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lerêu Ramn, preclaro Vice·Presidente· da . República, por ocasião d8t.�1estejos dt
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centenário de Blumenu,· foi vivamente 8c181118_0 nas rufti'7:!'tç ;P}'. "-�
, ". - - da grande cidade do Vale do Itajaí ... 4 ", �::;,J:�í�� !�

•••

!O"_(�()""()""()""()""()""(""'()""'()"'()""()�)"'O�()""()'-'Q:'_--()-",�()�(�()�()�(�(�)�9_""(l""'() .._��()._.()�()�(.

solidariedade ,. acolhem a cara"ana pessêcUfta.
� .�.

em ',Jaguaruna e
.. G'raviltal

.

. .

r

__ _._ _ _._ "!_._._._._._ _._ _._ _..-_-.-_- _-_-_-_-_-_ -_- -.�.-_- w..-..-._-;. _-.-_,_._._••-_ dor candída to a Prefei to, sr, J,o·-
.

:-., sé Costa Per·eira, de cujas quali�'
dades muito 'pode esperar o povo,'
de. Jaguaruna. Agradêse as' .refe
rencías á sua pessoa mtas pelos
oradores anteriores, especialrnen ..

te, a ilustrada oradora e' d'o pre
feito de Jaguaruna. Reportando-se

.' à candidatura Udo Deeke, afirma!
que este deve ser o Governadon
do Estado. 'É de o uníco capaz d,�

• "realizar- as nossas aspirações e de'
dedíoar-se .com exclusividade �
terra catarínense, pois já o de"
monstrou. Não estamos em época
de experiencias. Temos uma gran
de obra administrativa a desenvol-

Vibração e

EM GRAVATAL
A recepção á caravana pessedista

em Gravatal foi um verdadeiro"
-

acontecimento politico.
\
Compa

receram à mesma as mais desta
cadas personalidades daquele pros

pero distrito sulino:
O COMICIO

Ano XXXV-I�I
-
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I

, ver: rasgar novas artérias, revés
timentos, das suas aspirações (J interpretando /

o sentimento da portes, para, concluir na necessí ti-las, melhorá-las. Ele, engenheiro,
dos' seus direitos, "este o- sentido I gente barriga-verde, baluarte

.

de (i'ad'e {le ampliar a rede 'de comuni poderá servir a' Santa Catarina;ria rfull'ha candidatura para Sena- civismo democratico, conformado cação, �om aquele município a bim com protíciência.c.br-ilho e deste-

dor. sennor Francisco. Knahene-Ao,
dor Federal." dentro de sadios pr inciplos do de rapida evacuação de -suas safras. mor.

encerrar seu discurso faz o elogio _ .tAGUARUNA, cristianismo. E Jaguaruna, con- Entra na eoonomi a mandíoqueíra No que refere' á representação-
à administração do dr. Aderhal Saindo de 'Gravatal a caravana tinua, bem se enquadra dentro e fala sobre o problema a que se estadual aponta Armes Gualberto

Ramos da Silva, toda ela devotada pessedísta rumou para Jaguaruna desse panorama. Repo'rta-s� em se- viu ligado quando 'Interventor Fe- corno um dos pioneiros do des

aos interesses do Estado. tendo visitado, no caminho;' os guida ao prestigio do Partido So- deral. "Impõe-se", diz a certa. al- bravamento do sul. Ninguém mais

FALA 9 CANDIDATO UDO DEEKE srs. Lucas. Alves de Souza e Pedre cial Dernocratíco naquela. prospe-' 'tura,.' "ao poder publico, \ maior do que.ele contribuiu.para que no-

O sr; Udo Deeke assoma ii. trfbu Gomes de Carvalho. ra comuna suhna __flue encontrou atenção ao trahalhador rural, pois vos' horizontes se ahríssem no sul
nà�sob vibrante manifestação do Em

.

Jaguaruna fOi, festivamente em Nereu Ramos o veiculo da re- é ele que _alice,rça a eoonornía de catarmense e uinguem foi maior

povo. Inicia o seu discurso num II r�cepclOllada, ten�o a
.

frente a� solução das suas aspirações mais um povo. No meu governo, trata· do que ele na emoção de servir á

retrospecto à campanha que vem fIgUr:3s n\p�esentatlVas �ü sr. O��l caras. rei de estudar os meios de bem sua gente.
fazendo em todo o Estado toman- Pereira, digno Prefeito MUlllCI' FALA UDO DEEKE atender esse IP-robl'e.ma que urge- Reportando-se ao sr. Joaquim Ba-

do o contato nece.ssarici' com o pal e Padre Pedro Il lrích, Vigá- >- O sr. Udo Deeke assomando ii ãtacado a 'bem da prosperidade do mos afirma� que de sua atividade

povo afim de que pudesse anotar rio local, '

triouna, começa por elogiar Q pro.
Estado e da felicidade do seu po- IffijHo deve o Estado. Assegura

as" suas reivindicações, para, elei O COMICIO
gresso do} munícipío, o que é bem vo", Em seguida, reporta-se à ne que serão carreados -o.S recursos

to governador, poder pôr em exe-
No eomlcío do Partido Social uma demonstração d� capacidade cessídade de uma representação para o levantamento do hospital

cução um plano dec[!Jtividades que
Democratíco, com a presença da realizadora do' seu povo., todo ele fede-ral.à altura dos interesses de que é complemento Iogíco dos pro-

.._ dissessem de perto aos interesses caravana presidida- pelo sr, Ncrêu votado ao. trabalho que, tanto dig'
Estado. Nereu Ramos é bem. o ho- blemas sociais, das estrada-s e das

imedIatos dos seus
� g'overnados,

Ramo� 7'.·e .acompanhado dos srs. nifica õ homem. mem capaz de lide'ral' a d,efesa escolas, pois da s:aude tudo d�'
Aborda o problema da,s ,estradas, Udo _Deeke, Joaquim Ramos, Fran· Apres.entaudo.se candWato abor-. dos, intere�ses de Santa 'CaLarina p·ende. /

as suas intençõe� de zelar pela cisco Carlos Regis, Annes Gnalber· da o' tema das rodovias, dos tran8' junto ao Governo da Republica. Em seguida analisa, a obra ,a,84
bom estado da-s mesmas, de fo,r. to, �r. Ruy ç: F�l.lerschutte, sr. Prestigiá-lo é garantir a continui- sistencial de s,eu Governo dedica

ma a permitir trafego permanen-
Manoel Brigido. \ Costa e ma_is pes'

... ._.._._- ._-J'......._.._.......w_-:_....._._•••_.� dade de tanto,S e tão grandés bene· .

da aos pobres ,e diz que o 3 de Olh

t.e, com
-

re'ais beneficios para a
'soas gradas senhoras e s�?hor,i.tas,.

N l' fiei,os ao povo,
- barriga·verde. Ao tubro será um julgamento de seus

prOdll�ja-O qlle t"'r1'[I 11'1.a1·,s c· )Jl·elho. Jaguarul1a apresentuu .

o que tiMs '

.

.

..

': , 'A.. '. finalizai'; invoca 'a prot,eção
'

de atos. Veio ·a Sa_Hta -Catarina parli
," v

• .de m,a.is 7r·resent.ativo. Lá est�v�'
.

� -:e.' f'e·.'··U. D,cus, 'aos seus atos par,a .qÜc possa sentir as 'suas necessl',d'ades', pa-res Jll.ercados. 'Clente das res:pon· .

• �

sabilidades ,que o cargo lhe exi.
mcIuslve

"
ma afmada banda Ute. comparecer semprc;J perante a' gen- no parlamento ter sempre iPre,sen.·

, musica que deliciou os ouvintes te barriga-ve'rde', com a cabeça er te a ll'nguag'eul d·o, sua :gente.'girá, propõe�se a ser continuador v

da obra de' Nerêu Ramos e Ader
com numeros ;civicos. g'uida, na cerLesa de bav,er rea.}i· Finalmente termina expondo as

'hal Ramos, no que refere à assis ,O. primeiro orador foi a sra. D. �ado o seu bem-estar, a sua felici- atividad,es da representação peSo
tencia social e às escolas. Ter'

A.lza Schimitz que falou em nome dade. scdista catarinense no c-ongressid
da mulher jaguarunens,e. FALA NEHEU RA�IOS naciónal, toda ela, voLada' ao de-mina finalmente desejando feli-

'd d
.

1" Seguitrse-Ihe na tribuna a sr.. Iniciando o sêu dis'cursü o ilus· s,eJ'o de drenar par" Sant.a Cata1·1· .... ·0ICI a es a seus corre IglOnarios (' " ""..

