
..

Braço do Norte e Grão.;.fará, síntese de 'um mesmo pensamento
políticO, reafirmaram solidariedade' a Nerêu Ramos e 1Ido Deeke

NERÊU RAMOS ASSEVERA, REFERINDO-SE A UDO /DEEKE: "NÃO iESTAMOS EM ÉPOCA DE. FAZER ;EXPER'ÊNCIAS. i TEMOS UMA GRANDE

OBRA ADMINIST,RATIVA, A REALIZAR: RASGAR NOVAS ARTÉRIAS, REVESTIR' E MELHORAR AS JÁ EXISTENTES; CONSOLIDAR A OBRA

EDUCACIONAL E, AMPLlA!R A REDE DE! ASSIS TÊNCIA SOCIAL QUE, MERCÊ DE DEUS, T�M OS HOMENS QUE ,GOVERNAM SANTA CATARl'

NA, SABIDO COMPREENDER.' ÊLE, ENGENHEIRO, SE C��1CITA A EXECUTAR, PARA o' NOS�O BEM, OS AN�IOS DE NOSSA ..GENTE" •

..Acolhida que valeu por uma COIt- Por' entre filas de escolares. o honra com a demonstração de I. Anunciada a palavra do sr. AU(�s especialmente, com a Juventud9.

sagração aos candidatos pessedis- senhor Vice-presidente da 'Repúbli- apreço e de carinho, indicadora fie Gualberto, intenso entusiasmo san- era testemunho .insuspeito.• Rete

tas, � Ratificação pública dos no- ca e comitiva, acompanhados p�. que soube representar e interpre- dou o orador'; numa demonstração r-indo-se ao senhor Udo Deeke, aflr

mes que o Partido indicou aos pos- las autoridades e pelo povo sê_ di- tar o seu sentimento e as suas as que bem o eleva no-conceito dos mou que a sua consciência e o seu

tos eletivos municipais. - O ex- rigiram até o prédio da Prefeita- pirações. seus concidadãos. Inicialmen\e, devotamento em servir ao nosso.

traordinári'o comício afirma, por ra, sua senhoria sauda o senhor Ne- Estado já se haviam demonstrado

antecipação, a nossa vitória nas 'Assomando a uma das ianelas do rêu Ramos e a sua .comitiva, Pas- -so tempo em que orientou os des-

urnas de 3 de outubro edifício, o senhor Nerêu Ramos sando a enumerar os beneficios tinos de Santa Catarina. Ele é, po-

-0-
- foi delirantemente aclamado por que. o vice-presidente da Republica risso, digno do voto, do apreço e

Ao povo de Tub.O assegura uma multídão calculada em mais soube trazer para Santa Catarina, da solidariedade de nossa gente.

Nerêu Ramos: ONDE QUER QUE de oito mil almas, que lotavam as disse que [ámais os recebemos em

O DESTINO ME LEVE E QUAIS- ruas fronteiras ao prédio ?-a mu- i'gual numero e em tal vulto. A ad-

'./QUER QUE SEJAM OS CAMJNHOS nicipalidade. ministração federal, a Camara dos
Engenheiro, as palavras do' tu-

QUE DEVA TRILHAR, pODEIS Serenados os avlausos, o reve- Deputados e
-

o Senado Federal, turo prefeito de Tubarão refletem
ESTAR CERTOS DE QUE A MI- rendo Pe. Dionísio da Cunha eleitos estes, em sua maioria, e

a serenidade e a confiança dos ho-
NHA ATIVIDADE E AS EMOÇõE�" Lauth, dignissimo diretor do Ginà- aquela, pelo voto dos pessedistas

• " rnens que se habituaram a calcular
DO MEU TRABALHO ESTARÃO sio Sagrado Coração de Jesus, sau- catarinenses e brasileiros, t11eram '

e a medir. Em síntese, o seu dis-
SEMPRE COM SANTA CATARINA, dou o ilustre visitante. Fixou-lhe o ao pais leis e providências que o

� ,-
curso ecoa as aspirações dos tuba-

PARA QUE ELA SE ALCANDORl':, oraaor um perfil visto através ela seu povo e a sua economia recln-
ronenses. Ele, seu mandatário, ta-

NA REPúBLICA, AOS DESTINO,,) sua obra, da sua combatividade e mavam. Salientou o relevo com que rá um .govêrno em que pontifiquem
QUE O SEU PRúPRIO NOME LHE do seu amor em servir a Santa Ca- I o eminente senhor Aderbal Ramos

as realizações. Não é dado a pro-
DESIGNA.

<, tarina, salientando a sua orienta- da Silva! também elevado ao G,)' metimentos, mas, assegura que a

Udo Deeke reafirma: REPILO ção altamente meritória de propi- vêrno pelo PSD, soube compre' sua gestão
�

se conduzirá no sentido
TODAS AS IDmAS E TODAS' AS ciar aos humildes, condições de ender e realizar as aspirações .da

, de satisfazer as aspirações dos ho-
DOUTRINAS QUE NÃO SE COÁ: existência de tal monta a lhes pOS' .-'

nossa gente, naquilo que o tempo mens que tiveram o mesmo berço
DUNAM COM AS NOSSAS TRADI- sibilitar a defesa da saude a edu- Ovacionado repetidas vezes, no e o erário lhe permitiram. Como

, que o seu. 'o.s problemas e os an-

ÇõES E QUE SE AFASTAM DA cação, o trabalho e a tranquilída- decurso da sua oração o senhor Vi- presidente do Diretório �llnicipal seios das populações serão vestidos
NOSSA íNDOLE DE POVO NAS- de. ce-presidente . da República con- dêste mesmo Partido, leu o mani-

, com a eficiênéia de uma máquina
CIDO E CRESCIDO SOB, O SIGNO Muito aplaudido, o reverendo in' cluiu-a sob calorosas salvas de pal- festo dirigido ao povo de Tubarão, administratíva a serviço da coleti-
TUTELAR DE D'EUS, QUE PÔS terprete do povo oe dos sentimentos mas. em que se lançavam os, candidatos .

vidade e dos seus destinos. Aborda
NOS NOSSOS C:ÉUS, PARA MAR tubaronenses, cedeu, na tribuna," Segue-se o desfile dos diversos da agremiação majoritárta aos pos- os pontos básicos do seu progra-
CAR .OS NOSSOS DESTINOS, 1\ lugar a eminente homem que San- estabelecimentos de ensino .da cio tos eletivos do município: dr. Ruy

, ma: estradas, para o escoamento

CR,UZ E,M QUE MORREU. ta Catarina inteira está a consa- dade, que marcharam com o garbo César Feuerschuete, para prefci- I d
_

/ ' (a pro ução e circulação da r-ique-
-0- grar, merecidamente, pelo muito e o brilho costumeiros. to; e dr. Firmino Cordeiro, srs,

I
za; mecanização da lavoura para o

Chegada a Tubarão
' que' fez por ela, pelos seus. direitos Waldemar Siebert, Manoel Aguiar,Terminadas estas cerimônias ü aproveitamento integral

....
das férties

_
,

, " . . I e pelas suas reivindicações, o se- r N
A

R
' 'LZelíudro Damiani, Manoel Brigido várzeas: amparo e assistência às.

Tubarão, prospero municipio do nhor Nerêu Ramos.
• sen ror ereu amos e comitiva, Costa, Francisco Salgado, Manoel

I
. compareceram a' missa _ --' comunidades do interior.

su catarínense, engalanou-se do- Diz, inicialmente, Sua Excelên-
em açao ne Feijó, Valmor Otávio de Oliveir!l.,

. graças celebrada na Igre] t
. Terminada a sua consistente ora-

mmgo ultimo para consagrar o ho- cia, com o agradecimento pela ac »
. reja-ma rtz, Francisco de Paula Andréa, Ger-

"

1 d'
.

I
._ pelo reverendo Vízárío Pe José ção, o povo o aclama em delirio,nem que re ImIU aque a regrao, I lhida, que na sua pessoa, a gente ,

'" , .
'

mano Bez Fontana, Idalino Fretta,
f d Pozzel saudando-o na vitória que há de
azen o-a )ngressar na comunidade de Tubarão entendeu de premiar o

"O·
. . .

Ataliba Rodrigues, Francisco Knab-
de Santa Catarina, através de es- devotamento e a atividade de San-

Estas as homenagens ofICIaIS 'que bel}, Antônio David Filet, José Ber-
ter.

I d'
" , Tubarão re to o" t

- Segue-se ao microfone o acadê-
ra as que a levam a todos os re- ta Catarina' em servir ao Brasil. -,

p s
.:
u a msigne ca arr- nardo Schlickmann, Jacob Martins

,

I 'nense filho dil t d t mico Alcides ·Abreu para manifes-
cantos do Estado. ,Analisando os restlltados da obra".I oe o, � nossa, erra, de Sousa e Gabriel Ricken, para
Dai, Q program'a meticuloso, a educacional que empreendera ll-

o' senhor' Vice-pregidente da Repú- vereadores.
-

tar a sua alegria e satisfação em,
\ , .

bli a d N
A

R poder f3,lar a um povo que tem pOI"animação e o ,entusiasmo 'popula� firma que nã'o é sem emoção que
c, .r. ereu a)11Ç>s. Um a um foram os candidato�

f'b I b característiça o trabalho; por tra-
que ez VI rar a a ma tu arone.n�-e verifica que o nosso Estado ofere- .0 assonlhroso comício da Praç,a vivados e apla,udidos pela enorlne d'

_

n
'

f d d t"
_. T Iç'ao a fé em. 'um D-eus' que morrea

o mais pro un o os seus seu 1-
.
ce a naçao um eleitorado que, pro- Centenário. Seis mil' pessoas apla'.l' )1lultidi'i'Q_ testemunn;:mdo a feII·CI'· C

,,-

t d·
' � . na ruz. SalIentou as dividas do�

men os.: o a gratIdão e o do r e'
I
porcionalmente, à sua população, é dem e vibram com os oradortA.s dade da escolha e a certez'<> da vi-

b t
,... moços de Santa. Catarina para com

COIl eClmen o. i um dos maiores, senão o maior d<l pessedistas. - Os candI"d'atos do tória que encarnam.
O h V"d"

o insigne catarinense Nerêu Ra-,
sen ar lce-preSI nete 'da Re, Brasil. E conclui que o povo e o PSD à Prefeitura e à Camara dos Na tribuna o professor Lauro

'bl' d
.1

d
mos, o Governante' que abriu à mo·'

pu Iea esceu na estação a E. F. Govêrno teem contribuido para Vereadores'. • I Locks, também candidato a Deprl-
D T C··

cidade os postos mais elevados da
ona ereza rIstllla, recepciona- sermos, na Federação, o Estado' que -0- tado Estadual, salientou a obl'a d

.

d I 'd
' a mmistração, testemunha da can-

o p_e as autOrI ades da comuui.l, mais tem cuidado da sua juventu- No ar, a Rádio Tubá, com alto",' dignificante de Ne-rêu Ramos, de f'
d t d P ".

