolis) 5.

. ele Defesa Sanitária Animal conti-
Resumo: 10 jogo·s, 8 derrotas, 2 I nua efetuando a vacinação em lar-

empates, 17 tentos a favor e 38

con'l
. . .

f· ·t 21 t t ga escala em todo o '11lUlllClplO.
tra. De lCI en os.

.. .

AUético 4 x Lauro Müller (Itajaí)

I
Ocorreu, nos pnmell'OS dIaS de

1 ,

./ agosto o 'aparecimento de um foco
.

Atlético 2 .; Henrique Lage (Lau esp-orãdice de peste em Alto Rh:.
['o Müller) 4.

_ i da Luz. Desde logo, entretanto fo-
Atlético 2 x Guatá (Lauro Müller) I ram tomadas as prov'i,dencias' ne-

1.
Atlétlco 3 .; Avaí O (Tol'l1eio.illÍ; cessárias com o' isolamento do fo-

cioé.
� '"../ co e a vacina-;;:-'o intensiva dos.

Atlético 1 'x Bocaiuva O (Torneio rebanhos da zona.

Extrato de Frutas Vitamina--Ç.
. Hidratos de Carbono etc'

Campeonàto
paranaense /
CURITIBA, (E) - E:qÍ continua

ção ao Campeonato Paranasnse do
Futebol ante-ontem foram efetuado a

dois jogos, tendo o Ferroviário mano

tido a sua posição de líder ao vences

'Juventus por 4 x 2. Palestra Itália
e Britânia jogaram 'Sábado, empatan,
do por 1 x 1. Domingo próxinfo será

disputado o clássico Atlético x €ot::
tiba.

Pa.rá O Torneio
Pré·MuÍ1�lial
RIO', 29 (E.) _

- A Federação Me'

tropolitana de Basquetebol, C{onfor,
me indicação do técnico Rui d/e Frei,

tas, que � o preparador da Seleção.
Cm;Í,oca ao Pré-Mundial, - já r.esvistou
os jogadores para os diversos en·

contros com os ·paulistas, mineiros a

norte·americanos.
São em númei'os; de 12 os c1esto

bolistas cariocas requjsitados: Rui
Montanha e Passarinho, da' A.A.
Grajall; .Algodão e Godinho, do FIa,'
mengo; Tales"'l\1onteiro, 'do Botafo·

go; Plutão, do Vasco;' Waldir" do

Tijuca; Boguillha, do .Grajaú Tellb

Clube, e Chico, do élube dos Aliados

Ardelin, do Botafogo, foi diSPensado
·a pedido. /

(

I •

/. 1. CCaOS!,
. nrlJ':I- r �

e da:pv • liMÃO
·'ABACAXI

.. LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(ar/tio com t2envelopes
de5 fruloJ dllerenlesc:;;, Idoo_

. 'flC,c.tv18Q.LSO ,POSTAL'
. PAltA',\ TODO I?AIZ
p';'oClúiós sue -fRUTI

. ôAl)(_A PO$TAL,.1008·
" CURmB�_ - PARANA'"

se
Jogo's disputadOS no. corrente ano

.. pelOS principais clubes desta capital
N'o corrente ano disputaram os clu"j Atlético 1 x F'iguerense 2 (Tor"

bes da ta Divisão' da, cidade 47 pele' neío-Iníclo ) .
'

[as, oficiais e amistosas, sendo q�e Atlético O x 'Ava] 3.
o Ftgueírense foi o que mais -d íspu- Atlético. 3 x Paula Ramos O. .

tou: 18 partidaS:---A relação dos-jogos Resumo: 8 jogos, 5 vitórias, 3 der-
é a 'seguinte:

I
rotas, 16 tentos a favor e 11 contra.

FIGUEIRENSE I Saldo: 5 tentos.
Figueirense 4 x Palmeiras (Blume- BOCAIUVA'

nau 2.
.