Prefeito M.unicl_oal" Osni Pereir'l, tre Vice PreSI'dellte da Repllbll'C
. , .

b .....

agradec.e ,a recepção que receber�L
. -, '

" a, os ':Q1810S necessanos ao o ...
·

I'elatando as atividades do PSD em diz ve·m sauda'l' o IJOVO qtl brava di' t d
. .

estimulo ;para a continuação da ., , , " e .' . �envo VImel\O os serVIços pu.. ·

luta e ríàra a vitoria. '
. Santa Catarina, .através o!, go· mente -dá seu esforço ao Iprogres· blic.0, seja no plano rodoviario•.

vernantes quê ,elegeu, / para o so d,e Santa Catarina. Louva a fi' s,eja no ferroviário., hospitalar; e�
bem da coletividade barriga-verde. delidade e a ·confi.�nea do povo 110 colar ou agrícola.
Destaca, no que refel'e, �o seu mu Partido Social Demoüratico,' cujas
nicipio, o majestoso edificio do 3- vitorias lhe asseguram uma. JANTAR \
Grupo Escolar, testemunho incho. quarta mais' esplendorosa e re- Terminado o comicio à comiti"
lev:el de uma

_

obra administrativ;) tumbanLe. É com ã confiança de va foi oferecido lauto jantar. t�il�
que S'e consagra definitivamente. sempre no v'osso apoio que temos do sido �audada. pelo sr. Arã�,
Eleva as '-figuras de Nerêu Ramos, a certeza. desse desiderato. Luiz Schmitz.
[nelito Vice·P,residente da Repu- Estudando ,o panorama politico De Jaguaruna, d.eu-se o reg!'eSiSd
blica, a quem o Estad,o tanto deve; 11.!.!:micipaI. elogia o ilu�t1.0, ver.e�- par� Florianõp.olis.

_.Aderbál Ralllos da Silva, este go· __ _••••........,.",.,- - _-•••••- _-�.--••_••••_.-. _
•
..;••__ _••_.'-..-•••-_._._....

vernantc tão amigo de seu povo;
Annes Gl�Uilberto ,e, filla.ln]lenl!e, DO DISCURSO DO SNR. JOSÉ

Ddo De�ke o candidato cujo no.... AMERICO
"E aqu.i quero render uma home

Partido Sócial Democrático à me é verdadeira consagração eleí'
uagem. Sr. Presidenfê Nereu Ramos.

Pr:esidencia da Republica, dr. toraI. Citando as aspirações do po· Sando V. 'Excia. Sando um homem.
Cristiano Monteiro Maühado. bem vo local 'assinala 'O- necessidade da Basta dizer um homem, porque, lles

como, Udo Deeke, O futuro gover, criação de U�l hos'pitaI para, num ta época de debilidádes de atitudes, A escolha para o exerClClO do cargo de Prefeito.

nadar,
�

sobre quem tem as mais final arrebatador, apresenUm ao ele espinhas recurvas,' de renuncia da 'recaiu no prestigioso politico ceI. Gasparino Zorzi.
entusiásticas referendas. Abor_ pOYO do ll1unieipio o nenae do sr. ��s�������e.�o����::liq�e-ma��g�!��taé Gampos Novos, 2 (O�Esta:do) _. demente aplaudidos corri prolem.
da logo apõs, o ,problema das' 1'0, José �Costa Pereira, para o cargo do dos 101,lvores..Um homem que, ain- Na Convenção dü PSD re'alizada gadas salvas de palmas. Todos üs

"dovias, da' lavoura e das' ,escolas. de Prefeito Municipal. (la que estivesse só, teria a solidãc hoj� foram escolhi.{los' para depu· distrHo.s se fizemm r,epresentar.
Entrando� na sucessão municipal Logo após fez uso da pala�ra o grandiosa da estátüas abandonadas, tado ,estadual o sr. Augusto Br-e- Jo,açába taIl1bem se' fez l'is>pres'entar
diz da importancia dq; eleição do flcadêmicQ Alcides Abrell que con que ,perpêtuam muitas' vêzez um' uni sola, para ,prefeito municipal o sr. pélos srs. Ped'ro Ribas e Luia

I' C F I tt clamou a moddade de Jaguaruna ,1
co gesto, como título de sua imol'ta' I G

.

'7 • " .

sr. Cl.uy esar ,eurse lu·e para !idade".
- ce .' asparmo ",orzl e par� ver,ea· Gl·OSSI.,

Pl;efeito Municipal, engenheir;o, cerrar fileiras. em torno dos cau- DO SR. CAFl!: FILHO, DIRIGINDO, dores os srs. Manoel Antunes Ste- Ao champagne foram 'ovaciona-
e que, pela sua

-

profissão muita didUitos do ParMdo S001al Demo- SE AOS PESSEDISTAS NÁ rrules, João 'Gomes de Campos, An· aos os srs. d,r,. Nereu Ramos Vice.
pode dar· a Tubarão_ Quanto 'à cratico. CÂMARA FEDERAL selma Nino Granzotto1 Silvio Ne· Presidente da Republica, dr. Udo
I'epres,enf.ação ,estadual faz O elo· Fp_.L,A O DR. JOAQUIM RAMOS "Se lIão tendes nOmes recomenda· ves Bley,er" Virg'ilio Antunes de Deeke, candidato ao governo do.
gio ao sr. Annes GualberLo e Lau· De inicio o sr, .Joaquim ,Ramos dos á posteridade, tendes um homem Bouza, Sebastião F'ag'und,es,/ Je1'6 Estado ,e dr. Ade1'hãT H'amos qa,
1'0 Lockes, ilustre candidato á de· agradece o apoio que mereceu da· que sacrificou as posições para mos nimo Debastiani Valentino, Auge- Silva, g'overnador do Estado.

t
-

t d I F'" dI' I
. - /' I

traI' aos mandões ela hora presente lo Dalp'ai, Dionisio "José Daloglio, P'pu aeao PS a ua. 'ma1lmeute, (l' que c Po.vo a sua e elçaQ paTa', e'
que nem só ele pão vive o ho.mem. lA I

1'esentes -d Convenção repl'e.·
poIs' de apelar p'ara, que sejam su·, putàdo federal a que se pr-opõe. beleza dêsse gesto alimenta mais Aquilino Tometto � Frl\ncisco Cal· senJialltes do PTB e da UDN
fragagos nas urnas os nomes unre, concorrer novamente. Diz de suas que as arcas do Banco do Brasil. garo. Para suplenl.es, os 81'S. Cae-, Campos �ovos, 2 (O Estado) __'.

( g,entados pelo glorioso" .Partido atividades'\ no Congresso Nacional COU} homens de tal envergadura. tano BelicanLa, Joaquim Lemos € Na Conveüção do PSD realizadlt-
Social Democratico, termin51 em· em defesa dO,s interesses, do Esta· que surgem n�s horas 'graves e' ire João Savaris. Usaram da ·palavra 110je se ..fizeram representar o PTB
polgantemellte: "Quero ter a g16' do. Repc,he_. o. comutlismo sa1Íel1tan, I cert:s do País, icom ��mefl1s assim .3 OS S.1·S'. ceI. Gasparino Zorzi, Silvio e a l)DN pelos srs. E.miiio Limon:

.

.,
_ naçao ergue-se· maIS orte, maI&

.

_,' ,

ria de, fora da minha terra, ean- do que, vjltanclo pela eX!clusao dos unida. pal'a um destino democráti'j Bley,el', Joao Gomes de Campos c gi e Francisco Va1ente, respedi,
tinnar a faiar a voz ele seus seu· var[amentaws comunistas, estav,a I g'o".

' '

, 'dr. Nunes Varela que foram gTan' nuÍlcnte. /

\,
-

Abrindo o comicio, falou o Dr.
Francisco Carlos Regís. Prefeito
de Tubarão' que se reportou à, 0-

bra e atividades do sr. Nereu Ra-
.'-- '

'.

mos e. AI)neS Gualberto, nomes

definitivamente consagrados no

sul do Estado,' pelo mnito que fi.

,zeram em ·pról daquela população,
antes., abandonada. Em seguida,
apresenta ao voto livre e concíen
te daque,le laborioso povo os cano

didatos a' Prefeito.Municipal, dr.
Hui César Feursehutte e :a verea-

Q lUJ8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

i'H)rIetúltj e n, Ser..te. SWNEI.NOCETI- Diretor Dr. RUBENS DE ABRUDA. &008

(

Sobe à- tribuna Nerêu Ramos.

RealizoJu-se,-' sábado ultim-o, a·Con
vencão do PSD de CamoosÇ_ Novos, ,.

FALA NERElJ RAMOS

Inicia sua monumental Ol'açãQ,
agradecendo a fidelid·àde _parti·
daria' do povo de Grava tal que
nUllc.a deixou de ouvir o ,seu apelo.
Em seg'uida rememora o saudos'o
Antonio Bez, tão intimamente li

gado, à sua vida politica. Env,e
redando na campanha eleii.üral
de 3 de olltubl'O, apresenta ao vO.

to (ionciente e livre dr povo de
Gravata!. o. ilustr,e candidato do

-....,:-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Disciplina �o trahalbo
'por AI Neto

Si você Iósse um operário na ,e, você comeria menos.