' " lança que êle deposita nas nOva",;es acan O-se o sr. ,relelto, dr. de. Estão aí,'prova do exemplo que falantes instalados na Praça Cen- que êle, no convivio .com o povo t',
,.._.

Francisco Carlos Régis; o juiz ,11) éita, as Congregações Reli&iosas tenário, em palanque especial to�
Continua na 8a. pagina

direito, dr. Ari Pereira e Oliveira; qu�, ao lado do Poder Público: com maram lugar, além do senhor Ne
o diretor da Estrada de Ferro, dr. I êle intimamente 'colaborando, se rêu Ramos e' da sua cOI'nitiva, "s

A?es. Gualberto; o 'vigário da pu· aprimoram e se desvelam em' pro' senhores Anes, Gualberto, presiden
roqula, reverendo Pe. José Poggel; piciar à nossa mocidade uma edn- te do Diretório do PSD e candidato
9 deputado estadual, dr. Ruy Ce- cação esmerada, da inteligência e a Deputada Estadual; dr. Francis-
s�r �euerschuette; o dr. promotiJl' da alma. Sente-s·e satisfeito em 'cO---Carlos Ré0'Ís prefeito eleito pe!.:>PublIco; o dr De'legado Rea'o I'

. I p. "
o, O General Dutra presidiu em Santos o lançamento.

. oI na, conXlver com o povo, pOIS que ctê' ,artido' o dr Ruy C Feuerschu�L- '

dr Pedro Ivo M" .1 • _

, • ." da pedra fundamental''.
, .

Ira G�mes; o dr. Ile, �a sua vlbraçao e da sua soli- te, deputado estadual e candidatoAimbal Costa, o professor Lauro darledade, vem haurindo as ener- ,a Prefeito' o sr. Lauro Locks ,_ 8. PAJULO,. 1,0 (VA) lI'
J�ocks; vereadores e out g'

.

'I . ,', ' ca I - oJe o presidenLe Dutra irá a Sant.os

soas, cüjos nomes, por m���s pe')· laS que o ll�pe em ao ser;Iço �e dlda!_o a deputado;. ? dr. Aníbal pl'.esidi� o .lanoamento da pedra fundamental dos primeil'os edifícios
, não ,S,anta. Catarllla. E profundamen,e Costa; outros polItIcos e corr-eli-; da reflllana ele petroleo a ser constnlida no l11unicipio de Cubafão, coin..nOs

_

foi pos",ivel anotar. "rato a gente que o recebe e que o gionários. 'I asserltanle.nto elas pr'I'm"'il'as
.�

c. maquinas do oleoduto São Paülo-Santos.

Discursa o candidato R'Uy Cesar'

Feuersehuette

lU,', �� .::,
�

�', c- I"" '1 ti "

Santa Catarina, nesta data centenária de Blumenáu, ao mesífí�tébiP�,
qUQ rende justas homenagens aos pioneiros dá sua fundaçãof���,dê;�eJl:
volvhnenlõ, saúda· o povo blumenauense, pela patriótica perseverança com, ,ue lez da
�!!omu�a����lçª�ida colméia de trabalho e singular exemplo de progresso no Brasil.

Avança um tuíãe com rajadas de
vento de 200 KM

florlan6polls- � Sábado, 2 de Setembro de 1950

"

NOVA YORK, 10 (UP) - Despachos do golfo do México dizem

que um furacão, com rajadas ele 200 quilómetros a hora, esta avan

çando ·para o porto ele Mobile, no Estado de Alabarna. A' tormenta deu

uma volta em torno de Nova Orleans, mas está .eausando estragos em

ouLl'CíS' pontos' da costa. Centenas de aviões voam das
-

bases navais

na Florida pata o interior, A estação naval de Pensacola está eva

cuando seu pessoal civil e militar.. A Cruz Vermelha está dirigindo a

evacuação elos moradores nas costas do Mississipi, Alabama. FI�rida
e Luisiana.

.

O .II.ü8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

ftepteürlc e b. Gere.te. SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. RUO!'

Ano XXXVI I 10.941

Os
-----_ .. _--_._ ..

primeiros" edificios para a

refinaria de pefróleó

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Sabado, 2 de Setembro de 1950
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PARA OS MALES DO

FI'GADO
ESTÔMA<iO e INTESTINOS

I'

"

V A L V'UrL A S

J-,bilip$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida 'Rádio Cat. Lda.
•

.'
: ..

\ ' Rua Trajano, 31

. •••.••.......•...............•.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

c S A,

1 escrevaninha quasi nova com
5 gravetas à Rua Anita -Garibaldi,
58.

réía ,

Os povos sabem agora que nen

ht;m agressor ficará impune. Z
2. As defesas dias nações livres

estão sendo melhoradas.
A agressão na Coréia fez o muno

do compreender que precisa es

tar preparado para qualquer
eventualidade.

3. Os comunistas já compreen
deram que, para continuar a ex ..

pandfr:,s�. terão que se �rl'lisaar
a uma guerra total .

Esta �,er�e�a os torna pruden
tes.
4. As medidas tomadas pelas

Nações Unidas na Coréia hão po
dem ser revestidas pela União So-
.viética , ---- _

o representante russo achava-se .G'ratísi" 14°. B. C.'voluntariamente ausente quando o

Conse�o d,e Seg-urança resolveu O presado leitor poderá receber, • ED'ITA'Lagir 'na Coréia. gratís, a título de propaganda, uni
Como eslava ausente, não pou- exemplar da "Revista do Rádio", .• 0 Sr. Major Agente Diretor; dO:

de usar o veto, Agora ja não o uma excelente publicação que círcu 14° Batalhão de Coçedores, 'nesta
pode usar mais nêsse caso, pois la semanalmente no Rio, tratando cidpde, comlmi�a que, no pr6xi.
as decisões fundamentaís; J'á to-

exclusivamente do rádio e dos seue
mo dia 9 de Setembro, as 9,3�artistas, com muitas fotografias de

rarn tornadas f o veto não tem astros e estrelas, entrevistas, eurio, h01'as, será realisada a venda em

efeito retroativo. '

aídades, etc. Mande seu endereça haste pública de 9 m'uares e' -I ca-
5. As nações livres estão mais para a direção da -Revista do Rã, valo. Os interessados deiserõo.

unidas do que nunca. dia", Avenida 13 de Maio� 23, lSc comparecer a séde do Batalhão>
.

O �pôio() dado pelas td-emo�rál' andar, Rio _ e pela volta (fõ correio nos dias e horas mencionadas.
.

'd'
-

d
'l'eeeberá um exemplar gratís da ma' As) Jack de Mello Lopeseras a ecisao as Nações Unidas ravilhosa "Revista do Rádio".

na Coréha indica que os povos
.• _ ...•••.. _ . .. • .....•••• '

2° Tenente Tesoureira-
independentes estão resolvidos a 'fEIUDAS, 'I\EUMAT JS�O E
ajudar-se mutuamente, PLACAS SIFILITICAS
Significativos são os aplausos EII·XI·r de Nnuu-el·f!'!que as tropas norte-americanas ,- U

M.dlaacão Cluzillar DO tratoment
da '.UUi.

............ � "'I

encarregadas de executar. as ', oro
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem conheci- dens da ONU estão receb�ndo em

mente que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin- todo o mundo.
-dícato as eleições para a sua Dir�toria "e Membros do Conselho Fiscal, 6. A Russia ainda não' se decí ,

ficando aberto o vrazo de 30 dias, que correrá 'a partir da primeira diu fechar completamente a por.publicação dêste e termínará no dia 1° de outubro 'Próximo, para o ta para as negoçiações.
registro das chapas na Secretaria de acõrdo com o disposto no art. Se hem os diplomatas russos
4° das "Instrucões" aprovadas na Portaria Ministerial n? 29, de 29 continuem Ia in.sultar o mundo li-
de março de 1950.

vre, o exercito soviéti-co continua Aluga-se uma, à Rua Major Costa.
, Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser apre- fora ' de qualquer movimento n, 3'2.

sentados na Secretaria em três vias, assinados por' todos os candí-
agressor. Tr�tar no Banco Agrícola.

dates. pessoalmente, nãÇ! sendo permitida, para tal fim, a outorga de ELEMENTOS DESFA VORAVEIS .••••. •••••••• •••••••• • ••••••.

procuração, devendo conter os requisitos previstos no art. 6° das 1. Os 'invasores comunistas na VEN'D'E 'SE"Instruções" e ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da Coréia estão usando equipamento ,

-

Consolidação das- Leis do Trabalho.
russo, desde tanques até aeroplanosFlorianópolis, 10 de setembro de 1950 fabricados pela União Soviética. '

Nerêu' Vieira de Andrade Presidente em "e,ercicio Isto indica que, de uma formaf

14- Batalha-o de 'Caçadores I �:o.outra. a Russia apoia � agres- CASA···M·isCE�ÀNEA·� ;ji���i'
.'

2. A falta de cooperação do re-« buidora dOI Rãdiol� R/�C. A,

presentante russo nas Nações Uni- íetor, V'lvulal erOilcoe.

Servj�o Militar (Classe de 1931) ��sO;;�:i:!�����!�l.°s trabalhos
•••• ���•.c:�n���������'••�����·.•• ,

Ed
�

t
'

J
-,

E' verdade que a Russia voltou. O TA.L1I DO ITA.lAJ
,
./ I a r f Mas voltou para atrapalhar, e não

rroeu.. JU �a."
O Comando da Guarnição lv,lilitar de Florianópolis, lemo para ajudar.