Bocaiuva 3 x Imbituba A. C. (Im-
F'Iguerrense 1 x Flamengo. (Lagu- bítuba) 4.

na) 3. Bocaiuva 1 x Henrique Lage (Lau-
Figueirense 6 x Estiva (Itajaí) 4, ro Müller) 8. J! . �
Figueirense 6 x Flamengo (Lágu Bocaiuva 1 x Guarani 'O (Torneio--

na) 2._
.

iníciO).
Figueirense ,1 x Atlético (S. F'ran- Becaíuva O x Atlético 1 (Tornelo-

cisco) 1. ! início i .

Figueirense 5 x Atlético (São Bocaiuva 1 x Guarani 5

Francisco) 3, Bocaíuva 1 x Paula Ramos L

Figueirense 1 x Canto do Rio (Ni- Bocaiuva 1 x Avaí 6.

tlerói) 2. Bocaiuva 1 x Agua VelAe (Curiti-
FIgueirense x Palmeiras (Blume- ba) 2.

nau) . 5.
-

Resumo: 8 [ogos, 1 vitória, 6 der-

Figueirense 1 x Olímpico (Blume- rotas, 1 empate, 9 tentos a favor Vil

nau) 1. 27 contra. Deríclt : 18 tentos

Figueirense 1 ?'- Paula Ramos O GUARANÍ

(Torneío-íníqío)'. Guarani 1 x Ava] 3.

FigUeirense 2 x .Atlé�iCo 1 (Tor· Guarani O x Bocaiuva 1 (TorneiÕ:'
tleio-inÍcio) . 1 lnjcio}.
Figueirense 5 'x Olf�pico (Blume- Ouaran] 5 x Bocaiuva 1.

nau) O. Guarani 1 x Avaí' 2.

Figueirense 4 x Estiva (Ltajaí ) 5. Guarani O x Figueirense 2.

FiglleiI;ellse 5' x Paula Ramos O. Resumo: 5 jogos, 1 _vitõria 4 der-

Figuêirense 1 x Nacional (P. Ale'

I
rotas, 7 tentos afavor e 9 contra.

gre) L
' . Deficit: 2 tentos.

,na;}::::::::: : :a:::::i o.��lume, I'
.---, -o

- : -.-.-.-.:-.�,..-.-.-.- -.-
-

-,
- -

...
. -4.

Figueirense 1 x Água Verde (Curí �l
tiba) 1.
Resumo: 10 . vitórias, 4 derrotas e

4 empates 51 goals a iavor e 32 con.

tra. Saldo 19 tentos.

j

AVAí

) ,

PRODUTO DOS
LABORATQRIOS DE VICK VAPORUB

.. ••••••••••• 0•••
�

0 ...

\lacinação contra
a pestp sl}int=J

'É dc ressaltar também que â

Pr.efeíturá ele Jm-nguá do SuJ, hã.

pouco ,sancionbn uma Lei müni

I cipal (lUe tornava ·obr.egalórla \
L�

gaueho .

:7
gr.atnita a vaci�lação cont�a a PeS'::-

I 1='ORTO-AI,EGRE, 29 (E) - COlU te Snma, medIda ,esta chgna dos

, o 'Concurso elos 7 club.es ela 1" Divisão. maiOl'cs elogios. .Falta apenas, a

s€1'á realizado al11a,nl;tã o torneío·ini abertura 'do crédito lle'e,essário, P'�-
cio elo Campebnato Gaucho ele Fute la Câman� -:Municipal.
boI de 1950, promovido, pela F.;a.G.F. Não há, pois, �azão pal'a alarma

ou il1tranquilid_ade. O Serviço da

DefelSa Sanitária está a-piarelhad�
para continuar com êxito o comba.·

te á ,peste suina o que já vem fa

zellílo em todos os muuieipiQs ela

'E:itado .

ll1ício) .

Hoje' o initium

Campeonato mineiro
BELO HORIZONTE, 29 (E.) Pc'

lo certame local, ante-Ol1telíÍ, defron·

taram'se Atlético e Sete· de...-Setembro,
. �'ellcendo o primeiro por 6 x 2 . /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ES"A no Quarta-feira 30 de Acosto de 1J5J

Dr. (LAANO G.
GIlLLETTI

ADVOGADO
Crime o oi ...ol

Ooa.tltuigão tio Soc",dadoe
NATURALIZAÇÕES
Tituiol DIlCllol'at6rlo.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO ora MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
I

Serviço compLeto e especialisado das DOENÇA� DE
,SENHORAS, com modeenos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
.

TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, na 1, 19 andar - Edificio
do Montepio. .

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muni.
Dasoo4.5 ás 18 horas. - Dra. Mussi.

Residênria - Rua santoe Dumont, 8, Apto. 2.

Elorlt6rio o R.old.nola
Rua Tbadoato. 41.

FONE •• 1468

�. r""·

cÓMPINííIA,.7"rillNÇA7.DÃ�7B�7"�-.-
Fandada em 1870 - Séde: BAHIA

INcaNDI08 E TRANSPOR'l'E8
Cifra. do Bala.ç. 4. '1'«

CAPITAL E RESERVAS ......... ..... Cr'
Responsabildadea •••• • • •.• • • •

.

• •• ". • . Cr,
"

Receita .••.•• .•• • •• •••••••••.•••• • • • • Cr'
Ativo Cr'
Sinil!ltros pagol!l nOI últimol 10 anOl •••• Ci:�
Relponsabilidàdel .••••• • .• '. • ••• '. • • • • Cri

Diretorel:
Dr:. Pamphilo d'Utra Freire 4e Carnl'o, Dr. Franelsco d. 86,
Anillio Ma_na. Dr. Joaquim Barreto de Araijo • Joa' Abre••

"'.". 7 .".,.7,.7 " 7..7 .". 7..7 .". 7 7..7 7..7.7 7 7 .;.....-..:"..7 ...
,.

80••00.fIOfl,lo
1.978.401.755.'7

17.053,246,10
142.176.603,80

.

98.fJ87.81e,lo
71.731.401.1011,20.

po�ro AllEGRE

regulares carga f ele sérte de

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
. Círurgía do Torax

Formado pela Facu.ldade Nacio
nal de ·Medicina. Tisiologista l
Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof,
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 08
Consultas, 'diariamente

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

'

Agora,

sIo FR4NCISVO DO SUL para NOVj VOIK'
.

Info&i-magõe. como. Agente. _

F�on.D6p�h. ..,.. C.rlol! HoepckeS/A. - CI- Teletone 1,'212 ( End. teles.Sao Frenel.co do Sul - Carlo! Hoepcke S/A -CI - Teielooe 6 MOOR�MAC&

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

\

I

Dr. Polydoro E. S. Thilgo
8641eo • ,arte...

.. Boep1ta1 de Carldad. de JI1o

rlaDópolil. AlSiatente da

Maternidade

,;

O SabAo

TORN\ A ROUPA BRANQUISSIMA.
I

Pedidos com Representante
. Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
'

I
Edifício IPASE - 2. andar

Caixa. Postal 260
Florianópolis - �:. Catarina

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Alude, diàriameDte, DO Hospita) de Carlà••

Dr. Lins Neves

IDr.Milton Simone Peleira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL I Dr. MárioWendhausen

I
CUId.. B16fica de .adulto. • erI.....

�o.a Serviços dos Professores Bene-- OolUllltórl0 - Rua Joio Pinto. 1.
ou P' N Telef. li. 76'

Ueto .IIlontenegro e tragibe o- Çoualtà daa f t. ti lIeru

j,
. .... sueira (São Paulo),. r «_dfada: I'eli" SeIualtt L II.

, rI'àd. fI'
Con.U'lt&s: Das 14 1\" 17 horla --------'------.....,

Rrua Fernando Machado,. 10' Dr. Paulo Fontes,
CIlDlco e operadQl'

eaa.....t6rio: Rua Vitor MelreI8i, ..
TelefODe: 1.405

CanItaa d&a 10 .. 12 e dila 1t U·
t. lira. Reoldbeia: Rua BI---.

U. - Telefone: 1.6M
.

,"""r da Maternidade e mé.Ueo II.