�oréia do Norte, sua vida seria "O operário - prossegue a De.
<iirigida ,pela Decisão Ministerial cisão N. 27 - tem que preencher

I�T I -
/

�,. 27, de 31 de janeiro do ano em sua quota de produção",
�urso. .�� -- Isto quer dizer que seu chefe

Cob.l0, vocês sabem, foram os co- estabelecería.. por exemplo, que
rnunístas da Coréia do Norte que você deveqía d'abrícar itrês sapa
começaram a atual guerra, ao in- tos por dia. ,Si voce fabricasse só
vadir a república da Coréia. dois, seria castigado.

O regjme que êles querem ím- 'O castigo para os operários que
,plantar em todo o terrritório 'co- não preenchem suas quotas de pro
reano pode ser 'julg'ado pelo que dução pode chegar, em caso de
êles faziam nas áreas que centro- reincidência, ,à internação nos

lam. -, '-........; tais campos corretivos.
A Decisão Ministerial N. 27 es· Convém notar 'que os castigos

tabelece que o que chama de «ms- podem 'Ser aplicados ,por três gru-
eiplma do trabalho". pos de autoridades.

Do acordo com essa disciplina, Estas autoridades são os che-
eis o que você teria que fazer, si res do estsbeleclmentó onde o o·

168se"um op,erári'o naquelas terras: perár io trabalha, a policia e os

Em primeiro lugar, teria que comissários políticos. /

4:Jbedecer as ordens' de seus supe- Isto 9,l'Ier dizer que, si' você /co-
..iores sem discutir, executando aQ metesse alguma. infração, poderia
!pé da letra tudo o que lhe rõsse ser castigado, três vezes.
ordenado, 'Para os operários, não' há cõr-

"O operário - diz a 'Decisão tes de apelação. Uma vez conde- i
IN. 27 � tem obrigação de execu- nado, você estar-ia

'

irremediável. I

lar com -perfeição qualquer ordem mente condenado. I
que receba. Uma: coisa a que você teria que'
"Não serão aceitas desculpas". prestar multa atenção seria a qua-ll"Quem não cumprir satísí'ató- lidade do produto fabricado.

!I'iamente as ordens dos superio- "O operário que fabrica artigos

'IlI'es será castigado de acôrdo com 'de má qualidade - diz a Deci
a secção PENAS destas Decisão". são N. 27 - deve ser severamente
A secção PENAS prevê castigos punido".

que variam desde dois meses de Finalmente,; você não !poderia
prisão até internação em "cam- mudar de emprego sem licença.
jios de trabalho corretivo"." A lei �tabe}oece que nenhum o.

,si você trabalhasse na Coréia perário tem o direito de afetar a
do Norte, não poderia chegar a- produção por interesses ou con-

trazado ao ernprêgo. veniências próprias.
Tão pouco poderia tirar mais Finalmente, si você desapareces-

de uma .lrora para almôço, se, seria condenado mesmo sem

Qualquer atrazo de mais' de 20 estar presente.
minutos é

punido com redução E quando a policia o encontras
das 'quotas de comida do opert- se. você ficada: conhecendo 'até
zío, o flin' o que é o ·paraíso comunís-

Si você chegasse 25 minutos ta 'que ,os coreanos do Norte que.
-atrazado, seria feito um desconto remímplantar naquele rincão- a-

no seu cartão de racionamento, siático.

V A L V-O" TI A S

. �ilip$
I
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MAIOR ESTOQUE
Atlântida Rádio Cd. [da.

'Rua Trajano, 31

I
I

)

Cristalaria
)

Cruzeiro
')

Representante' Exélusivo
.

I

A. TALARICO
!

. Rua Deodoro n. 3 (sobrado) \_

EXPOSição Permanente de
VIDROS PARA C9NSTRUÇAO, TELHAS TIPO MARSE,.

LHES, LADRILHOS, PAVES E BLOCOS, ARTIGOS PARA
FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR" ARTI

GOS DOMÉSTICOS, BAR E CAFE'.
ACErtAMOS ENCO�ENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR

RAFAS e CRISTAIS EM GERAL.

/

------------�------------------------------------------------------------------------
;

Clube de Caça «Couto de Magalhães�"
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro

organizado pela Federação Catarinense de Caça e 'I'íro, os campeo":,
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Sa-n"ta Catarina, de or

dem do sr. Prestdente, ficam YfS srs. associados convidados a compa-.
recer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar gentilmente cedido
por seu' digno Comandante Geral, a qualquer 1101'a do dia, para devido
treinamento.

Oportunamente 'Será marcada a prova de -

seleção da qual serão
escolhidos os. atiradores que representarão este Clube no referido cer-

lame.

Floríanópolis, 5 de AgÔsto de 1950.
Eçberto "11oellmann
----.

Secretá:rio

FIUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

CASA MISCELANEA: cflltri
buidor. dOI R'diol" R. iC. A

ietor, Vilvulal e!"Dilcol.
Ru, Conlelbeiro ': Mafra

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

• lO •••••••• ., .

IIVA 't'OLUNTAR10S OA PATRIA�8 # ... 6I!8MIt
c.A1U"OSlM..�.lELEf'O!IElSlHa.lEU.��

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Feíipe Schmidt. 22-.Sob.
C.:Postal, 69· Tel. «Protetora»
,::.•,;:J;�' FLORIANOPOLIS

· I. �..... . .

SENHORITA!
A ultima creação em reI ri-

��ani!;f:!i�:ºa������� Gra-H.de redução de preços:acompanhando, a moda

Crédito
.

Mutúo Predial
�\ \', '11 ,""\ I " �, ....... \:1 ,,·::i· '-�

, ', .... ,

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

Entretanto, logo que volte a mesma Iotería a funcionar,
"realizar-emos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·
quem em d� �

I. MOREIRA & ClA.
CONCESSIONÁRIOS

/'

.� •••• "'" I I! I

Ifl:"."
'--.-.

fRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRAtt

• ••••••••••• Q .. .. • •••• :a•••• " ••••••

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T T'O M A'R

A LIV'RARIA CENTRAL d,e ALBERTO ENTRES, sita à l'llal Feli·',
pe Schmidt, -14, nesta Capital. está promovendo grande liquidaçãe»
de seus artigos, com desconto espe-ciais.

Aproveitem, pois, a grande vantagem que se apresenta ao; pÚbJ:t;..:,
co adquirindo artigos por preços vantajosos.

IMOVEIS
... V. S. constr�iu um prédio? Nãó o legalizou no Registro de imóveis'�"

Os do�mentos de. seu imó.vel estão de acôr�(} com as leis e� ;i?or?
Si existe alguma _lrregulaJ.:1dade, procure hOJe mesmo o EscrItol'lo Imo....
biliário A.L.Alve's, rua Deodoro a5, que está habilitado a ,reIDllar!za..)ott,·
criteriQ';;amente.

'

Rádios Atlântida
'O N DAS' L ONG A'-S E C

..

U R TAS
...____

Atlânlida - O sucesso aa técnica electrônic� - Atlântida - Super construção para durar mais - AtlãnUda - Som natural - Alta sensibilidade

Otima seletividade' VENDAS Á VISTA \ E A LONGOt PRAZO

Electro'a�' TransmIssores AD1plifícadores

Rádio Cata'rinense L,mitad�

y.rande ,ltl�ance

"" ,

----

Rádios

A'tlântida,

Diretor tecnico WALTER LANG']3; Jr.

\

/

Rua Traja-m.o, n.' 31 Telefone ·n. 1459 .

':;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FI;ORI�NÓPOLIS ASSISTIRA' NO DIA 7 DE SETEMBBRO 0- MAIOR DESFILE
MILITAR DE TODOS OS TEMPOS. CATARINENSE iEU APLAUSO SERÁ A
�RECOMPENSA DESSE PORTENTOSO ·--ACONTECIMENTO.

'

.'
- ... I. •

5 de Setembro de 1950

'/

musicais.
As 13,30 horas - Diario da Metro

pole - (Laboratorio SCOTT E ENO).
As 13,35 horas - Oferecimentos

musicais :- ,conto I
As 15,.00 horas - Encerramento -

1° periodÓ.
As 17,30 horas - Alma Por tenha
As 17,30 horas - Almà Portenha
As 18!00 horas - O instante da

préce.
As 18,05 -==- Um pograma para

você -.A EhETRO-TECNICA).
As 18,30 horas - Juventude Espi

rita de Florianópolis.
As f}-8,45 horas - Paginas Rõman'

ticas i- (LIVRARiA MODERNA).
As 19,00 horas - Momento es-

portivo (BRAHMA). "-
•

'

As' 19,30 horas - Noticiario da

Agencia Nacional.