'

PropeHO,
bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianó' 3. O ataque comunista na. Ooréila LlVRA.RIA 4,1.Ll�

,polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para r,epres�nta resLrições no nivel de
J ,�

'servirem no 140 Batalhão de Caçadores na 2a turma de 1950, vida de---todo o mundo livre. na Coréia, o,s ve:rmelhos estão ves-
que os mesmos devem se apresentar naquela Unidade, no Es· Apesar de mIe a economia nor. tindo ·pele de cordeiro 'plara apunha ......1... IftIA VOLUI'IITA�OS..oA PÁTRIA N.- G& ..._�treito, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas. te·americana '_ que é solida _. lar a democracia '[l,elas costas. CA�'''''''''_''_'''''''''''''''''�_Quartel em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950. possl' 11I1'car com as responsabili· 5..0 desejo de ter p'az' está la·' Agencia Geral para S. CatarlniD 'Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da dades do momento, as nec-essidades zendo de muita gente bem in· Rua Felipe Schmidt. 22....Sob'"Guarnição Militar de Fpólis. 'militare,s pode)ll significar uma tencionada prêsa fácil dos comu· C ·Postal, 69.·Te!. «Protetora'»�

1 _

pÇJssivel diminuição na produção nistas. -_.;:.� FLORIANOPOLIS
de artigos para o ,povo. Uma indicação neste, sentido é

4. A infitração de elementos co- o numero de assinaturas no as-
V. S. construiu um prédio? Não' o legalizou no Registro de imóveis? munistas está se tornando mais sim chamado Apêlo de Paz de Rs.

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo cóm as leis em vigor? dissimufada, ,e, portaii-to "mais difi- tocolmo.
Si existe',alguma illregula.ridade, procure hoje mesmo' I') Escritório' Imo. cil de- con�ater. '6. Milhares d,e homens livres
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 95, que está habilitado a 'regularizaJoi Em vista do repudio virtualmen- estão 'sendo abatidos pelos canhões
�riteriosamente. : ",;",� _ I; , : te unanime á agr,essão .comunista comunistas.

"
'

....�•• ,. <,-..1-._".1... .... L..i.,".L._ • __ •. _.:..... l'

Grande redução
.

de· preços
\ A LIVRARIA CENTRAL d,e ALBER-TO ENTRES, sita 'à rua Feli

pe Schrnidt, 14, nesta Capital, está promovendo grande Iiquidação
de seus artigos, com desconto especiais.

Aproveitem, pois. a grande' vantagem que se apresenta ao públi.
co adquirindo artigos por preços vantajosos.

I
------------------------------------------------�----,----------------

Caixa Ecnômioca F. de Sta. CatarinatBalanço do
:

'ED'r'-rAL '

. Mundo
, Por Al Neto

Leilõ O d Penhores o balanço dos elementos Ia-1 a e . voráveis e desfavoráveis da si-
A Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal doe Santa cat�'l tuação internacional neste mo-

rina. de ordem superior, torna público que, em data de 2 de setern- mento é o. seguinte,.
-bro de 1950, sabado às 15 horas (3 horas da tarde), à rua Conselhei- ELEMENTOS FAVOR.4.VE!S:
['O Mafra, 60 - 62, terreo, nesta cidade de Florianópolis; Capital do' 1. As nações livres sentem-se
Estado; será efetuado "LEILÃO DE OBJETOS APENHADOS" à Cai- mais seguras devido a enérgica
xa-'Econômica Federal de 'Santa Catarina, vencidos até 31 (lrinta e atitude das Nações Unidas na Co.

,H E p a c H o L D N

um) de agôsto do corr-ente ano.
,

2. _ Os podadores das Cautelas respectivas, poderão. até a da
ba do leilão, pr-oceder à reforma ou ao resgate dos empréstimos" a

elas correspondentes .

.

3. _ Os objetos a serem leiloados, distribuidos por lotes e devi
damente 1 relacionados, acham-se em exposição, na. Matriz' da Caixa
Eoonômica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, à rua Con
selheiro Mafra, iJO-62. térreo, em mostruário especial onde poderão
'ser examinados pelos Interessados, a partir desta data.

4. _ O arrematante ficará sujeito ao pagamento imediato e mí
nimo de 20% do val-or da arrematação, devendo, dentro em 48 horas
seguintes, procurar o objeto e completar o pagamento corresponden
te ao lance oferecido, sob pena de' perda total do "sinal" depositado.
•

5. - O arrematante ficará sujeito ao Impôsto federal respectivo
bem como • taxa de arrematação de p% (cinco por cento) ,

6. - Quaisquer outras inforniações serão prestadas diàriamente
na Caixa Eeonônuica Federal, todos os dias uteís, das 9 às 12.00 e

das 14.00 às 16,30 horas.
Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina

em Plortanépolís. 28 de agôsto de 1950.
AR! MAFRA ._ Secretário Geral

VESTlR.SE COM (ONfORT. E ELEGANCIA'�UER

<II! ,&VTOMÓVfIS
CAMINU6-ES

CAMINHONETAS

FIUZJl LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

, PROCURB

Alfaiataria
A

Mello

--------------------.--------

?

,

,
.

Rua P'elippe Schmidt 4A

OSNY GAMA & CIA.

Sindicato dos 'Empregados' em
Estabelecimentos Bancarios do

Estado de Santa Catarina'
-E D I_T A L

'r

\.

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA � portatil
Cosinha 'americana
esmaltada marca

«8ECURIT»

"L'

.-.ttaa feUeidad_ .... .allei.e""
te ..... flllll... I .

lia., ale, ••q••ca. ,.. • ••1....
r·�

.l'eH1l&e "ara e •• "PDIIPOLBO.'
, 11m. ea.demeb !lI!! CUDrnJ'c
,IIIUTUO ,f"UDUL. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADC-Sabado, 2 de Setembro de ltl50
-------------------------------------

r _

Jlravo do Norte e 6rã�PBrà. reafirmaram I

;,solidariedade a Nerêu Ramos e Udo De8ke
[na Constituinte, ,na Vice-presidên- em beneficio do sul ,catarinense,
.cia da Republica e na presidência com o espetáculo que presenciava, ANIVERSARIOS
.do Partido Socjal Democrático, en- de apoio e de solidar-iedade, a si Prof. Flávio Perreri.

"tregue à sua direção para que tos- e ao Partido que dirige em Santa Faz anos, nesta data, o nosso
se mantida a sua unidade- e o seu Catarina.' distinto conterrâneo PTOf'. Flávio
prestigio. 'E, frisa "fora daqui, fi:!: A CHURRASCADA Ferrari, competente diretor da.

quanto pude para não desmerecer Ao comício, espetacular demons- Academia de Comércio, do Senac,
.o sagrado nome do nosso Estado, tração de civismo, segue-se sucu-, do Sesc, oe Presidente da Federa
Posso .dizer, sem falsa modéstia, lenta churrascada, ser-vida aos mi-' ção Catarineuse de Desportos. '

.que a nossa terra nunca obteve do lhares, de cidadãos que vieram e Seni(�o por um espírito clari
.Gov·erno da Republica beneficias aplaudIr, e consagrar os candidatos vidente e por um capação genero
ião vuri ados para suprir as neces- do glorioso Partido Social Demo- so, aliando ainda a esses dotes in-
;s1dades publicas, quantos eu para crático.'

comum capacidade de trabalho e
.ela carreei, em nome das' nossas privilegi�da inteligõncía, o Ilustre
",âspirações 'e\ dos nossos direitos,"

C I-ne'-O 18 a' ri-O. _

aniversai-iante, quer nos Serviços
.Adiante, ao manifestar o seu dese-

que tão dignamente dirigi, quer
jo de continuar a servir a Santa

nos meios esportivos e sociais; se'Catarina, com a dedicação e ,')
_ RITZ _ impôs à-lCstima ,e a consideração

proveito que os fatos testemunham, Ás 4,30 e 7,4,,'6 horas de quantos privam consigo.
.assevera: "onde qúer que o desti-

'I'ed L Pertencendo as hostes do Par-, . Dónadson, Marshall Ton1\P"no me leve e quaisquer que sejam fido Social DemOCI'a'tico, onde go-80n, George Tobias.
oS' caminhos que deva trilhar, po- , ,

li'M PRESE�TE DO DESTINO za de acatado prestígio, o anrver-.deis estar certos de que a .minha
did dUma extraordinária e quase ina. sarlante é can I ato a verea or pe,.àtívidade e as' emoções do meu I' , , •

d crediLaveI -drama de ação, romano la legenda majorítárta no prOXI-trabalho, estarão sempre com aan-
ce e ternura. mo pleito de. 3 de outubro, mere-

;ia Catarina, para que ela se ai- -

b IidNo programa: cendo. por suas no res qua 1 a-
.candore, na Repuhlica, aos desfi- f' d t d 'fI'Esporte em marcha. des. o �u, rágio e o os -o� orra-
.nos que o seu próprio nome 1[1'�

Noticiaria Universal. - nopolltanos..designa". A seguir, examina as >

Preços; Cr$ 5,00 e 3 9
' ,Seus numerosos, amigos e au-

zrualídades dos nossos candidatos. .zo

I d
-,

Censura: LIVRE miradores. hoje, pe o decurso e.

, ..Christiano Machado, revolucioná-
_ ODEON _ mais este natalício, o homenagea-.r-io de 1930, parlamentar e adrni-
.Às 7;45 horas rão com expressivas manifesta-

. nistrador, tem uma bagagem .le
O DIABO BRANCO ções de aprêço, oferecendo-lhe o

. .serviços prestados ao pais, que o
ensejo de, mais uma vez, aferir o

>torna digno do sufrágio da nação.
ROc", "NO BR "zcoz·mr R ld L' grau de afetuosa amizade em queVdo Deeke, trará ao Governo, ,1

'':>,C''l,,," .....,' o ano upi
é tido.