Hospital de Caridade
GLlNICA DE-SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

JfaIll9.tico, eontroteve tratamento I)oeD� dOI órgio. intemDl, ....-

�do da gravidk. m�tnr- eIalmente do coraçiÓ e VDM

tio. da Mlolescência e da menoplU- !loeDçu da tiroide e demala ai....
a. Pertubaçõea menatruals, .i'l�""

-

doias inter.ll"

oa�. e tumOI'N do aparelho leni- l�llDIea e. cirurgia de aenhora. -

ai feminino. Partos
)..raçõea do atera, ovirtOl, tram- nSIOTERAPIA - ELECTROCAB

., apendice, h6rnia, vari.e., etc. DIOGRAFIA - METABOUS:alO
:lrarlia plutica do períneo (ru- BA.!AL
UH) .OIURlO DE CONSULTAS:.-
&ISTENCIA AO PARTO B t)PE- DiAriamente das 15às 19 bo.

RAÇOES OBSTIITRICAS. ruo f
loellçaa glandulares, tíroíde, ovi· CONSULTóRIO:
tOll:' bipopil!le, etc.) Raa Vitor ·Meirelea D. I'

!làtnrbiOl nervo� - EateriUdade Fone manual 1.702

Regimes.
.

RESIDOCU:
on.ultório R. Joio Pinto, , - TflL .BInnida TrompowlIki n
4fl Fone manual" 7"'
R�lit.d. R. 7 de Setembro _, 'Edif.
nu e SOUt:1I - Tel. 84fl.

Dr. Newton d'Avila
;tn�a geral - Doenças de Senlao

raa - ProdoJogia
, Fietricidade Médica

Con.nltópio: Rua Vítor Meirele. n,

li - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e l taro

IfI das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida] Hamos

•

Il.,
.. - Telefone 1.422.

RUA VOLON ,'Á�IOS DA PÃTRIA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 68S • TELl;FONE 6640 • TELEGRAMAS: 'PROiECTORA>

Agencia' Deral para 8tH. Catirin8
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal, 69 - Te' "PlotectoraD FLORIANOPOLIS
.--------.- ------------ ..:________ Qr. Guerreiro da Fonseca

. I Especialista

'I '''dlco - Efetivo do Hoapltal d.
Caridade

I' OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

I Tratamento e Operações
Besídêncía: Felipe Schmidt, 119

Telefone: 1.560
.

Consultas: Pela manhã no Hosnítal
0\ tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas,

Dr. M. S. Cavalcanti
CIiJlIea exe1ualnmeDte de eriaa..

Rua Salcla1lha Mariall8, II
Te1efou M. 711.

, (

"VIRGEM ESPECIALlDAD,E" da
elA,WETZEL IN"O 0'3 r a[ lL ..JOINV[ LL �

:Or. Roldão Consoni
"CIRURGIA GE;RAL - ALTA CI
ItURGA - MOL�STIAS DJI S.

NHORAS - PARTOS .

.

J'crruado pela J'acaldade d. M.a
lIiIII .. Ullinraldade de 510 PauJe,
onde foi aseistente 'por "'.rio. ...,. d.
Semço Cirúrg;co- do Prof. AlI.s.

Cerrlli l'f'"
Cirursi. do estôlPl!0 e 'I'iu eIrattIa

reI, inteltino. d,:!tado e '11'....0. tirei,
de, rin., prõ.tata, bexiga, ut,ere.

aririOl e trompa.. Varieoeeltl. �
eele, nrize. e henua••

Con.ult&a: Cal J ii ! hora., I .....

I'elipe Sehmidt, 31' (alto, da eu.
Parailo). Telef. 1.598

telldbcla: RJla E.tey� Juaier. 171:
Télef. M. 764

Dr. A. Santaela
(pormado pela paculdade lfa(llo

Dal de f U:ediclna da Universidade
",do BrasU)

II6d1co por concurso da Asststea
c1a • Pe·lcopatas do Distrito

pederal
lII·lnterno de J![ospltal PslquJA...
tr1co e Manicômio Jud1clJorio.

da Capital Pede"'al
b·lnterno da Santa Oasa de ID
ser1córdla do Rio de Janeiro
OLmIOA M:tDIOA - DOBlII'QAa

NERVOSAS
Oonsult6rlo: . Bdiflcl0 Am6lJa<

.eto - 8ala I. .

.