As 20,00 horas - Zininho &; Re

gional de Nabor - (G. da Costa Pe·
reira &: Cia. S. A.).
As 20,30 horas - Osmarina Mou'

guilhott e Regional I
de Nabor

Casa Victor e A Capital)
As 21,00 horas - Teatro Roman

tico - (Radio-teatro J. 7) � CASA'
OSCAR LIMA.
As 21,30, horas - Musicas selecio·

nadas.
As 22,00 horas - ENCERRAMEN-

_________.,-- TO.

\

Cr$ t.750.00-
o quanto custa uma enceradeíra

A R N' O
ELECTROLANDIA

•

Icua Arcipreste Paiva
"

Edifício Ipase -Terreo

Vida eocial
. M.nivel's�ir'ios
Dtnuoraudo Alcides Abreu

A' data dLe hoje assinala o ani
-versário naíálicio do bacharelan.
.do. sr. Alcides Abreu, digno dire
tor da Diretorta de Assistência

-

"ao Coupei-ativismo, desta Capital.
,Portador de um

-

conjunto de
.credenclais que o recomlPdam a

Hum porvir grandioso," ven-se.á
.ueste dia auspicioso, o distinto
. natalíciante, cercado das mais ex

,;pressivas demonstr-acõés "de cari-
/

. �
nho ,e apreço, por ,parte da.seus

"amigos e admir-adores as quáis
prazeírosamente tambsm nos as

-socíamos.

o íuditoso menino que, no mês
corrente, ia completar sete anos

de idade, sendo muito vivo e inte
ligente, é filho do sr. Car-los Le
barbenchon Ke sua Senhora D. Ma
ria Teixeira Lebarbenchon, néto
do sr. Cyro jiG'uiul,a rães 'Ileixeira
e D. 'Julieta Ulyssea Teixeira e

sobrinho dos srs. Teobaldo Ulys
l'ea 'I'eíxeira, cap. Jaldir Faustino
.da Silva e advogado Edmundo
Accacio Moreira.
Á Iamilia enlutada e aos paren

tes O Estado '3iP�C\Soenta sentidas
condolencias.

ENLACES
MARIA ANTONIO FIGUEREDO
CAMPOS,

.

-: AURÉLIO PINHO

RóTOLOS1'. Heitor Bittencourt

Natalícia_se, hoje,.o 'nosso pre- Realiza·se, hoje, na maior. íntimí-

. .zado conterrâneo sr.. Heitor Bit- dade, às 10 horas no civil e ás 10,30

� tencourt, conceituada figura do horas no -rellgíoso, o enlace matr í-

/1 ,npsso comércio.
moníal da distinta e gentil senhorio

- nha Maria Antônia Figueredo filha
O 'uataliciante - que é pessoa de nosso prezado' conterrâneo sr.

muito bemqutsta' 'em nossos meios Emmanuel F. de Campos, alto fun·

·comerciai.s e sociais, quer por seu cionario do Ministério da Fazenda

,.cavalheirismo 'quer por -seu bonis- servindo na Alfândega desta capital

,.simo coração, será alvó, pela pas.
e de sua exma. sra. d. Florisbela de

, Campos C_Dm o conceituado clínico
'sagem do seu aniyersário naLalicio, dr. Aurélio Pinho/'Rótolo.,

. ,de multiplas homenagens de seus O ,ato civil terá lugar na residên·

,�ll1igos e admieadores enlr,e os cia- dos pais da noiva, ii rua Blume'

,."ql1ai.s nos conta,mos. I nau n. 56; será paraninfado, por

I
parte da noiva pelo sr.-José dos Reis

Carlos Alberto B: Pinto / e sen�o.ra � sr., Waldir .Macuco e

Faz _anos, hoje, o distinto jovem' senhOJ a, �OI paI te do �OIVO, pe!o sr.

C ló Alb L B P1' t l' d
Manoel Plllho e senhol a e sr. Hyn-

" -ar s er o . n o, ap wa o denbtirg- Moreira e senhora .

. :aluno d� Colégi6' Catarinens,e e fi- Na capela do DIvino Espírito San'
lho do saudoso conterraneo Joa· to será oficiado pelO Revmdo .. Padre

-<luim Pedro Oliveira Pinto. 'I Alfredo Lutherbeck a ,.cerimônia 1'e'

, O jovem estudante
-

será' ,a,lvo de ligioSà que terá como padrinhos. o

., ' . "'�
inumeros cumprimentos' ,pelo feliz sr. EmIl1anuel ,F. de) Campas e se-

.,,:€vento. nhora e sr. Joaquim Al'ves Ferreira

-,/
Neto e senhora por parte da noiva

Márcio Ligocki Neto e senhora por parte da noiva

Ocorre, nesta daLa o aniv,ersá� e o sr. Francisco Fernandes Pinho e

. . . .' - senhora e sr Tomaz Chaves Cabl:.al
no natah!"lo do aphcado garoto.. h 'a- adrl'llhos 'do nOI'

I
e sen ora ser o os p

-

MÚ'l'cio·Ligocki, tel'ceir-o anis ta voo

-ill:i.Jl1lÍl'.i0, filho' do sr. Cle�nilde.s Apó� o ato religioso, os _nubentes.
LlgOCk! (' da .S1'a. 'Vanda

Llg-OCkI.-1
via aérea, seguirão para Pôrto Ale-

-0- gl'e.
"

]i'a::.lem anos hoje Ao jovem par e suas exmas. fami-

A srla. L'lda Mada Filomeno, .lias os nossos cumPI:i�entos e QS me,

lhores votos de feliCIdades.
-filha do sr. Francisco ROCjue Fi-

-

.lomeno;
- a seta,. Kerci Silva, filha do

,-
\ ·-casal Herondin:a e João Honório
-.da Silva;

- o jovem "-aldemiro Otávio

:da f.;i!veira;
- a menina Aracy Luz, filhinha

-do se. Aldo Luz, residente em São
Paulo. _ \

F1a,lechneplos-. ,

Em C[uartó .parlicular do Hospi·
1al de Cariclade, cJ,('sta Capilal, fao

1ecclI, na madr'ugarla ai} i 0- do

..c�rrenlc, após l�rolon_g'ad�s 19àde I'Cimentos, o memno
. JOSe'-.d'al'los_

�l'eix,('ira- L('barbcnehon.
�-

�

, j "\.

.

João J3atista Bonna sis
I � .

/'

ficará grato a todos aqueles

que -se .dignarem votar em se'u nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

paTa deputado estaclual.

�,;��otI�d�o}"�r!,-p,�!!""���!�,��m�o! tine-Diário
Lidos pom�cos. Es.�a _

tése.•u�t�n' r �,,1ia ampar-ando cm to�os os mo,
rÓ,

- R���
-

tada em minhas crraçoes literárias mentes o seu grande filho Ruy As 5 e 1,1;) horas

ro( cóuf'írmada pelo procedimen- �ar"iosa, o apóstolo da democra-
- ROXY -

lo, de nossos lideres políticos, os cía, que sempre ensinou com a Ás' 7,115 hora"

quais, guardadas as exceções, ser- douc.-ína e COlO o exemplo e muí- SESSõES pAS MOÇA!:! A

vem aos seus interesses e aos de to ,n,tiis com exemplo o amor a com musicas de Jimmy Mctlhug

seus grupos e se esquecem, dos liberdade. A lHlquenina e heroica e 'Harold ANDERSON... Poesia ...

principias pregados. Paraíbo gesto idêntico teve com o a11101'.... alegrra . . . encanta-

Exemplo mais eloquente do que ilustre brasileiro José Américo de menío ...

se passa hoje no Brasil é desnec.es., Almeida, quando alindá ha pouco ROMANCE, SORRISO E

sário apontar. Nós ven� os mais tempo, li 'elegeu 8enador por aque-
MUSICA

arraigados democralas em concha- [e Estaúo sem· competidores. com

vos não só com o partido chama- Os catarInenses poderão agir Eddie Albert, Constance Moore

do "quel'emista", como com os dtf'erentemerãe ? E-1I1 l1'fiio, quan- Joan Edwards. Gil Lamb e RiU

próprios "totalitár-ios" I do estive no Rio de Janeiro, visi- Godwín

Onde estão os principias? Pode- tando o Dr. Edmundo da Luz Censura. LIVRE
�

�e separar a "politica da mcral? Pill.(O, 'e;�te digno coestadoano No programa.