R G
. ,

.sua experiência de servidor publi- No Programa:
Jubilosos nos sentimos ao asso- a'di"o uar,H,1a,.co e a competência de gestor de Cinelandia Jornal

P C � cíar- nos as homenagens que lhenegócios prLvadot Ele irá ao Palá- reços : r.,,; 5,00 e 3,20
Programa Dara heloeCensura: até '14 anos. serão prestadas, augurando-lhedo do [Governo porque psabemos felicidades. \ As 8,00 horas - Bom dia para você

.. .que contamos' com a maioria do e-
- ROXY -

As 9,00 horas - Nos bastidores
.leítorado. O voto que se' lhe der .Às 4 e 7,45 horas -Menino Hercilio Eiquio do mundo

_

"ran�oso
J

!progra a As 9,05 horas - VáriMad'es em" 'lerá ° sentido 'de um compromis- '-� "'.,' ,;' m Entre a alegria dos seus extre-
1°) - Cinelandia ,Jornal. gravações '..so. Ruy Cesar -Feuerschuette, dedi- mosos pais e dos seus' amiguinhos, As 12,00 horas _, Oferecimento"

.cado ,e moço, tem a serenidade e it 2°) - Dennís O'Keef'e, Mary vê passar, hoje, o seu terceiro a- musicais ,

ponderação de' um homem de go- Meade,
niversário natalício, o inte1igen-! As �4,OO horas - Variedades em,

verno. Annes Gualberto - quem A MOEDA FALSA" te e vivaz' garoto Heréilio, filho gravaçoes �

.111ai's e melhor há servido o 'sul Cã- Um forte drama de ação violca, dileto d,o nosso prezado' amigo, A� 15,.?0 ,horas - Enéerramento

t' t 'd Ih b' I La .. ° "

K" f d Ad
- 1 peIlOdo .arlllense, raçan o e e a rIm ') sr. HercIho . Iqmo, es orça 1). -

As 1730 horas _ Juventude cató-'"estradas, equipando ·e renovando 30) - Dorothy Lamour, Richal:d ministrador da, Usina de ,Benefi, Iica de FpOlis
a fenovia que é vital ao seu pro- Denning. ciamento do Leite e de sua exma. ASI 18,05 hOJ'as - Um programa
,gl'esso? Lauro 'Locks - educadol' ALEM DO HOR1ZONTE AZUL

esposa d. Onecina Kiquio. para você --L (a electro --'-- tecnica)
serviu a nossa gente, orientando e Drama selvagem.,. Aos ditosos país do galante -ani, As 18,30 horas - Programa da P
,

'd 'd d A lutas. sangrentas - . - igreJ'a batista
- � -- _' -

-.-

.lllstrllln o a nossa mOCI a e.
.

ersariante os nossos parabens
chapa federal do Partido e o de- emoçõ,es nunca vistas.

v

Sr. Rubens Bosco
.

Ch�nsh�8,45 horas - Alvarenga e Ran,

putado Joaquim Ramos, candidato, 4°) - Final do sensacional se- Natalícia-se, hoje, o sr. Rubens' As 19,00 horas _ Momento espor
"do sul. merecem O voto dos catari- riado.

Bosco, diretor-gerente,?a firma{tivo.
Brahma

" '.nenses' para que, na mais alta Ca- O 'ESPIRITO ESCARLATE R,H. Bosco S.A., de !tajaI. As 19,30 horas - Notlclano da Pede-se, a quem encontrou
mara do país.,. po;�am_ representar Ação e suspense... Sra. Noêmia Souza Carvalho r, Agencia nacio.nal

,
uma bolsinha preta, contendo'Úensura até 10 anos " ',. As 20,00 horas - Canta Bras11 d' b' t I 'gOo,o pensamento, os interesses, lS Na Capital da .RepublIca, onde As 20,30 horas _ Orquestra de'
IVerSOS O le, OS e um re o I

..-sentimentos e as emoçõeS de San- - IMPERIQ -

r.eside, vê passar, hoje, o seu ani-. salão Guaruja _ (Enarco) de ouro marca BLETION com
ia C'atarina. Joaquim Ramos, pela .Às 7,30 horas. 'vers'ário natalício, a exma, sra. d.- As 21,00 horas _ Radio baile .Gua, as iniciais de sua dona !\f.C.Do,
,-sua atividade permanente -e pelo 1°) Marcha da vida - Nac.

. I Noêmia' de Souza Carvalho, d,ig' rujá
'

perd�da na noit� Q_e 25 último,
zelo que põe nos seus atos se cre- 2°) - Dorothy Lamour, RI'

na espôsa do sr. Anibal Carvalho, As 22,00 ho.ras - Encerramento, depOIS da sessao de 19h, 45,
,dência à renovação do seu mandtl chard Dinning. oficial inferior da Aviação.

--

-------. no Cine Odeon, O obséquio de
10, E afirma: ;'não fomos e nã') ALEM DO HORIZONTE AZUL Srta. ilIa1'Í(Í-LallI"a Callado C.�III.'J Gravata"l PII.:ne,

I'
entregá-ia à RUA

ALMI.
RAN-

ser·emos vencidos porque assim Um drama passado nas seivas". A efeméride 'de hoje consigna Me1f;� d•• melhorei; pelai A me TE ALVIM" 12; será bem gra-
. não quer o coração e o sentiment.o 3°) - Oscarito - Grande otelo

o ani\'ersário natalício da disUn,
Qore, pre'OD .6 n. CASAdMb tificado.

.

El' 't' CELANEA - RuaO. M.frail,a gente catarinense". Aos que,
- < lana e mUI os ou"r0S. ta e gentil senhorinha ])'laria-Lau'

-
.<;01]] perfidia e mentira, pr.etendcm E O MUNDO SE DIVER1'E

ra Callado, alta funcionária da
intrigar o nosso candidato com a Uma fina e alegre comedia musi, Caixa Econômica Ferleral e filha
religião que professamos, diz que cal. do saudoso jornalista conterrâneo
..s'erá vã a pregação porque a COil- Censura.; até 14 anos. HaroI'do CaIlado.
,:ciência dos nossos leitores e do, Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 Fazem anos hoje.
nossos homens de responsabilida· A sd. Sada Boabaid dos Reis,.{Ie N'pele a insidia que agora, :i F I n a'l rspôsa do sr, Aldo Reis;falta de melhor argumento, andam a eceu o oe ef _ a sra, Malvina Duarte Silva,
-espalhando pelo Estado. Lastirr.a PI·lnl·O Toorl"ubo espôsa cio sr. José D. Silva;
-os que se valem do sentimento :::-e- _ a srta. Doris Bianchini. filha
ligioso, que dev-e ser sagrado, por- , CURITIBA, 1° (V,A,) - Faleceu do sr. Paulo Bianchini;
que é do espirito, e .afirma que ;IS aqui o general Plinio Tourinho, que

J f'foi um dos chefes revolucionários de -a srta. ulita Borba, Ilha do
.convic-çõcs do nosso Partido são i9'SO �ra diretor da l'I'aculdade de En, sr. José Cancliclo Borba, dentista;.eminentemente voItados ao culto e genharia e presidente da secção es- - a menina Neusa dc Souza,

. :ao respeito de Deus. E, como ex,em- 'tadu1al do Partido Social Progres- filha do SI'., Aderico de Souza, há-
pIo, testifica que somos os �1llic()'s .lsta., 'tendo :(,esempen�ai!o ainda Lil operário;
:a �irI�oS à pr�ça publica para re- importantes funções no governo, O

sr. J\rlinclo Soares Dantas,'pellr o COIl1Ul1lsmo, o seu engOI�O aovenlO decr·etou luto oficial de tres
� dias e o enterramento de velho mili, telegrafista.

e a sua cantiga. Tcrmina a sua r.',
tal' se verificou ontem, teudo usadc Enlace Santos-Silvaplalldirla oração dizendo sentir-se da palavra varias, oradores por oca- 1'\0 Cartório do Registro Civil,

"compensado pelo que poude fazd' sião da dpscida do corpo ao túmulo.

Silva .

Sen'il'ão C01110 fes;temunhas, por
,parte elo nQivo O' .s1'. Antônio Tri'
xeira e exma. esposa Anlonieta
Teixeira, e por parle da nO'iva o

sr. Castilh o Sant os.

Após a cerimonia os noÍ\'os se

gl1 irão 11ara Cmiliba onde fixarão
resirl cncia.

l Ao jovem par os votos de feli-jRu'\ I\rcipreste -

cidades desta folha.'
...... -----.------��------�--------�------------

<---------------------------------.-------------------

realiza-se hoje o enlace matrimo,
nial- da graciosa senhorita Rute
Santos, cQ.111 o sr. JO'sé Pereiu da

Panelas de Pre�são ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 300,00

na Ele'rolandja
E'H, Tn'l,se - Terre'lPaiva -

1 Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Icua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

Clube de � Cinema de.Florianópolis
:FES'l'IVAL DE CINEMA DE' VAN:GUARDA

DATA - HOje, 2 de Setembro

HOllA - 14,45 horas

LOCAL - Cine Odeon (cedido pelo Sr, Jorge Daux) .

PROGRAMA
J

1 - PALESTRA - '1\1. SANTOS, Secretário do Clube

de Cinema de Põrto Alegre, fará uma palestra sôhre Cine-

ma de Vanguarda.
2 - RE:\fÉ CLAIR - ,'ENTREATO" (Entre-acto) -

Baseado numa ideia de Francis Picahia, Cenários de Fran

cis Picabia, Interpretação de Francis Plcabía, Man Ray.'
George, Charensol, Marcel Duchamp e outros.

3 - MAYA DAREN - "RITUAL IN TRANSFIGU.RED

'rIM,E" - (Ritual Em Tempo Transfigurado), "A STUDY

IN COREOGRAPHY FOR CAMERA" (Estudos de Coreo-

grafia para Camera) e "AT LAND'" (Em Terra),
(Os filmes fora� cedidos p�lo Museu de Arte Moder-

na de São Paulo) .

-,

Exonerou-se o dire
tor da Carteira C� do
Banco do Brasil
RIO; 1° (V,A.) - O sr, Valter Mo
reira Sales, diretor da Carteira Co
mercial do Banco do .Braaíl, apresen
tou ao ministro da Fazenda seu pedi
do de demissão daquele cargo, O pedi
do, depois de aY'rec�ado pelo ministro

,

erme d!Ji Silveira, será enviado
ao presi-den(e da República.

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTrOMAR

Alenção

Oficina JEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE, DE PEÇAS
-

8ENUIN&S
Consêrfos em geral

FIGUERAS & HOMS, 'LTDA.
Distribuidores exclusivos neste Estado

'dos 8'famados veículos
,

.

,JEEP Dt\WILLYS-OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

.- FLORI1NOPOLIS

-

/
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I Dr. eLARNO G.
GALLETTI

ADV o G A D'C)
Crime e ai..l

OODAtltulvao. de Soa.cla!!..
/ NATURALIZAçõES'
Titulo. Dlalarat6rio.

I

\

I i

r
�

ORA. WLAOYSLAWA WO�OWSKA MUSSI
e

DR. AN:rÓNIO nm MUSSI
Médicos

'\'

,

Cirurgia-Clínica Geraí-Partos

.

CÕMPANmA'·':�AN"Çl''-ífÁ''·Bmtt;,
.. ••••·

Fundada em 1870 _ Séde: -IAIRA
i

INC:lNDIOS E TRANSPOR'l'. i
80.900.ftOll,so

1.978.401.75S.V7
87.053,245,30
142.17�.603.80
98.118'.818;So

7".718.401.S0&',20 /

Seoe SOCIAl.t

PORTO ALEGRE
\

t.o.ANDAR

Serviço completo e especialísado das DOENÇA.S DE

/SENRORAS, com modernos 'métodos de diagnóstico -e tra-
tamento.