'\ ltesld8ncia :

Avenig,ci Rio Branco, 144·
,

DaS 13 ia la hora
Telefone:

Oonsultório - 1.11Sa.
Besld6nc1a - LJOa.

..S�'õÃ��;ROfA,
Esp ECIAUDAD� .
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Guilherme Tal.

Grande interesse JlB próxima ,

conferência ínter-ameríeana
a ap�ação dat eleiçües de 3 de-outubro
lnstruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral

Espirito brilhante servido por

opulentl'i cultura, o, Iliataliciante é,
lente do Institúto de Educação e

nosso v:o'lloroso corrcllginário JI1(u.: ---------------
l'ando-no.s � quando ·em ve;, com R'�e:'·,V·I�'S(�t·�/a: ·«Transl·to}).,..-,lua presiosa colaboração.
Por motiyo do f,eliz evento o dr.

'Madeira Neves .s·erá alvo de sigul·
·ficathnas e numerosa,s demonska-

NEW YORK, 29 (USIS) - Con- Os jornais norte-amertcanos acen-

quanto faltem ainda dois meses para

II
tuam a importância da realização da

o início da sexta conferência inter-
.

. DA APL'RAÇAO DAS ELEIÇõES pedidos de votar poderão a:tttel�ar j) - como distribuir as sobras
americana de imprensa, que se rea- Conferência de Imprensa, no que diz MlJ:-lIClPAlS E PROCLAMAÇÃO croalquel' quociente partidário' ou observando o dispósto no art. 36-
liz.ará aqui em New York, 50 reda- respeito aos proveitos comuns que DOS ELEITOS classificação de candidato eleito (nrügos 108 e 59 do Código Elei-
tores latino-amerfoanos já anuncia- Art. 2.30 - Em se tratando das pelo pr incipio majorítárío ordena. toral).advirão para o terreno da compreen-ram sua intenção de pavtícípar da I

. � ...

di t
.

t
. .

'I'rih I l··' d .

A D
-

d I tó
�

são e do intercâmbio ínter-amer.i- e erçoes mumcrpais e IS rr aIS, e ra o 1'1 una a rea izaçao
.

e na - rt. 29 - e posse o re a" •

conferência, segundo o jornal "La �

d
.

Puma vez terminada a apuraçao e vas eleições. rio referido no artigo anteríor,rensa ". . canos. •

__J"_-_-...-.-.:.......�J".-:.••••-_.....-•••-•••-_._._.•••- ....- ...._._._...'"J"..........-_.....-� lôclas as urnas, compete às Juntas: Parágrafo Único _:_ EsLas elei- reunir-se á O Tribunal, no dia se-

lO - resolver as dúvidas pendeu- ções obedecerão ao seguinte: guinte para o conhecimento do
tes ; a) - 'serão marcadas desde 10- total dos "O los apurados, entre os,

20 - verificar o total dos votos go 1)e]0 presidente elo Tribunal e quais se incluem os'<êm branco ,e,

apurados, inclusive os votos em Lerão lugar dentro de 15 dias, no em seguida parla:
branco; minimo e de 30 dias no máximo, a) - "mandar renovar, as e lei-

39 - determinar o quociente elei a conta!' da data fixada, desde que ções nas secções anuladas e f'a
toral e os quoci-entes partidários, não lenha havido recurso para o' zê-Ias naquelas que não hajamo'
pela forma .traçada nos arts. 3·5,5 e 'I'rihunal Sup,erior contra. a expe- funcionado;
36 (destas instruções) ; diçãô.... de diplomas: b) - proclamar os eIeilos e os

40)- proclamar os candidatos b) - só serão admitidos a vo- respectivos suplentes a que se re-

eleitos para 'Os cargos de prefeito, tal' os eleitores' tía secção que ha- fere a letra b do ai-Ligo 20 (art.

O,r. Madelara Neves I 4. bah.!Dl'iI. comer· vice-prefeito vereadores e juizes jam comparecido à eleição anula- 100 do Código Eleit.oral).
\I

. de ('Paz �l distritais (art. '105 do da ,e {l's de outras secções que ali Art. 30 - Se houver anulação
.