Foi meditando sobre esses fia- contara-me que tinha sido conví-] cinelandia JJoTll!aI :- ":Nacilll�al

tos, que desde há multo comecei dado pela U--:---D. N. para ser o seu Preços: Cr$ 1,20, 3,00 e 2,ói'
a lutar por uma aproximação en candidatd ao Senado. Entretanto,

- ODEON -

tre os valores de Santa Catarina. declinára de tão honrosa indica' As ·7,45 horas'

Achava preterível que se unissem ção. porque não desejava disputar A Paramount orgulha-se em a·

todos os nossos valores, para assim um lugar Ijue êle julga que por di- presentar a super produção da

melhor servirem ao Estado e à co- reito perte nca ao Vice Presidente CEGIL 'B. DE MILLE em tecní-

letívidade. I da Bepublíea, Dr. Nereu Ramos. colar: '--

Engraçado- que quando tocava Não deseja discutir ,i) mérito fi OS INGONQUIS'fAVEIS

nesse asunto muito me replicavam a capacidade dê outros candida- Gary , Cooper. Paulete Godard,

que isso seria impossível porque los'. Mas, quem no cenário nacio- Boris Karloff e Ward Bond

o Dr. Nereu era queremista. nal (la Republica elevou mais alto' Um drama epico cheio de la.nce:l
Sinceridade? A própria marcha o nome de Santa Catarina do que' emocionantes.

dos pnrtídos !poI11t1,cos em Santa o dr. Nereu Ramos? Qual o cata- Censura:

G tari di t Iinaid
_. -'h

.

Proibido até 14 anos'
a a1�� ismen ea .ungi a pre, rmense que nao vl\rou ao ver nos

vençao.
- encérramentos dos trabalhos da No Vrogran:ia.

- De' módo que o ilustre ami- Senado, os lideres de todos os par Marcha' da Vida - Nac .

go acha justo o movimento de tidos ali representados, pressuro

unificação em torno do nome de' sos irem á tribuna para exaltar a

Nereu Ramos para o Senado da figura eqllã,nime e capáz do seu

Republica? / Presidente?
- Naturalmente. Já que os nos· Seremos nós catarinenses que,

sos lideres políticos. não qui�eram I iremos _cometer a injustiçll de não' Um romance sublime que p_erma
atender a ,esse anseio popular, reconduzir ao Senado da Republi. necerá pará sempre em seu cora-

julgo de toda a ·o'portunidade'\�qUe na o seu n�aior lider? Cão.
!

o -.próprio eleitorado livre de San- Que dirão de nós RS nôvas gera-

ta Catarina, unido, eleve sufragai' ções de catarinens,es?

o nome il11s11'e de Diereu Ramos POI' Ludo isso é que vejo com

[)ara 0' Senado da Republica, ·nu· simpatia o movimento que se vae

ma- eloejueüLe clemóDstl'aÇão de CÍ- formando em. todos os recantos do

visITIo e de dignillade. territéi.rio catarin:ense paria fm;jer
Os cala'ride'nse.s, ,sejlam quais do Dr. Nereu Ramos .não o (':imdi

forem as suas cores' políticas, ja· dato do P. S. D., mas sim -o candi

mais Bs'C[uecerão que um de s,eus dato de iodos os ('atarinenses ao

I;randes estadistas, contando com Senado da Republica.
a maioria' absoluta de s'eu partido,

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

não poude ,ser candidato desse
,mesmo pari ido a Presidência da

fl1e:pública! pódc. haver um ato
mais anti-cl-emocrático?

Kós, calarinenses, exultamos ao

Metro Jornal - atual.

Preços Cr$ 6,20 e, 3,20
- IMPERIO-
'Ás' 7,45 horas
Sessão das moças

E:F. T'11..se - Terreo

MINHA PARA SEMPRE

com

SOIlia Dresdel e Cliford Ewans
Um poema de .rara beleza e inri.
nita· t,ernura.

Censlma:
Proibido até 14 anos

No programa.
Natidas da .semana

Preços: Cr$ 1,00, 2,00-€ 3,20

-Oficina- JEEP
Rádio ,Gúarujá

Programa para hoje
As 8,00 horas - Bom dia pai'a vo-

Serviço Especializado
AMPLO ESTOQUE)DB PEV48 ·(JENUIN 18

.

Consêrfos em gera-'
FIGUERAS & HOMS,-LTDA.l

, 'y'

cê.
As 9,00 horas

dI) mundo.
As 9,05 horas

gravações.
As 12,00 horas

Nos bastidores

Variedades em

Oferecimento

Digtribuidoros exclusivos Deste 'Estado
dos afamados veículos '

c

J:EEPDAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

FLORIANOPOLIS·

Panelas de Pressão,ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00 -

na Elefrolandía

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. � /.� Transportes lereos '

� Catarin�nses S.I. i
�, L
�� A,gora,' ·sob i! orientação técnica da _Cruzeiro do Sol - .%. /

=� �
�� ESCALAS .�.
�.! -'

- : .%.
II As 'SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: :

.

�t� '. ' , Rio 'de Janeiro-Santos-Paranaguá-Cutrtba �t�
l� Florianópolie - Lajes e'Porto Alegre. �t"
:� ,( (' �:..
ij ÀS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: '" ,�:..
:,;' Porto À�gre-Lajes----'FlQrianópolls-Cú['itiba -

. �:..
:� .

\ -Paranaguá-i-santos e Rio de Janeiro. �:..:� �:.
� .,

'\. Tarifas \reduzidãs. ;
l -Modernas e possantes aviões- Onuulas

.. i
:.:' A 'escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo .da .t.

I�� /-,

conclusão das obras do aeroporto local.
.

.
, .;

'

-;� ]> TRAFEGO MUTUO COM:
'

�..�
'�-
:

�

Cruzeiro do Su-J_.;_RIO
-:

..�.
,

: ';�" Savaq=Porto Alegre I *
:�� Ptuna=Montevidéo '" �:..
� -� T
� . PAS�AGENS.,· E .CAntilA. �:..
� , _L� T
:
..

" '1'.. Florianópolis: Fiuza Líme & Irmãos � �t
�I Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 +:..
�) �

9

;
�.

Agência' 'CRUZEIRO . no SUL
'

*
�t�

.

� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 '+:.�t�
,

ITAlA/: . r-
, .'

-

- +t
�:� Luiz Noceti�Rua Pedro Ferreira' (Bd. Bauer S. 4.) " �i:

I �i� Outras cidades com os
.. sub-agentes da -crueetro. do Sut>, +:.-� J X

� ; �
�I! '%
r·" / �:."

��....� .. �

�t�,- ,
.,

/' --,
"

.

j
•

" ..%.
l..: ! � #. " +i �.�.'1"" � � • � if "" � .. ., • �," • � •• � +_. + .

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

,1
-1

I

"I

,)

DATI LOG�RAFIA Servico Eleitoral
_,

Do Cartorio Eleitoral da 13a• Zona, pede-nos' seja publicado Que,
de acõrdo, com o art. 5° do Regimento dos .Juizos e Cartarios Eleito,
rais, a ENTREGA DE TITULOS ELEITORAIS SERA FEITA SÓMEN'
TE NO HORARIO DAS 14 AS 16 HOR'AS, diáriamente.

torrespondencll
Comercial

Florianópolis _ Santa Catarina

Confere
Diploma•

/ .' METODO.

" Moderno e Eucianfs
�_ DIREÇAo I'

.

Amélia M Pigozzl ··························,························..

1� .

\ .

.�. D�
_

Ru II General BUten,courl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

I

Ao DAMÁSCENO DA SILVA'.

ADV,OGADO (

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS

Colégio Catarinense. Praça 16 de Novembro, 22 _-ze a.tI.

ESTUDO DO EXTERNATO
Para fomentar,o aproveitamento intelectual dos seus alu'·

nos, o Colégio Catatinense abriu um, estudo para os alunos ex
ternos. O est_g9_o será assistido por um professor padre.

Horário: 7;30 às 8, das 13 às 18,10. '-...

Hora de�entrada ao meio dia: 13 à 13;30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, fa'

zer logo a matrícula nà Secretária. .

l.V(�p.salidade: Cr$ 100,00 por !):lês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pàgo integralmente.

-_.v"". ". _"'_�

(Edifício Pérola)

"-ones: 1.324 • 1.188

CURITIBA TELECRAIJA. .. PROSEBRAS PARA'�A. ._

r

Iheiro da ilWrtraqao lHrima, CIftIn
lhe, em lWlável g-... um a6JiGe cio
excelente llperítlyO B:KO'l'. bma�
_ V. Si&. da acr....centar. &O�

.

oe. II geotileza:ESTEÉ1M-
aEN O I1EU APERITIVO

. & ",lED/LET(J!

._

11:
.

Bom '''binóculo
'Grande vilãe

Visão maior e rnais perfeita'
que. a de 9m bom binóculo

alcança quem tem sólida
ine trução,

Bani livros, (Obre _(ado. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Floriar:ó,>p!UJ

/

•.. reune som ... 'acabamento H

solidez... no plano perfeito f
_

v

Alem de váríos modêlos para
pronta entrega, .. êste rríáravl
lboso piano pode ser seu ho;�
mesmo, através do plano de
'pagamento a longo prazo!

.. Schwartzmann.
RE PREvSENTANTE

.

�ãra Santa, Catarina

KNOT S/A
ex, 134 - Tel; KNOT

Praca'15 de Novembro n.20
,-

2°. andar
Floriâ.nópolis .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iA�vertência �e Truman' à Russia'
...