,
�

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL
_'

Radioterapia por ondas eurt&s·EletrocoagulaoAo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
• Consultório; Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio
do'Montepio.

. /

Horárlo r'Daa 9 ás 12 horas - Dr. Musll.
Das 15 ás 18 horas - bra. Mussi.

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

9.
RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68

Cifra. do Balaa�o ti. '1.4-&
CAPITAL B RESERVAS ........ .'..... Cr'
F(eaponsabildade. .. .. .. .. .. . • . Cr'
Receita •.••.•• •..••• • • . . • • • . • • • • • Cr,
Ativo ....•. :. . ............•.••..... /Cr'
Sinistros pagol nos últimos 10 ano.t .••• Cti
RespoD8abilidade� ...... .... • .. : .. • .. CTt

.:
.

Diretoretl: '"

.Dr. Pamphno d'Utra Freire de Ca"alllo, Dr. lI'ra.clacõ d. si,
A.faio Mall88rra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e' Jos' Abre••

.,....,.___
T

-_-.-_-..,_-_...,...-_-_...-_'_-.-.-_._-_-_-........-_-_Õr..-_- T_......_-........ _ . _ ....... _ w _ Wl

Dr. Newto'n' d'Av'il� .

Jlnqt. geral - Doenças de Se....
,

� - ProetoJogia
FJetricidacle Médica

.::Onlultório: Rua Vitor Meireletl a,

18 - Telefone 1.307
CAIXA POSTAL, 563 • TELIiFONE 66+0 • tELEGRAMAS: .PROTECTORA> C�nsultas: ÁS 11,30 horu e • lar.

(

Ig
· 11-n I a st C t· 1.. das 15 horas em diante

I

II enela 'wora par '8. a arloa Residê�cia: Rua Vidal 'Ramo. D,

,,� Rua Felipe Schmidt; 22-Sob. .. - Telefone 1.422.

Caixa Postal, 69, - Tel "PlotectoraD FLORIANOPOLIS
-------- -------�- -_-_---_.--.,-,-'"" .. -'-,__ '" Dr. Guerreiro da.Fonseca
j •

�
3

�

Eaerlt6rlo I RI.ldlnola
Rua TI�adIDt.1 n.

FONE •• 1"68

Especialista
K6dlco - Efetivo do Hospital If.

t Caridade
'! OUVIDOS - NARIZ e GAB·

� I GANTA
Tratamento e Operações

Rellidênoia: Felipe Scbmidt, 19
Telefone: 1.560

�onsultas:,Pela manhi'i no HosviW
\ tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is 17 horaÁ.

\

'_ Serviços dos.Professores Bene�

�cto Montenegro "e Píragibe No-
',-

: I.
i ,gueíra (São Paulo)
Gon.ultas: Das 14 áa i7 horu
Ru Fernando Machado, 10SÃO' FRANCISCO DO SUL' para NOVA fORI

,
htfol'magõe. como. Agente.'

'

F�on.n6P�lill - C.rlos 'HoepckeS/A - cr - Telefone 1.212 ( 8:01. tele",.
Beo Francllco do Sul- Carla!! Ho�pcke S/A -CI - ,Teléloae 6 'd4:)O � �MAC �

"

..fIL-:..-..r.......,........;"<&-_.....T.&T' %T_"""4..._..._..._W_-,_-_-J;&TJ_-..,._T#JL-w:cr ' .....:caP • n -

"VIR<iE ESPÉCIAl:1

,
'

DR. I� LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio:
-nal de Medicina'. Tisiologista e

. Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e EXr
QB.'1istente de Cirurgia do Proi,
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,::l8
.

Consultas, (diariamente,
das 15 às 18 horas.

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

I, Agora,
,

R�DIOTERAPIA
'RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. cliàriameDte. DO Hospitalde Cuida••

Dr.• Lins Neves
.

Dr. Polydoro E. S. Th;lgo
Mrotor da Maternidade e médieo .0 _Mico • .arte...

•

Hospital de Caridade O. Ho.pital de Caridade de filo-

CLINICA DE SENHORAS - Cl- rlanópolil. Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

JiaPÓlltiCO, controlese tratamento Joençaa doa ótgãos internGl, .....

.peclalizado da gravidês. Dísmr-}. ctalmente do coração e vuo.

lioa da adoleacêucía e da menopau- -!)6eIlçu da tiroide e dematl ......
.. Pertubàções'menstruais, i ,fl". dulas interQa.

oa�a -e tumores do aparelho ,eul· ::Jtntea -e cirurgia de aenho.... -

u reminÍno. Partos

;peraçõea do útero, ovUtos, trom: �SIOTERAPIA - ELECTROCAR·

w. apendiee, hérniu, varlse.l, etc. DIO� - METABOLlbO
, ,

�gia plilitiea do períneo (ro· • BASAL
..ru) (ORARIO DE CONSULTAS: -

�SISTENCIA AO PARTO B 01"".... Dlàr1amente das 15 la 19 ho-
RACOES OBSTBTRICAS

'toença& glandulares, tiroide, OV'.

lot, bipopiae, etc.)
,

llaturbiOl nervo.OI - EaterilMadf

Regímee, - I

Alucltórld1t. Joio Pinto, , - hL

,til
\

\'"
ReaM. R. 7 de Setembro - EdU.

.ru. e Sonsa - Tel, 84ft
'-

ru.

CONSULTóRIO:
.

Rua Vitor Meirelé.l Do ti
Fone manual 1.70

RESp>:lNCIA:
Annlda Trompowski n'

I 1
.�

Fone manual 7"

::Or. Roldão Con,oni
CJ:!lURGIA GERAL - ALTA. CI
aURGA - MOL�STIAS. D. S"

NHORAS - PAllTOS .

J'armado pela I'aculdaã de II....

... da Ualnnidade de SIo PaaJe,.
onde foi a..imate por ..iri.,. -- ..

8eniço Cirúrgico do Prof. AIltIC
c.mIiI K"

Clr1U'lia do e.t6mqo e Yiai eIntda·
!'N. late.tiaoa delpdo e palIO, ......
de, rina, pr6atata, beslp, .....

",ri.,. ,o. trompaa. Variéileele, Idbfto
ceie, ....ri_ e be:rau.

Coa."ltu: �A. J ii 5 horu. • rw
"di", Schmidt. 2·1 (alto. da (lua

ParailÓ). Telef. 1.'98
auidbcla: Rua Este..... J1Ud8r, 1";

, Telef. K. 164

Dr. A. Santael.
(pormadn pela Paculdade l'aeto
na1 de lIediclna da Uni..ers1dade

do Brasil)
,

ld641co PQr concurso da AlllItstln
.c1a •. Ps,léopatas do D1atrlto

Pederal
h-interno de Hospital PslquJA.
tr1co e IIanIcOmio Judic1A.r1o

da Oapltal .!"ed�..al
Ib:·interno da Santa Oasa de 111.
aer1córdia do Rio de Janeiro
OLíNlPA MlIDIOA - DOlINQÜ

,NERVOSAS
Oonsulmr!o:, Ed1flc1o Amltua·

"eto - l5ala I.
Residência: ..,

Avenida Rio Branco, 144
Das 111 lI.lI II l1or..

Telefone:
Oonsultório � 1.,""
Restd8nc1a - 1•••IDr.,Milton Simone Pereira

Clínica Cirurgic8
.

Moleatias de Senhoras
Dr. MárioWendhausen
.JlaI... 1Il� de adulto. • .n....
CJo.Uult6rlo - Rua Joio PInto. 1.

Telet, K. 769
�...ulta daa 4, Aa 15 ......

�dlhl<ia, J'elI.. 8üIU4. L ...
.

TeIef. 11.

-CIRURGIA'GERAL

/0,-. Paulo Fontes
CliDiC9 e 0JI«'adDr

1:....suJt6rio: Rua Vitor Mel.........
,- Telefo"': 1.405

';_Ulta.o".�.. 10 i. 12 .... 14 ..
I� tn" ll.eaidbeia:. Rua Bl---.

•

12. - Teletolle: 1.6ft

Pedidos coÍn Representante
� Para Santa Catarina

DORIVAL S. tINO -

1
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S.' Catarina

Dr. M. S. Cavàlcanti
.:Jt1l1"" exciuai..amente· da eriaataII

Rua Sald.,,"" M:&rlDll.. l'
TelefD1le JI. 1JI ,

, '

ADr;.$·�L,
,

>

(� JA,WETZEL �J I N D [J 3 r f1 [ l L ..;Jo[ N V { r� L . HJ
..

, ,

f _

Ida
TORNA. A I ROUPA' BRANQUíSSIMA

j
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,
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Serviço Eleitoral
Do Carlorio Eleitoral da 13a• Zona, pede-nos seja publicado Que,

de acôrdo com o art. 5° do Regimento dos Juizos. e Cartoríos Eleito.
rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN'
TE NO HORARIO DAS 14 AS 16 HORAS diárÚtme�te. ,
.' , "

..........................�••••••�.�••••••••••••••• I

DAli LOGRA F.IA

DR.

"'(orresponde1c11
"Comercial

(ontere
Diploma

METODO.
Moderno e Ellciente

DIREÇAol _

,Amélia M Pigozzl

l'Iorian6poUa - Santa Catarlaa

Ru., . General Butencourl, 48
(Esquina Albergue Noturno) / Ac DAMASCENO DA saVA

"

I

.!,._----_.
ADVOGADO

Colégio. (atárinense
AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS

Praça 16. de Novembro, 22 - ze áa"
•

(Edificio Pérola)

"..,nea: 1.324 • 1.188

CURITIBA TEl..E.CRAAlA; PROSEéRAS

lhe, _o;m a.mave1 gado, QJD a6lloe do
•...,celente ..pertt1vo !tl(O,'1', lema..
.. V. Si.&.. de a.c:reacentar, ao ,.......s.
oe' a gentileza:Ef,TEE TAI1.
BEI'1 (J /'lEU APERITIVO

.' � I'REIJ/J.ETfJ! ,

tfE!!�iJho...
--· ITi...,AI _

,
- .-;

'1�',;�,;J j-i;í""
•.•
---0---

Bom binóculo
Grande visão

para Santa Catarina

KNOT S/�
. Cx. 134 - Tel. KNOT

praça:l15 de Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

..

•.. f'eune som ... acabamento ••

solidez ••• no piano perfeito!
Além de vártos modêlos para
pronta entrega... êste emaravr
)hoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
...