.
_ clal francesa Código Eleitoral); houverem votado; de eleição para cargos municipaís.

PARIS, 29 (S.F.I.) _ O valor das �l't. 24 - .Q presidente da J:l�ta
I

.

'�) -:- �os. casos de coaç�o que ou de juiz de paz, o Tribunal Re-

exportações francesas em junho foi fara lavrar, por um dos secretários haja Impedido o comparecimento gional determinará que o juiz da
de 90.677� milhões de fr�nc.?s; o das I

a ata �eral ., (�od. n, _7), concer- do.s eleitores às urna�, no de en- zona promova .as •
nq;:as eleições".

ímportações de 96.929 -milhões contra nente as eleíções refendas neste censamento da vo!,!,açao antes dia, observando o díspôsto do art. 107

74.�62 .e &0.615 milhões no mês an- artigo, da qual COnsta o seguinte: hora legal e quando a votação ti- do Código Elei_)óral.tenor. a) \" as secções apuradas e o nú- ver sido realizada em dia, hora e Parágrafo únICO - O juiz elei-O saldo devedol' da balança comer
mero de votos apurados em cada, luaar . Diferentes dos designados, toral constituirácial que montava a 13 bilhões em � � para as novas

janeiro de 1950, 11 bilhões em teve- uma; poderão votar �odos' os eleitores eleições as mesas receptoras, na.

reíro, 17,3 bilhões em marco, 13,8 b) - as secções anuladas os mo- da secção e somente êstes; forma do artigo 23 da Resol: n,
bilhões em abril, 6.l§3 milhões em tívos por que o foram e o 'número d) - nas zonas onde só uma 3.532, e a Junta Eleitoral apurará.
maio, firmou'se" pois em 6.252 mí- de votos não apurados: secção fôr anuladia, o juiz eleitoral os votos e expedirá os diplomas-lhões em junho., c) _ as secções onde não houve re'specLivQ,' pres idirá a mesa re- (art. 117 § único do Código Elei-Em relação a junho dl\ 1949 em que. ..

a balança era devedora de 9.303 mi. eleiçãoe os motrvos; ceptora; se houver mais de uma. toral) .
-'\�.

Ihões, as importações de junho de d) - as impugnações feitas, a soo secção anulada o presidente do I ArL ..-31 - Da" reunião do Tri-
o 1950 assinalaram um aumento de lução q te lhes foi dada e os reeur- Tribunal Regional designará os, hunal' Regional' será: lavrada ata,

23.39:3 milhões, e as exportações, de sos interpostos; juizes presidentes das novas me- geral, assinada :pelos seus ruem-
26.444 milhões de francos. e) - a votação de cada legenda �as receptoras; bros e da qual constarão:
� peso, as importações de' junho na eleição para vereadores: e) - as eleições reall'zar-s'e-a�o) -

,. d e"'_de' 1950 atingiram, 3'.274.149 tonela-
' a' - as secçoes apura as v·

das (contra 3.091.813 no mes ante' f) - o quociente eleitoral e os nos mesmos locais que haviam número de votos apurados em-
r íor ) Por seu lado as exportações quocientes partidários; sido designados, servindo os me- cada uma:
elevaram-se a 3.049.351 toneladas g) - a votação dos candidatos sáríos e secretárí os qúe pelo juiz b) - as secções anuladas, aos',
(contra 2.533.. 172 .em maio). Essas a vereador, in�luidos em listi-re. forem nomeados com antecedência razões .por que o for·em e o nu-toneladas, em relação a juIiho de gi.straâa na ordem da votação 1'e- de, pelo menos, üÍnco dias; mero de votos não apurados;1949, fazem ressaltar a diminuição cebida,"

.

f) I
. • '

I' ) hde 41.531 toneladas nas importações .