'WASHINGTON, 2 (V, A,) - O prest- invasão comunista da Coréia atingiu o

<dente Truman declarou que a luta na seu ponto culminante. Truman díscursou
Coréia não se transformará numa "guer- diretamente da Casa Branca, e asseverou:

Ia geral", a manos que os comunistas po- "Os nossos homens estão confiantes. O

:pbam outros exércitos e govêrno na ba- 'comando das Nações Unidas está tarn
"talha. Truman falou .ontem pelo râdíe bém confiante de que alcançará .a vitõ

prestando amplas informações à l�ação e ria final, vencendo assim a crise".
;,ao mundo sõbre os acontecimentos na Abordando temas da-política interna
·Coréia e a situação politica em geral. cional, o presidente 'I'ruman advert.íu di
.Arírmou êle, êntre outras coisas, que a retamente a União Soviética, no sentido

de não interpretar mal o esfôrço dos Es

tados Unidos em favor dó fortalecimento
econômico, da sua defesa e em prol do

estabelecimento da paz. "Hitler e os ge
há dez anos, quando não estávamos ain

da em posição, de utilizarmos do nosso

poder econôjníoo para derrotar defínrtiva
mente a agressão". E aduztu : "Espera·
mos· que' os agressores não voltem a co

meter o mesmo êrro na atualidade".

�V-ENOE-SE
\ y

1, SO'J.'t,�·ETERIA DE 8 FUROS MARCA

Síndícato tios Empregados em
Estabelecimentos Bancaríos do

Estado de Santa .Catarina.
-E D I T A L

Faço saber aos que o presente virem Ou dele tiverem conheci,
-snento que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin-.
,-dicato as eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fis-cal,
'ficando aberto jl prazo de 30 dias, que correrã a partir da primeira
..publicação dêste e _terminará no dia 10 de outubro próximo, para .0

,;l'egistro das chapas na Secretaria de "Rcôrdo com o disposto no art.

40 das "Instruções" aprovadas na Portaria Ministerial na �9, de 29
"de março de 1950.

Os requerimentos para o registro da.s chapas deverão ser apre
-sen tados na Secretaria em ti és vias, assinados por todos os candi
..-datos. pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de

�{)rOClJ.d.'.açãOi devendo conter os requisitos previstos no art. 60 das

'''Instruções'' e ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da

.lConsoHdação das Leis do Trabalho.

Elortanopolis, iOde setembro de 1950
"

Nerê.u V.ieim de Andrade - Presidente em exeroicio

o

l ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
(

AGRADAVEL COMO UM LIr.OR
REUMATISMO! SIFILIS!

, ii

TOl11e o popular depurativo composto de

Herruof'enil e plantas medicinais de alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.

Y,. como medicação auxiliar no tratamen-
.

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

--)

)
�

i
------------------�--------------------

Ministerio da Agricultu,ª
de S. CatarinaServiço de E. Rural, Agência no Estado

E d i t a I
Levo ao conhecimento dos interessados que, a partir desla data,

4leviCTh-mente autorizado pelo senhor Diretor dêste Serviço, passei _a
. exercer neste Estado as funções ele Delegado da (lo.missão Exe�u[iva
dos P 1'O'cluLos el e Mandioca. A rcl'crida Comissão es tá sediaela nesta

·Capital na rua Conselheiro Mafra n. 37 c, no interior, nas sódes cIos

PosLos (].c Classific,ação e Fiscalizacüo ela Exporla'ç'i'io ela Agência elo

Seni(,"o de Economia l1ural, sit�laelos nas cidades ele J[aja�, rua Lauro

Mucllcl' n. 80 o de São Francisco do Sul. rua Babitonga s/no
l"lorianópolis, 10 tIe setembro elo 1 �O.

JA.COUES PIERRE BnOCA - Chefe da Agência elo Scn,iço de

':Economi; Rural e Delr.>,gado da Comissão Execuliya dos Produtos de

'Ma nr]ÍoC'u.

,Três milhões de ho
mens em armas
DOS EH.UU.

I

WASHINGTON, 2 (V. A.) - O

presidente Truman anunciou que as I'forças armadas da Nação serão au-
.

mentadas para trê&;-I1lilhões de, ho

mens dentro de breve.'
...

. . . . . _.. . ., .

fEFIV1.S. �HUAT lBv'O E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nf'gueira
tyJadicoção ouz,iliCIr DO b<1tom.nt

da dflll.

Clubê' Do-ze de Agosto
AVISO _.

Em nome da Diretor-ia dêste Clube, levo ao conheci
mento dos Srs. associados que, devido às grandes refor
mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so

cial, ficam susp�as as programações de festas mensais

até o término das' obras. No entanto, a Diretoria já está

providenciando para que seus associados não fiquem
privados de suas habituais recreações, procurando orga

nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando

soirées dansantes em outras sedes de clubes co-irmãos,
com os quais haverá. naturalmente, entendimentos .pré- I

vios..

De qualquer forma será anunciada com antecedén
,

.cia pela impr-ensa local qualquer ínlciatíva a ser toma-

da naquele sentido.

OSNY GAMA & CIA.

A,rnaldo Dutra

Secretário Geral

f

,,"

/

�. "liI",
Que dór nas

9 Remédio' de Confiança da Mulher

REGULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males

N� 1- EXCESSO * N� 2 - ::�l�s��
��"*"'" \

�()m �Nln!l('icl}lrlf> na r» 1f\0 IHro< d" snrvete. pqnil)l'lil!l ('.om r-om

pressor "COPELAND" original, molor de 3 H.' P. e batedeira com mo

tor+de 1 H. 'B. em "Perfeito esta-do de funcionamento e conservação.
TRATAR xo "EMPóRIO ROS=�".

...... \" . . . . . .. .. '.' .

.Homenagem J.!O
Duque de Alba
RIO, 2(V.A.) - A Academia Bra

sileira de Letras realizou uma sessão

publica em homengem ao Duque de

Alba, presidente da Real Academia
.

d I
-

t t' de Madri Falou, em primeiro lugar,

..Antes as e eiço es a rees ru ura-,Io sr. Gutavo Ba�o�o e, em .segt'lida,
� o homenageado, que prenunciou uma

ção dos Correios e Telegraíes ����:�'encia sobre .à imperatriz Eu-

.de��'d! 6�;11��� dos cg���ltr��!�r�S�;;�li� fique antes das eleições.
-

O PRECEITO DO n�
)1"OU que tão logo o projeto de reestrutu- RIO, 2 (V. A.) - Acaba de ser reme- MALES QUE COMPENSAM
.ração dos Correio� e Telégrafos seja-lhe tido à Câmara, pelo Senado, o .projeto Muttas vezes, quando as vacinas

.encammhado pelo Senado, tomará ._.provi- de reestrutí.lração dos Correios e Telé- "peganl", aparecem febre, dor de ca·

<dências para que sua aprovação se verí- grafos, beça, mal-estar e insônia. São. ma-
_____________ . nifestações passageiras e sem a> me-

Sangue e' a V.-da nor gravidade, grandemente com-

.

.

I pensadas, pelo imenso benefício ela
DEPURE O SANGUE COM Imunidade que' se adquire.

14- B. C.
EDITAL

.. O Sr. liajor Agente Diretor do,
140. Batalhão de Coçadol'!es, nesta 1

ci�aJde, comun.i�a que, no próxi. i
mo dia 9 de Setembro, 'as 9,30
hores, será realisada a venda em,
haste' pública de 9 �l1tare$ e 1 ca-!
valo.· . Os interessados. deoerão

comparecer a séde do Baioltui«
nos dias f! horas mencionadas, i

!
A,s) Jack de Mello Lopes
2° Tenente Tesoureiro

.1

age de três maneiras: 1)

desenvolve calor, atraín

do o sangue para o ponto
dolorido; 2) relaxa mús

culos contraídos, elimi

nando dores, 3) protege
contra resfriamentos pe

rigosos.

Aplique JÃ um

_<
..

• • • • • • • • • 11;0 •• lO' ••••••••••••••••

TINTAS
c

PARA PINTURA
(OTTOMAR

........................... _" . . .... .. �

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
. Florianópolis

Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
EIÜCKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada mar.ca

«SECURIT»

QUER E ElECiAWCIA 1

-

J4" Batalhão de Caçadores
Serviço Militar (Classe de 1931)

Edital
o Comando da Gjuarnição Militar de Florianópolis, lem

bra a todos os jovens da classe de 1931, residentes em Florianó-'
polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça, já designados para
servirem no 140 BIDtalhão de Caçadores na 2a turma de 1950.
que os mesmos devem se apresentar naquela Unidade, no Es
treito, no dia 11 de set€mbro, entre 7,30 horas e 11,30 horas.

Quartel em Florianópolis, 17 de agôsto de 1950 .

Paulo Gonçalves Weber VieÜ'a da Rosa, Ten. CeI Cmt. da
Guarnição Militar de Fpólis.

VESTlR·SE COM CONfORTe
P�OCVRE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 4fl

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

VENDE-SE
1 escrevanínha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita G:frib31di,
58.