SuhwartzmanD
RE PRESENTANTE

I •
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o ESTADO-Sabado, 2 de Setembro de 1950
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a a
\

batalha
'Toda a cIdade aguarda' \com 'iDdispel�áv81 ioterêsse o. grande embate de amlnhã á ta.rde enre
AlS �quipes dos velhos rivais Avaí e flgueireDse, em disputa da liderunçá do Campeonato de Proficiooais

Ità;aí nos espoltes
(Do correspmdente ALDO RAULINO FERRO

Em continuação- ao torneio r e- O jogo lranscorreu num amhien-

lampago entr-e as cidades de, Ita- l,e de camaradagem, mostrando as

..jai, e Brusque, prellaram na rElfe- sim o Marcílio Dias, que sabe- ga
rida cidade as equipes do C_ N. nhar e perder.
Marcilio Dias de Itajai, e E. C. Apitou a partida o Sr. Martinho

Paysandu, local, saindo vencedor que teve fraca atuação.
a categorizada equipe do E. C. Pay- Os. quadros alinharam, assim.
.sandu pelo 'escore doe 7 x O. constituidos: - Paysandti i, Ludí-

No primeiro tempo, viu-se um uho, Renaux, Orion, Cachaça, Xrí
íoot-hall muito bonito de ambas e Branco, Chico 'W\lemar Xadeck
as partes, com a equipe visitante Nascimento e Heinz.

jogando mais a vontade. Marcilio Dias: Fernando, Ary oe

Aproveitando-se apenas de duas Carioca, Molere, lula e Oscar, Os
falhas da. defesa do Maroilio Dias o mar Paulinho, Teixeira, Vanildo e'

Paysandu conseguiu um placard Curít.íba.
a seu favor de 2 xi. o qual perma- -Gnlearam : Xadeek 2, Wilernar

neceu até o fim. da la etapa..' 2, Chico 2, e Branco.
Retornam as equipes para o re- Na preliminar venceu o Marcílío

inicio da luta; nota-se logo que o Dias pela contagem de 2 x 1-

Paysandu voltou à campo, com Elp Itajai preliaram na mesma;

sua equipe mais coordenada. De. tardé, C. N. Almirante Barroso (l.

de. o. inicio da �a 'fas� nota-�é o do- W�tiva E. C., saindo vencedor o �I .
mmio dos lOCaIS. Dal em diante o

I
mirante Barr-oso pelo merecido

Maróílio decaiu de produção, do escore de 2 x 1-

que_se aproveitou o Paysandu pa-j Parabens pois ç� N. Almirante
ra elevar a contagem. E com o

j
Barroso.

resultado de 7 x O terminou a pug-
na. I Itajai, 29/8/1950.

/

_ Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Vence0 o Nacional o

I t
'

.
"11

I L" T' · torneio-inicio
n enaumcipa : • l�a

"

eDIS
_

, '. gancho
X C N Marcll.-o DIas O'esquadrão do Nacional, que re_

" • .centemente efetuou dois jogos' nesta
Sabado e domingo, em disputa As outras simples foram joga- Capital, sagrou-se campeão do torneio

:da taça "UNIÃO", oferecida 'pelo das com igual entusiasmo e não início do campeonato gaucho de tu-

Dr. G"·erre'J·ro da Fonseca, fOI' ren-
• , tebol, realizado quarta.feíra última.

� temos razão de queixa contra Car- O "onze" vencedor jogoú assim for-

l' .Iizado mais um encontro entre f) DJClo, Arnaldo, Guerreiro, Waldh mado: La Paz, Florindo e Lindober
Lira Tenis Clube, desta Capital e o e 'Wilson. to; Quito, Laerte e Moreira; Botinho,
C. N. Marcilio Dias da visínha ci- Carmelo jogador de grande fi. _Lujzjnho Waldir, Camargo e Guara;

dade de- Itajaí. ,

)
bra, estava extremamente nervoso c:Í.

O Marcilio Dias logrou a P vi. e irritado contra o,vento que .des' Tomou posse o' oovo
.

�Ó:i:md�l�r;:n�;o���onn:r�i:e:�i�:; I Vj�L�e.r���t�s j�:��lS d:a-l�:. t�s.con-
.

li d 7 id C. IV. D. l
W 10, vencen o parfi as contra l trolado, deixando o vicio de obser· RIO, 10 (V.A.) -r-r No--MilÚsterio·ti do Lira. var si a assístencia aprova ou não da Educação' tomaram Posse ante-
Coube desta vez a vitoria ao L:- as jogadas, o mesmo acontecendo ontem, à tarde, os -novos membros

ra Ténis pela contagem de 10 com Wilson que teve contra Mar- do Conselho Nacional de Desportos,
partidas a 3 cos uma bonita partida. srs, J. E. Macedo Soares, Carlos Mar ,

Melhor preparados e com mais Rubens Pereira, a�esar de ex-
tiI1S da Rocha. Fabio Carneiro de

-disposíção de combate,' t t
. Mendonça, Dár ío d'e Melo Pinto" Sil-

l' COIsa que remamen e joven foi um dos firo vío Santa Rosa e Castro Filho. O
a muito tempo ,.não acontecia, os mes jogadores da equipe, SI'. Gastão Soares dlil' Moura não to
:jogadores de Florianópolis emproo As párlid-as vencidas pela Capi, mau posse por ser remanescente da

gararn-sa a fundo para o "conquís- tal foram .ás seguintes: ,antigo Conselho.

J;a da vitória o que f'iaeram com Simples _.:. José Santos venceu Li,
-----------......------

brilho. /" la .Heusi por 6x4 - 6x1; H. Beck
Houve varias partidas muito venceu Masínho Heusi por 5x7 _

movimentadas,) salientando-se, eu 6xO - '6x3;\ Arnoldo Mesquita ven

tretanto, as 2 'simples de José San' ceu Rubens Bosco por 6x4 - fix3;
tos e H. Beck contra LHa Heus'o, Guerreiro da Fonseca 'venceu AI
Masinho Heusi, de Ibajai. varo Luz por' 6x3 - 7x5; Walter
José jogou com muita. segurança, Wanderley venceu Osni por 6x1

'Procurando dar trabalho ao seu - 6x2; Wilson, Elias venceu Mar.
valoroso contendor que decaiu cos Heusi por 4x6 - 6x1 - 6x3.
bastante de produção nc 2° "set" DUPLAS :-:- José - Beck vence.
Embora realçando o belo e intelí ram LHa - Waldir por 6x4-
gente jogo apresentado pelo defen- 4x6 - 6x.2; Guerreiro - Wilson
sor ríe Fpolis que neutralizou de. venceram Bosco - Alvaro por
forma absoluta o didgido e vio·17x5 - 6x4; Urbano -- Rubens
lento "fourhand" de Lila, não po' venceram Colares . - Fabio. por
demos deixar de reconhecer qu� fixO' - 6x2 e Robérto - Rubens
este não estava nos ·seus grand,e� venceram Fabio Evaldo po;
\lias; pois apresentava evident,es si 6x2 - 6x1.
nais d.e cansaço logo no inicio do
2° e ultimo "setl'.
Aos "dreives" de Lila, respondia

José I;om bolas semi-cortadas á di
reHa ·e á esquerda' obri.!rando :J

grande trabalho o repre:s,entante
de Itajai, que foi aos poucas sendo
:minado na sUa resistência.

O padrão d,e jogo apresentado
vor_BecK foi particularmente visto·
so e eficiente. Respondendo cuida·
dosa, mas firmemente .aos' conH·
11LlOS cortes de MasÍnho, prepa·
va o ponto para, de 'Vol,eio _muito
�egllr<;>, faz,er o arremate .na rede.
Esteye impecavel, não só no jo·

go apresentado, c'amo no controle

nervoso, o qUe é primordial numa

'partida e raramente conseguido
por jogadores ql.la�do o jogo se

torno durQ•.
A dUlMa. re.pres,entada por esses

dois jogadores do Lira Tenis, con

tI'a Lit.a Waldir, do Marcilio foi
lambem jogada COm muita 'eIi�rgia
logrando ainda a ,ritoria FIorianó
_polis.

Confedet;ação, _o en:baixador do Méxi_.
co, Sl'_ Ant.onlO Vilalobos t')l numero
sos membros da embaixacla, o pre
sidente do C, R. Vasco da Gama, sr�

A gl;and-e Feira de Diversões do I k, 1>or motivo de forçã 'maior ficou Otávio Póvoas, esportistas e jorna_
Avaí, marcada para 1° a 7 do correnij transferi(l'a para o próximo mês de' listas. Num lwiIhante improviso, 1):.

Qutubro. embaixador VHalobos" depois der

A--C-o-'-o-m-b-·I-a--I-l·-.(-I"a__,..·...-s_;.e-·-0-'o-·t-r-a--v-e-z-a-·-:"':::';::-:-:'1::-.-:'=.---:-4-.. ��:�!a�l::aoa�������d!i�l��I��!:a��!�:
la afinidade, pois que, como o Méxi

BOGOTÁ 1 (V:A_) - Informa

o.,
Süciação Naci�naL Como presidel�te ce, "o Brasil, neste monÍellto de SOill_

"Espo'ctador" que o problema do fu' fói eleito Efralll Barrero, da AssoCla-
. .

1 t bras sinistras, não tem preocupações.
tebo colombiano ficou ,sO.I�cionado, ao ção Naciona.l,

..

como' ,vI,ce__pr.eSl(.er.l e,
_ . D M agressivas". ·Concluiu õ embaixador

voltar a filiàl"-se a DIVIsa0 MaIor do Afonso SenlOl, da IVlsao
.

<LIOl.
,

d 1949 D- mexicano plogiando "a pericia e OI
futebor' colombiano que representa o Desde os prill?iplOS e a 1-

futebol profissionaÍ, à Assoçiação Na_ visã.o Mai.or foi d.esqu_alificala dos 01'-
'valor esportivo de Ademir", �ssina-

d f t b 1 lando que maior era o seu jub110 POi-
cional de Futebol, filiado à 'F�IFA, gal1lsll1o_ lllterl1aClOn.aIs o u e 0_ co-

t d entregar o troféu _a um jQgador brasí-
. 4- dee-isão correspondente foi to- lombiano, ao apre�el: �I'·em �s Iver-

_
.

_

.

_
. ,. _

.

máda em Barranquilla, no seio do

I
gencias entre a DIVIsa0 MaIOr e a leu::, menc1011:::ndo amda a orgam ...