- as ·e elçoe·s assun r·ea lza- c - as secções onde- não-ten a:.

e o aumento de 866.008 toneladas h) - a votação dos candidatos a da.s serão apuradas pelo próprio havido eleição ·e· os motivos;
nas exportações. prefeito, a vice prefeito oe a juiz de Tribunal Regional (art. 107 do d) - as impugnações ápresen..:\

p.az, na ordem da votação rrecebida Código Eleitoral). ladas às Junta,s Eleitorais ,e como"
\

(§ único do artigo 105 do Código . Are 28 - Depois de resolvidas foram resolvidas;
Eleitoral). �s ,dlÚvidas e recursos das deci- e) - as secções em que se vai.,
DA APURAÇ ..\.O NOS TRIBUNAIS .sões e atos das !antas Eleitorais, realizar ou renovar a eleição;
REGIONAIS E PROCLAMAÇÃ:O o rrribunal Regional, con�tituirá f) - o quociente eleitor;al e (Y

DOS ELEITOS. com três d� seus 111oemb1'os, presi- partidário, bem camo o destilH»
Art. 25 --:\'0 processo de apura- dida por um dêsLes, uma Comis· das sobras .(ad. 110 do Cód�go�

ção, compete aos Tribunais Regio- são A,puradora. Eleitoral). r

nais: § 10 - O presidente desta Co- DA APLICAeAO DO SISTEMA DE'-
1) - fiazer a apuração 'parcial das mis.são d·esignará funcionário do REPRESEN'1'AÇ"{D PROPDRCIO-

eleiçÕ"eS\ para presidente e vice pre- Tribunal par,a servir de secretá-l NAL
sidente da República, dis-criminada- rio e tantos outros, para auxilia· Art. 32 - Para a representação>
mente para cada circunscrição; rem o trabalho da Comissão, quan· na Câmara dos Deputados, nas as-

2) � resolver ,as dúvidas não de- rio que mencioa.e: g·emlbléias legislativas ·e nas Câma-
cididas e os recursos intel'posto's § 20 - De cada sessão da Co- ras municipai·s f,ar-se,á a votação:'
sôbre 'ªs eleições realizadas, com missão Apuradora se·rá lavrada em uma cédula só

•
com a legenda.

exclusão das referidas no item an- ata resumida; partidária e qualquer elos nomes da·
terior, e )apurar as ,votações que § 30 - No final do seu traba- respectiva lista r,egistrada ..
haja validado em grau de r,ecurso; lho a Comis,sãü A,pur,adora fará § 10 - Se aparecer cédula sem.

3) - verificar o tot.al dos votos ao Tribunal Reg'ional ,um relató- legenda, o voto será contado piara:
apurados, entre os quais se incluem tos julgar necessários. o partido a que pertenéer o candi
os voLos .em branco; a) - o núníero de votos váli- dato mencionado em primeiro lu-
4) - d·ete·rminar o quociente dos e anulados em cada Junta gar na cédula. Tal voto aproveitará,

eleitoral e partidário, bem como o Eleitoral, relativos a oada -eleição; também a êsse candidato.
de.sLino das .sobras; b) - as .s,ecções apuradas e os § 2° - Se a-pal'ecer na cédula.

5) -- ,proclamar os eleitos com votos nulos e anulados de cada com legenda nome de mais de um

exceção dos que o forem pa�.a pre- uma; candidato considerar-se·á escrita
sidente e vice·pr·esidente da Repú- c) - as secções anulladas, os o do priI-:r�ro, se pertencerem to
ibHca e para os cargos municipais molivos por que o foram ·e o nú- dos à mesma legenda ou partido;
,e distritais (artigo 106 do Códig'o mero de votos anulados ou não em caso. contrário, aplicar-se-á ia;

Eleitoral ê Resol. n. 1338 de 1946, apurados; regra do § 30•
art. n. 30). d) - ,á·s .secç,ões onde não hou- Continua na Sa. pagina

T I· d
Art. 26 - A apuração pelos Tri· ve eleição e Os motivos;