CASA
Aluga-se uma, à Rua Major Costa,

n. 32. .,

Tratar no Banco Agricola.

Malta. leUc1cladea ,ca. _Ida""
te •• Ha rUhi.h. I

-

.M lIIio ••quet;a. 11118 • ••.1)1.

pr te ,ara. M. '"PIMPOLHO'
, am. e.deraeta ie cJtJliun

MUTUO PJUmu.L. ......
�

\
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Direção de PEDRO PAULo MACHADO

Venceu �o' Figueirense l clássico
dramático - dos últimos anos

(

Justo e, merecido
c

o triunfo aIvi-negro diante )da lalange
«8zzura)) ,. Oil 2: e Saul os artilheiros,.. Placard em' branco

nO prélio prelimioarPela primeira vez no ano em n-6\nero de foguetões. Joga me- gurar no quadro ,princival no lu,') <:LU'50 "detrontararrr.se na tarde de Ihor o Avaí, esperançoso ;peIS' em- g.U' de Tião, 'cuja ausencia muitos
domingo, 'no estádio, da F.C.D., os pate, mas a defesa do "esqu'a.drão lamentaram. Adolfinho, aparentradíeionaís rlvais do esporte do de aço" esforça-se desesperada- tando nervosismo, não interviu
futebol em Santa Catarina. mel}te para manter o "marca(ior".·, corno devia nos' tentos que o ven,'Como não-podia deixar de acon- Ao� 27 minutos, Nizeta frente a' ceram, A intermediária teve um
Lécer, enorme .assistêncía lotou fr-ente com DoÍly atira forte, obri- desempenho l'úgular subressaindo.
quasí completamente a velha pra- gando o arqueiro a praticar mago se porém Jair pelo ardor cmnre
�u desportiva' da -rua Bocaíuva, f níf'ica defesa, arrojando-se ao so° gado, Felipínho, muito vigiadodando um atestado eloquente d-o lo. Foi uma gr'ande chance per- por Chinês fez o que estava ao seu
grande interesse que despertam dida pelo valente meia para fu- alcance, não comprometendo o
as lutas entre as' duas equipes., g'ir- à derrota. Nos restantes mínu- quadro. Danda teve bom desern-Domingo os dois - times entra: tos' atacou o Avai com mais Ire- penho. embora falhasse no tento
r am na liça dispostos a envidar quêncía, mas a defesa alvi-negra que resultou "a derrota do, seu 'qUll'todos os ,esforco,8 pelo triunfo. O constituiu-se numa grande' bar, dro. Nizeta foi um dos grandes�jgueirense, com um cartel de reira. Resultado final: Ftgueí- da porfia, tendo-se emponhad«vítorías assombroso este ano" :foi rense 2 x Avaí 1. .com fibra e ardorosidade. Mas li"O g-ramado disposto a reeditar Assistimos ao clássico mais .

f'
. ,

'"
-

. mawr 19ura do gramado foi o ex'seus explendidos trâunfos; mesmo empolgante e sensacional dos úl- 1rema Saul que embora assediadoreconhecendo no seu leal vísinho mos anos. Os dois rivais' lutaram a todo instante realizou um Iraba.�a Praça Quinze um antagonista como verdadeiros gigantes, mas lho digno dos �aiores aplausos.difícil de ser batido, mormente a. vitória premiou o que apresen Fraca atuação do juiz Lázaroem se tratando dó "Classico dOE lou menas falhas. Não deixa Bartolomeu.Clássicos" onde se concentram' dúvida que o triunfo do clube dei
todás .as 'esperanças dos torcedo l Osní Ortíga foi justo e, merecido,
r es .dos dois clubes. O alvi-negro apresentou uma de

fesa melhor � um ataque mais
oportunista. Todos cooperaram
para a vitória, desde Dolly a Um,
bú. Gil foi a sua grande figura.
secundado por Ch iuês, Dolly, Be

Linho, Romeu e Geraldo, Q. Avai
apresentou pontos fracos, como

o zaqueiro Guido que nada fez de
I1<proveitável; o extrema Benteví
que jogou todo o tempo recuado

se as equipes de _. aspirante� dce
mesmos quadros, terminando em_demasiadamente e Bolão que aiu

ia não ,está em éondições de fi. patadl!; a partida com o placard
em branco. Os quadros fOl.'am es.

tes: AVAí - Brognoli, Teo,1oro•••• ; •••••••�..............
B b-e ar ato; Abr'eu, Denizart e Joel;

Polli, Lisboa, Gunter, l\1ackowies.
ki e Simões. FIGUEIRENSE
Mafra,

.

Castiçal 'e L�udares; lVIc�
reles' Ir. Papico e penone; Wa!·
ter, Hami.Jton, Meireles J, Barab
� Lisboa. Juiz: Otílio Alvl:'S, re

gula).
A tarde esportiva- rendeu a a·

pr-eciável SOma de Cr$ 15.067,00.

O Avaí foi o primeiro a entrar
.

filO gramado., Logo. a seguit; entrou
'0 Figueirense. Ambos receberam
calorosa salva de palmas do pú
blíco, Precisamente às 15,15 ho
ras o árbitro Lázaro Bartolomeu
{lava, Início ao prélio. Lutam as

duas equipes' pelo tento inícial
Jogando a favor do forte vento
sul, o Figueirense' assume'o co·

mando' das ac...ões" mas' decorridos_
f) minutos de jogo, Nizeta e.m lub
com Márco leva a melhor, ,esten�
tlendo a p'elóLa ia FeI.ipinho que,······
inteligentemente, s,erve a Saul que
em forte dispara.d:i vence a pe�i·

-

cia de Dolly, inaugurando (j mar,

cador.
Prosseg.ue 'O jogo

de ambos os lados.
com ataques
Nota-se IeH

tlominio técnico do Figu,elrl.lns0.
Aos 16 minutüs, D"anda come�e
falla ,próximo à área perigosa I 11i)

cxtl'eula dil'eita. Bate Bníuiio e

a "esfcra" vai álto; GiL vendo
nenhuma reação da zaga e

.
do

guardião, avança rápido e de ca·

Leç'a manda a "r,edünda" às redes,
,empatando a peleja.

Aos 24 minutos, um ataqu,'" dos
azuis resuHa forte confusãl.l den·
tro da área perigosa e Bolüo ctfll'
'ta;

.

a bola passa por DoU;.' e ca·

minha para as' redes, quandCl sur'

.ge Geraldo que com um bom peío-
'taco salva o quadro d,e um lento
l:brto. Termina o primeiro tempo
'com um tento para' cada bando.

Após' o descanso ,regulamentar,
';'i'oltam as duas equipes ao gra'
'mado pal'a a disputa do l1eríoda
�Olilplementar. Agorar o AvM-a'tu li

.a favor do vento. O alvi-celesie
�t'caliza algumas ,excursões ao ar,

'cú ac(\'ersário, mas sem resulLado.
!Aos 7 miaulos é desempatada a

1PllrLida corn(;'tenlo que seria o

.pjl! imo da tarde; BeLinho I eva a

,-11elhor 'num duelo com Danda;
�entra a Gil ql�e atira alto, a de
I,esa "azul'l'a" permanece ill1.hel
p que dá ocasião i

ao mesmo Gil
;i)al'a 11um "slem pulo" decre-lar a

� vilól:ia dos alvi-negTos. A assis-
'teneia aclama delirantemente o

feito do explêndido "center" e os

11.orcodores aliram ao ar grand,e
------------------------------

,
,

eoa

r:lHMBOLSO POS TAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 5iJC-fRI.ITI

�/)(A POSfAL 1006
CUR/TIBJ - PA�IlNtJ.'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos .de Carbono etc'

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

ISuc-frufi
O complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato d.e frutas,vitamina C

Hidr,atos de carbono.

mais

Os' quadrog, Jogaram assim cons-
tituídos:

,

FIGUEIRENSE - DOlly,. Chinês
e Marco; Romeu, Brátin'õ e Ge
raldo; Morací, Betínho, Gil, Néds
e Urubú.
AVAí _ Adolf'inh», Guida e

Danda; .Minela. Boas e Jair; Bo
Ião, (Benteví), Nizeta, F'elipinho,
Benteví (Saul) e Sanl (Bolão) .

Prelímínarmente defrontaram.

o América passou
ii Iide,ançB

,- Ria, 4 (E.) _ Foram os seguintes
os resultados da rodada número _q�
tro do Campeonato Ctu:ioca de Eute",
boi:
América 3 x Vasco 2, Flamengo (:

x São Cristóvão 2, Madureira 2 x

Fltiminense O, Bonsucesso 3 x Cau'
to do Riq 2 e Botafogo 1 x Bang'ú 1,
Com o triunfo sôbre os campeões de

49, os americanos passaram a liderar
o· certame.