ConoTeSSO Nacional' do Futebol que Associação Nacionál, oom relação ao I zaçao mode.la):' _

do Campeonato do.
o

envio do selecionado' ao sulamericano I Mundo_ Ademu' agradeceu, dizendo.

se realizou para solucionar as

diver_1
de futebol' que se de';ia r·ealizar no pertencer tambem t aos S'eus compa

gencias entre o� dois. organismos. A Rio de Janeiro. Desde então a Divisão nbeiros aquela conquista, Falou, fi

solução adotada perante as ligas fi_ Maior não reconhecida em nenhum nalmente, o sr. Mario PaIo, vice_pre
liadas ficaram representadas no se· dos paises filiados à FIFA e, em con'· sidente, em exercic;;io, da CBD, agra
io da Associação Nacional Iíàs pes- sequencia, produziu_se o exodo que decendo ás referenc_ias feitas á Coir

soas do presidente o tesoUl'eir9' e trollxe à Colombia grandes astros do federação. O sr_ Mario PolQ fez entl-e-

seus i'espectivos supleiltes,
.

futebol mundial, o que doravante de- ga' ao sr. Vilalobos de um prato Ia-'

Por sua parte, a Divisão Maior v.erá efetuar-se 8111 condições diferell_ vrado com motivos 101al'ajoaras, des-

obteve os cargos de viée_presidel1te. tes, de conformidade côm os regula- tinado á Federação Mexicana de Fu_

fi.scal o de um vogal, dentro da As- mentos da FIFA." tebol.

T E N IS

Torneio
'Clube

As "ilorias de It;ijai foram:
SIMPLES - Waldk Heusi, ven
ceu Carmelo Prisco' por 6x4'- 3
x 6 e 6x2; DUPLAS - Masinho
- Osni venceram Carmelo - Ar
naldo jJOl' Gx2 - 7x5 ,e .Maroos -

MarçaI venceram Walter' _:_ Abe
[anlo por 6x1 - 8x6.

,

Havendo empate de 1· ponto pa
ra cada -clube, o próximo e decisi
vo encontro sera realizado em da�a
próxima a ser marcada.

-Alac-'

Para· colocar SOLA
em . seuJ Sapato-

, PROCURE

I Oswaldo
I t elefon eS1536 'e 1324
P. 15 de Nov. n.22- 2'. andar

.,- --�--�-------------

No Re�iie, a, Décima Olimpíada
Uníversitáriá

Serão abertos os jogos pelo ministro Pedro Calmon
sas escolas de ensino supêí'ior do
pais_ .

Presi(Ürá à solenidade ela abertura
dós jog0S universitários o ,ministro
Pedro Calmou, que seguiu, hoje, para
a capital pernambucqna.

RECIFE, 1° (V.A.) _,_ Nestà capi·
'tal, . terá inicio, amanhã,"a X Olimpr.
ada Universitária Brasileira, ii. qual
comparecerão cêrca de dois .�il atle·
�s, como r,epresentantes das diver·

i

...

E'ntregue O prêmio ao artilheiro
da

.

Copa do Mundo
RIO, 1 (V.A.) - Na sede da CBD 'peonato Mun!iial de 'Futebol. Ade-

realizou-se, (ante_ontem, a solenida- mil' Marques de Menezes, dianteir,)'
de da entrega do troféu oferecido do seljecionado cebedensel conquis{

I pelo jovem Miguel Alemán Júnior, tou_o, ,assinalando l1óve tentos dlL
filho 1'10 úhefe do Governo mexicano rante o certal11�. Estiveram preserr�

Frutas Vitamina ç e por iÍüé[)nédio do r,léferido govrr- tes, além de varios lÍlembros da Diré

de Carbono eto' 1110, d�stinado ao artqheirb do Call1_ toria e dos Conselhos \Técnicos da.

, t!f
1. cc:tJDi"J'orO'" r 'ii

P • I.IMÃO
• ABACAXI

• LARANJA
,. MORANGO
• F'RAMSOE5A

(IIrltj() (Dm t2envel()pes
de5 (rufDs tlllerenfe.sl'(i,IIJ.IJD
rfCfMBOLSO POSTAL
PARA TOPO PAIZ
Pr-odutos $VC-fRUTI

ÇPAIXA p(JsrA� 1008
"

CUrUTlB.t. - PARANA'

Extrato de
Hidratos

Club, Doze de Agosto
J '. AVISO'

.'

Em nome' da Diretoria deste Clube, levo ao 'conheci
mento dos' S1'.s. associados que, devido às grandes! refor
mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so

cial, ficam suspensas as programações de Iesl.as mensais

até o término das' obras. No entant-o, a Díretorfa já está

pr-ovidenciando para Que seus associados não' fiquem
privados de suas habituais recreações, procurando orga

nizar excursões 48 cidades vizinhas ou mesmo realizando

solrées dansantes em o'utras sedes <de' clubes co-irmãos,
com- os quais haverá, naturalmente. entendimentos pré
vios.

�

De qual�uer .formá
cia pela imprensa local

da r.taquele sentido.

será anunci;:ld-a com a,ntecedên
...

qua1quer iniciativa a ser toma-

'Arnaldo Dutra

Secretário Geral

ftvaí �

/.

·i

,

,j..

I

\
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� POVO BARRfGA VERDE:
O DIA ,SETE DE SETEMBRO NA TUA -TERRA NÃO PODE SER 'DIFERENTE AOS DE OUTRAS CAPITAIS, COOPERA, POR-
TANTO, NA GRANDIOSIDADE DOS FESTEJOS DÊSSE IMEMORÁVEL DIA. DO POVO -BRASILEIRO, OVACIONANDO NOS·,

SOS SOLDADOS\ NO CUM'PRIMENTO DESSA REALIZAÇÃO:'
'

I \. ( ,

:Vai ser aberta .amanhã; em .Blumenau, a Prímeírà
Exposição de 'Gado Leiteiro, Equinos, Suínos, e Aves,
o sr. dr. Aàerbal Ramos da Si�a, digno> Governador do Estado, �augurara o impor

tante certame.-E' grande a expectativa nos -me ios pecuaristas-
em torno da I Exposição.

Finalmente, amanhã, em BIll" Note-se que êsse paciente tra- gricultura, Indústria e Comércio

B d N· t G
c -

P & f" menau, será inaugurada,e la Expu- balho não é de hoje,
-

apenas; êle, r e' Herrnann We·ege. A Diretoria da

raço O or e '6 rao- fU'O, rea. Irmaram si'çâo Regional de Gad� Leiteiro, como já o dissemos muita vez,! Produção Animal e os Postos de

sol·l·dar.·edade- a NoreAu Ramo Equinos, Suínos e Aves, comemo-,remOllÍa ao tempo da Interventorra Monta le Pecuário de Lajes e ln-

\; S, mor-ativa do centenário daquele 100 eminente conterrâneo dr. Ne daíal acorrerão àquele certame

O Udo Deeke próspero município' do Vale do 1- rêu Ramos que muito Incentivou a com' selecionados espécimes das
(.i , taiaí, sob os auspícios do Govêr- pecuária entre nós, seguindo-lhe raças bolandesa e [ersey, Todos os.

gerações, Udo Deeke, frisou, é, ral da economia do sul catarinen- no do Estado e orientação da Di- o ritmo o sr. dr. Udo Deeke e, a- Icriadores, enfim, movínientam-se
também, um moço que a capacidade se, não podia silenciar o seu pen- retoria da "'Produçã13 Animal e da tualmente, o SI'. dr. Aderbal Ra- para dar ao conclave hlumenauense

. ' .

de trabalho e a dedicação elevou sarnento perante o problema do Comissão dos Festejos' do Cenly- mos da Silva: máxima repercussão nacional.
carvão. A sua .resolução definiti-] nário. Por tudo isso a inauguração do

\ Sôbre êsse certame que contri- E' fora de dúvida que' essa rea- certame de Blumenau, expressiva
buirá grandemente para a econo- lização do' Govêrn� do Estado, homenagem 'do Govêrno do Estado,
mia de Santa Catarina, particular- coadjuvado pela Diretoria lia pro- ,à laboriosa e progressista gente
mente !para Blumenau, {-onde sua dução Animal, pela Comissão dos que habita o município (em festa,
produção leiteira é vultosa, já Io Festejos do Centenárto e pelo es- trará, antes de nada mais, íncal
calizamos sua relevante irnportâri- tímulo 'e apoio dos pecuaristas, culáveís benefícios econômicos à re

cia em comentários anteriores nes- ultrapassará as mais otimistas gião onde a' industria de laticínios>
te J'orna]. '- previsões. atingiu de��nvolvimento inco-·

J
.

E' conhecido, de todos o esfor- Já noticiamos que, dentre es mum, bem como demonstrará os re-:

'ço da Diretoria da Produção Ani- pecuaristas presentes à I Expo- sultados promissores alcançados.
'mal no desempenho de seu utilís- sição, ressaltam os de Blumenau, J?'�lo fomento. da produção aním.ú
simo mister, qual seja o de con- Adolfo Scmaltz, Cía. Jensen ,- A- "1l1 todo o Estado.

correr....para o melhoramento dos ,.,.··i····...•·••••..··-...···-...··········,·········-··a'·····•...•-.-.....-•••-.-........;..••-..•••.....•-

1:'���:o:,o9 i�:�':::;�g,�:::::":�' D. Daniel Hostin Novas cédulas
trício dr. Lauro Fortes Bustamun- É'nos" )gratb registar a presença de 10 cruzeiros
te, incessantes

-

atividades nesse entre nós de S. Exía. Revma. D.Da,'
-

. 111el Hostin, virtuoso Bispo de Lajes, RIO, 1° (V.A.) - Serão lançadas,
desiderato, ora estimulando o.s '

I
"

consagrado orador sacro e figura de em en-cu açao umas notas do valor
criadores para se dedicarem à ex- 'realce no clero nacional.' de Cr$ 10,00, do padrão Cruzeir-o €"

ploração de raças firmes, ora nu- ,.à população' católica désta cidade. da estampa
-

segunda.
nistrando-lhes preciosos ensina' jubilosamente, vem apresentando As cédulas terão o mesmo tamanho,

mentos, ora adquirindo reprodu- cumprimentos ao eminente antístite. e desenho das notas que atualmente:

guia esuírttual do.s-
'

ensinamentos 'circulam, poném de cõr uniformé, na .

tores' PSlra empresta-los aos ínte- l' �

da Madre Igreja, frente e no verso.
ressados, -

prosperídade .,...,. wi".-.-.-,.-_._-.-_-.-....-.-. __.-. "

.