Desfrutando de geral estima em ,e egamas reti os bunais Regionais começará no dia ,e) � as impugnações apresen-
Iio·ssos jmeiors médico·s eI 'Sociais., Acham·se retidos, nos Correios e' seguinte ao em que receberem os ladas làs Juntas �e como fanam re-
onde conla, com largo circulo de Telegrafos, telegramas para: primeiros r,esnItados parciafs das solvidas por elas aS.sim como osEngenheiro Armando Nicolazi, . ,admirado,re,s ,o dr. P,ereiJ.:a e O li· Juntas (arL 31 da Resol. n. 1338) recurso.s que tenham sido inter-Desembargador Guedes Pinto, Gra'
veira é alta expressão de cultura cinha Machado, José Amaral Silva, e prosseguirá sem interrupção, de posto's;
na terra -catarinense projetando. Maria Rosa Vieira, Tadeu Daniele' acôrão -com o horário préviamente f) - a 'votação de -cada pa·rtido;
se entre os vJlores da atual gera- viz, Leda Canani, Filda Andrade, publicado..... devendo te.rminar den- g) _ a vota'ção de cada candi-
ção. . Osvaldo Teixeira, José Pereira do� tro do pl�azo e sob Ias condições daio;
A
..

d
.

Ih'l d h Santos, Mario Golarte, Felipe . Sch· .

t t 10SSOClan o ·se ao JUlJl o e Ciuan- pr,ev1S.as no ar . . h) _ qu"l o (IUociente eleito-I inidt, . Francisco Carlos Regis, Ena' ,.
tos O eslim_a ·e o admiram, o ".o

d·
. .Art. 27 - Verificando que os ral,'- lllQ de Oliveira, Celina Magalhães,J�stado" apresenta-lhe votos de fe· Professor Idatiba Momm Az.evedo, votos das secções anuladas e da- i) - quais os ·quocientes parti-

Ji,lidades.
'

Mario Henrique Lima, Euclides Back, quelas cuj-os ,eleitores foram im- dários;

�--_.----
.

FlORIANO'POLlS - lO de Agosto de 1950

Muito nos apraz regi.star o ani
versário' natÍlJicio, do nosso distin·
to tl prezado conterraneo dr. Joa

quim,,-�adeir:a Neves que hole
transcorre.
- O ilustre clinico cuja competen
cia profissional já se impôs de há
muito ao cõnceito S',eral é, s·em duo
vida UIlia da's. mais vigorosa.s e no..

bres fig'uras de r·enome nos meios
médicos e culturais do Estado.

o complemente alimen
tar por excelencia. Ex�
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Suc-Frufi

.Tá se encontra á venda !lia:s di·
versa's livrarias d·esta Capital
mais um número da conceituada
revista Trânsito que se edita nesta

cidade sob a direção o nosso brio
lhante solega de imprensa, jor·
n!aliSlLa sIr. iP'l�cido J'l1:s·tino fl'ou·
rinho· Gom:oo.

cões de estima e de admiração da
sociedade local, em que S·S. desfruo
ta de uma honrosa influência.
Associando·nos a ·e.ssa's homelG-

gens de ,seus amigos e admlràdores,
·enviamos-Ihe os nossos cordialis-
simos abraços.

Bem impresso e traz·endo vasto

noticiário e valioSlas �_olab�raçõ.es,
o presente número da interessanioe
revista está fadadQ a grande oe me·

Dr. Pereira
e Oliveira recido suces.so.

Ao nosso distinto colega sr.
,

Na data de hoje deflui o aniver- Placido Gomes, a.grad·ecemos la

sário natalicio do no,sso. ilustre co- gentil,eza da remessa de um exem·

estaduano dr. Artur P,ereira e Oli- pIar de Sl�a vitoriosa revista.

veira, abalizado clinico nesta capi·
tal.

NUNDR EXISTIU I�URL

PARA FER_lDAS,
ECZEMAS,
INF,LAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E·I R ,A' S·,.
ESPINHAS, ETC.,

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do
horas do dia 30

Tempo até as' 14-

Tempo Bom com nebulpsidad-e;.
nevoeiro.

Temperahlra: Em elevação .

Ventos: do Quadrante Norte,.
frescos.

Temperaturas extremas de �hoje::
Máxima 23,9 - Minima 18,5

,
.

- A cronica d'e hoje e·ra dirigidl3 ao ilustre deputado José
Maria Cardoso da Veiga dando-lhe assunto para novos cli.s-

, ,

cursos.

Naa de aUacrues. Apenas sug,estões. E úor isso vai pela
Correio ou em mão própria.

/

( -
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