S, Exia. Revma, que, pela sua opu;
lenta cultura e seu privilegiado, ta
lento, goza de merecida projeção não
só no ,Estado, mas no país, 'tem sido
alvo de significativas homenagens
dos fiéis Ilor íànopolttanos que mui,
to o estimam e o admiram. general do Oitavo Exercito informou'.
Embora tardiamente - pois S, que os comuni'stas lançaram uma

Exia. Revma, �á;) chegou ante-ontem ofensiva geraL
a esta capital - enviamos-lhe efusi·· -Mais de cinquenta e seis mil solda
vos cumprimentos de boas vindas. f; dos comunistas, tendo ·à fl:ente caIu,
rogamos as bên�ãos do Altíssimo nas de tanques, iniciaram a .batalha:
pela sua felicidade, ,

...
ao longo do rio Naktong e dai para
sudoeste, tentando a, conquista do"

porto de Pi.isan. ,,'
Três divisões comunistas, com VIll_

te:.!l1il homens na r,eserva, lutam ... ·

assim, nUma extensão de 47 milhasr
de TUksong, a .12 milhas a sudoeste'
de Taegu, até Masan.

O comando do Oitavo

lher, a escolher bem, votando em

cidadãos que saibam e possam, pelo
seu, passado, compreender e satis
fazer as suas necessidades. "

Fala o Deputado Joaquim' Ramos
"Bleáto pelo Partido Social De

mOcfático, \Ugr�ece' ao sul cata�
rinense, a honra do voto com que
o elevou ao Congresso Nacional.

Reafirllia que os homens do nosso

Partido, eleitos sob a sua legenda
teem sabido manter bem alto o no

me do nosso Estado e as tradi

ções de trabalho oe eficiência,
inauguradas com N'ereu Ramos.

Aderbal Ramos da Silva, o nosso
Governador, foi um fiel executo).'

das' nossas aspil�açQes e tio alto
.sentido que demos às coisas pú-
blicas, administrando'as com pro

bidade, eom critério e' com igual-
va é ponto básico à

dade, Traz, . agora, o Partido,' à.

consideração do eleitorado o no-
do sul e o seu Governo cogitará Dr. ElpidiO 8arbOS8

me de um outro cidadão para-subs- de propor medidas que debelem e

tituir, no Palácio de Ploríanópo- afastem a instabilidade e a insegu- À frente do Departamento de

rança que pesa sobre a indústria Educação, inteiram('nt� devotado
lis, o seu atual e digno ocupante. , .

t
r

I
'

carbonifera. Abordou, em seguida, I
a ins .ru,cãO p.ub ica. no Estado, à

É ele Udo Deeke, que se apresen- I d'Ú .problema {dia eletricidade, saU- (lua. t,eI,u. edlCado mleuso labor e
ta à consciência ,do p'Úvo com • 1 d t

.

t I"
.

entando que na sua gestão incen- c anVI en e 111 e IgencIa, orga-
um passado repleto de

-

serviços e

de merecimentos. Votar nele é ter tivará a iniciativa particular, as- niz�dÇl e culto, o nosso' disti'nto

sistindo-a c,om medidas legais ('fi conterrâneo dr. E(npídio Barbosa,
ia certeza de que Santa Catarina

cientes e' com amparo técnico de· provecto advogado, j,á se, impôs,
continuará a dar à República, par-

cidido. Refere-se e 'congratula-se d.e há muito; à consideração de
cela enorme de realidad'es, Fpara

com o fato de estar em vias d� nossos meios ,ed,ucaciontais', cultu·
\, ma.or grandeza do Brasil: !

cO.Qdusão a �'ede que levará o ,ex. rais e sociais, que, lhe marcam a

O diseurso do candid�to Udo Deeke '

f d' ]'cedente da energia aqui produzi- mcon un 'lVel persona Idade.
IIlicialmente o candidato das S d t d' t

_

Dda à Capital do Estado, primeiro ,

ua es aca a a .uaçao no .

-

e-

forças majoritárias diz da sua sa-
passo para a' interligação das fou- partamento que 'com tanta efi-

tisfação em reve� ,estas ricas, pla- . • .

d" Ih h' d dtes geradoras de· eletricidade que menCIa lI'lge e -a· a o a cou-

g'as do 'sul., onde vem, para s'enlir 'd _

d
.

.

.

servem _ a Santa Catari,na. Finaliza SI eraçao os ,superIores, a aml'

e ano'tar os reclamos e os ausei'):) d d I 'l da sua magistral oração com votos za ,e os co egas e o re,spel o os
da sua gente. Salienta que a sua

de prosperidade' e felicidade à subordinados.
formação, );ecebida num lar aben-.

t 't b
. '.. O ilustre nataliciante ,quer por

D 'b d en-
gen e e, a erra tu aronense, SIglll-

çoado de eus, _
o prOl e e

fic(lndo ,que a sua formaçã'o faz sua incomum operosidaâe,' quer
,cher a hpca com promessas que

com que repila i�ODAS AS IDBIAS por seu boníssimo coração, quer
não' �ossa cu_m1>ri�. Porisso, a S�à E TODAS AS DOUTRINAS QUE ip0r suia fina edulcacão, ind'istin
voz e a da Slllcendade, a d� ob.le- NÃO SE COADUNAM 'COM "AS tamente. é querido por todos, que.

tividade: Anal�sa��o os fenom.enos' NOSSAS TRADIÇõES E QUE SÉ aproveitando o ensejo que se lheg.

econômIco�, slgmfIca IIl:le a Clrcu-
AFASTAM Di' NdSSA INDOLE DE oferece, irão, hoje, pelo transcuI'"

lação da nquezla necessita de boas
f>.OVÚ > N}�SCInO 'E CRE,SCIDO sO de tão feliz ,evento, honlena

estradas que aI condllzam aos c�n- SOB O SIGNO TUTELAR DE DE- geá-lo, .como pós anos anteriores,
t�,os de consumo ou �e e�portaç��'i US, QUE PÓS NOS NOSSOS CÉ- testemunhando-lhe, dessa forma,
No. seu �overno. d�dlcara e�pecHt. US, PARA MAlRCAR OS NOSSOS o quanto lhe querem bem.

cmdad? 'a_ melhbrlla das. v�as de
DESTINOS, A CRUZ EM QUE .os que aqui trabalham, sau,

conmmcaçao. Com o. conheclment? MORREU. dam-no efusivament,e, desejando.
que tem do Estado e -desta regI- O encerramento com Nereu Ramos lhe os melhores' votos' de' felici,
ão, se propõe a incentivar'a m�- /

Começa 0- seu ·discurso, evoca:n- dade$.
cànização da. lavoura para que, do os nomes de Altamiro Lobo
-com os ímplementos agrícolas, ela

Guimarães e J.\riarcolino Cabral, ci-
possa ser mais facil e mais rendo- ,

dadãos que o honraram com a
!la. Quanto ao ensino e à assistên

amizade e a afeição. Agradece o
'(-,ia social refere que cogitará de

[ijJr<>fundar o lP:ri�eiro e de dc� apoio e a solidariedade do

POVO!tubaronense que' o tem dignifiC�(.senvolver a segunoa, propiciando do COl\l o voto. Relembra os fatos
a I todos' ocasião de estudarem e

da sua vida politica, desde 19,15,manterem a sua saude. Frisou qu�

,aqui, em Tubarão '-,. centro na1:'u- Continua na 3a. pagina _

r
"
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FLORIANOPOLlS - 2 de Setewbro de 1950

I'

às culminâncias do poder, sem

afetar-lhe, no entanto, o caráter de
homem bom e simples. Finaliza, ..

conclamando a mocidade a esco-

«;

I I

Uíensíva ger.al
dos comunistas
TOQUIO, 1°

.

(V,A.) - O quartef

tiNTAS PARA IMP,RESSAO
COTTOMAR

Menino imprudente
RIO, 10 (V.A.) '- Um caso verda'

deiramente sui-generis ocorreu no

subúrbio de Delcastilho, onde um

garoto teve a infeliz idéia de soltar
um papagaio ou pipa; usando fio de

cobre, em vez do barbante: Quase não
é preciso' contar""o resto da hitória.
O fio foi bater na rêde elétrica, pro·

vocal1do tren1!enda descargã e um

circuito, que deixou toda a zona sem

luz e força. O menino imprudente
ainda teve sorte, pOis sofreu

apenas queimaduras, sendo conduzi_
do para a AssistenciaJ; enquanto tur·

mas da Light iniciavam o trabalho
de reparação da rêãe.

Exercita"
classificou o mpvimento dos verme
lhos como um .'·ataque %eral".

PriÕJeJro a IibertacãD'
de Mindszentv
'CIDADE DO VATICANO, 1° (U�

P.) - O Vaticano declaroü que a

Santa Sé consentiu ,em negOCiar. com'
o govêrno commüsta da Hungria um

acôrdo, mas CO�l a condição' de que

o cardeal Don ,Josef Mindszen_ty seja
posto em liberdade.

.

gislativa.
Tir'e-s.e-Ihe dos assentos a campanha contra o combate à pes

te suina, e S.S.; ficará ligeíramen.te à Barreto Pinto: de fraque
\ e cuecas!

,Mas porque tirar-lhe do crédito aquela campanha, se ela:

foi o ponto alto da sua :1tuação?
Apenas por isto: porque o sr. Wialdemar RuPP� ao fim. da

,campanha, ,eiS lava convet1cido que não tinha razão! E teve, �liás,
a com:postura de ·entregar os pontos e reconhecer que os acus�
dos e'ram os vencedores. .

R,etirada, ·entretanto, do seu curriculO par�amentar, a fami�,
gera� CáJllrP.anha,; l;éstam-Ihes duas sovas,. tri�uni,�iasl a s,aber::''<
uma do sr. C'ld Rllba,s e outra do sr. GaspaIll10 ZorZl. '

Para propaganda, o saldo é f.ág'11, como diria o Eça. �
GUILHERME TAL

Ft?,0GQana,0
Os portais de ,entrada aqui para a redacão,

ontem engrinaldados com' cartazes. de pr9paganda
candidato Waldemar Rupp.

Dizem lá os �llífeites 'que S.S, é

sand·o-nos as portas, S.S. parece ser

amanhecerallI
do co.nspícua

candidato do Oeste. Lambu
candidato não do Oeste, masSuc-Fruti'

do far-west!
Dizem ainda oS' anúncios' que S.S. para' a pretensão ao Pala'cio

Tiradentes tem como credenciais as aVtudes na Assembléia Le-
"

o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbo:no.

I
"

I
;

CUIIRA CASPA,i , !

OUE.DA lOS CA· I
\i

.,

BELOS E DEMAIS
j;

AfECCOES.ÍJU
I

COURO CABELUOp. \
\

"
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