Campeonato
P8raDaens�

CURITIBA, 4 (E.) _ Na cidad€
de Jacarézinho, jogaram ontem em

disputa do certame paranaense dE
Futebol, as cquipes do Esportiva, lo·
cal, � do Jllventus, terminando :J

peleja com mn empate. de O x O.

i Cam081H1ato paUlistaII São Paulo, 4- (E) _ Prossbeguiu
domingo 'o Campeonato Paulista de
Futebol, com a realização eh! três'
encontros, sendo êstes os resultados:
Santos 3 x São. Paulo 2, XV de No'
vembro 2 x Corintians 1 e PalmeiraE
1 x Jabagual'a O.

Esgrimas.
Virão

J

.....

esgrimistas Ganchos.
Catarina?

oS

Santaa
Consta-nos estar já resolvido a CAMPEONATO DE ALUNOS NA

viudá""a esta Capital, do esquadrão POLICIA MILl'fAR
de esgrima da Sociedade' Ginástica
Porto Alegre. Se, verdadeiras as

notícias, bater-se-ão os catai-ínenses
em florete, espada e sabre contra os

gauchos.
A SOGIPA que a bem pouco tempo

bateu-se contra os uruguaios conta

cO!U esgrímistas experimentados, al

guns dos quats campeões brasileiros.
O difícil desperto da esgrima, que

em santa Catarina conta apenas
dóis lustfos, conquista assim honro'
so tento, por conseguir a vindla até
aqui de esgrtmistas de um entidade

já consagrada, 'por participante de

campeonatos brasileiros e por cons

tantes disputas Intenacionaís pois
\
a ...(�(\....()._.()....O�)...

SOGIPA realiza anualmente provas Campeonato 6a'Bebode esgrima com os uruguaios, provas
.

.

essas que, se fazem em Porto Alegra PORTO ALEGREi, 4 (E.) _- Iní-
e 'em Montevideo.

I
ciando o Campeonato gancho de Fu'

Daremos aportunamente mais deta- tebol, ontem o Grêmio abateu o Na,
lhados esclarecimentos ... a respeito cíoual, campeão do torneo-ínjcto, 'pelo
clêsse torneio. escore de 2 x 1.

Conforme noticiámos realizou-se
no mês p. Lindo um torueío de flore
te entre os alunos do 3° ano do Cur
S') de Formação de Oficiais da Pol]
cia Militar do Estado, tendo conquis
tado o 1° lugar Carlos Hugo de Sou
za, 2° Airton João de Souza e 3'"
Onildo Pinto de Olívetra.. dentre os

nove

.

participantes. Agora ainda o:

30 ano fará neste mês um campeona
nato de espada enquanto que os 1"

ano farão sua extreia num torneio
de FLORETE. Oportunamente dare
mos maiores detalhes dessas provas,

Vou votar em João 8aUsta Bannassis

para dep�tado estadual pelo P_S_D_
)

Grêmio Esportivo Iméri'ca
Recebemos e ag1'adecemos o seguin· 1 ° Tesoureiro, - Nilton Camargo.;.

/

te ofício: 2c Tesoureiro ._ João Carlos M�L-

"Florianópolis, 30 de Agosto de reles,
1950. Orador - Vitor Cardoso.

"O Agradecendo vossa atenção, subs_
crevo·me atE'hciosamente.

Ilmo. sr. Redator Espõhivq do
Estado". Nestl'..
'renho a satisfação de comunicar a

V,S, que o Grêmio Esp'orti:vo Améri·
ca. em reunião realizada no dia 14
elo corrente, elegeu a sua nova elire_

.

ta ria, ficando a lll('sma assim cons'

tituida:
PI',csidente de Honra _ Pror. Fia ....

JO;Ü> BATISTA BORBA

la Secretário

Fdcililadó --o

rep,mbolso
.

postal
RIO, 4 (V. A.) - D Diretor Geral

cIos Correios e Telegrafas baixoll

portaria, estabelecendo. que as em

presas comerciais ou industriais pa:
.derão expeâir em SllaS 'Propriàs de;
pendencias S),s remessas ele reembolso
postal.

-

vio Ferrari.
Presidente Heber

_

Lebal'bencholl
Poeta.

Vice:-Presidente _ Hílton dos Pra,
zeres,

J,0 Secretário _. João Batista BoI"
ba. ...

2<'\ Secretário Rosendo Lima,

Agra"_oiDleDlo _�
Eng, Thiers de Lcmos Fleming', s·enhol'a e filhos agradecem de

cOl'aoiio a toclos que de qualquer macio exprimiram seu pezar pelo fa-'
lecimento de sua içlolalr.ada filha e irmanzinha.

MARTA DA GLóRIA FLEMI�G,
, Florianópolis, 4 de setembro. d,e 1950.
'./ \
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Dr. Newton dtAvila
;Il'..rzia geral - Doen�a8 de s.••o

ra. - ProctoJ�a
E7l!tricidade Médica

r �nlnltório: Rua Vitor Meirelea n,

RUA VOLUN ,'ÁRIOS 0('\ PÁTRIA N." 68 1.· ANDAR " _ Telefone 1.307
\

CAIXA POSTAL. ees - TEL!;FON�6M() , TELEGRAMAS: .�ROTECTORA. Consultas: ÁS 11,30 horaa
�
e l tar-

Agencl$a Ilnral para 8t C t· t. das!15 horas em diante

Wü 8. a arlDa Residência: Rua Vida! RJunO.�D.

Rua Felipe Scbmidf, 22-Sob. . • - Telefone 1.422.
Caixa Postal. 69 • Tel "Pi'ofectora" - FLORIANOPOLIS

.
.

.-.---

------_-------'- . -__ Dr. Guerr�i,ro da Fonsecà

I

"I
�I

I

1-IOr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

1I01utiu de Senhora.

CIRURGIA GERAL .D�;.��od��l����.!!n
'IH Serviços'dos Professores Bene� Oounltório - Rua Joio PInto. 1.
JI'..& M t P' .- N Telef. H. 761
_O on enegro e IraflJ.Ue 0- ())aaulta du • li II ......

gUeira (São Paulo.)
_, ·1' llauliJUria: :reli.. 8üJd.. .. ...

Tl'eI.d. 11.
Ooncultas: Das 1.6 Ú i7 hor.. ----------,.---_

Ru Fernando Machado,
\

10· Dr. Paulo Fo·nt.es..
CIlDioo e operador

c-.ult6rio: Rua Yitcr M....... fi\.
TelefoDe: 1.405

Cuaultu 4u 10 i_ 12 • .. 14 Ia
tiJ lira. It..!dfncla: Rua Bl-...._

U. - Tdefoae: 1.621 .

Transporte. ragu a,reli de car(la r c:3 C(f t J te de

'SÃOÁ FRANCISCO DO SUL P1)ra NOV4 fOIH
infol'magõe. comas Agente. .� .

Flol'iaoõpohll - Car·lol HoepckeS/A -CI- Te!etooe 1,'212 ( Eai. teles.
\ São F'rsocilco do Sul-Carla, Haepcke SIA -Cf - Telelooe 5 \.()) � �MAC K

"'_ ..._._ .. _ -------------------.;...-----

- I
Dr. (LARNO G.

(U.\LLETTI
ADVOGADO
, Crlm•• 0S:••1

OOlUltltuição li. Socledad..
NATURALIZAÇÕES
Tit"lo. D.alol'Qt6rlQI

E:.crlt6rlo e R••id.nclo
Rua Tll'adent... n.

FONE •• 1468

DR. I. LOBITO FILHO
Doenças do aparêiho 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 Ex
as.�istente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,::>8
Consultas, 'diariamente,

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

�gora,

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina I

.

DORIVAL S.,LINO

I
EdHicio IP:ASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis _

�. Catarina
,_--_....._._._

I
j
J
t _'

I

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade, _iameule, DO Ho.,itaI .., Carl......

y
•

Dr. Polydoro ,E. S. Thiago
ttnll.r ela Maternidade ., métlic. •• IlHieo e .arte...

Do.pital cle Ca�idacl. .. 1t:00pital de Caridade ct. 1'10-

CLINICA DE ,SENHORAS - CIo rlanópolil. AUistente d.

RURGIA PARTOS Maternidade

Jtapóltit:O, controle". tratamento Jooençd' dOI ól'gãos interno., .,....

�do da gravidês. Di.tur· clalmente do coração e VUOI

�iOl da adolescência e da menopau- 1oenÇH, da tiroide e demala CJ....
.. Pertubações menstrual., ,'l�"- dulu inter.tla. �

naç6e. e tumorea do àparelho ,�nJ· .;umea e' cirurgia de IeDhor.. -

II feminino.
'

'. Partos

't:peraÇÔM do utero, OVUi08, trom· n5IOTERAPIA - ELECTROCAR

•• aPendiee, h�rniu, varina, etc. DIOGRAFIA. - METABOLIS�O

burgla, plutiea do períneo (ru- BASAL
vu) (ORARIO DE CONSULTAS: .-

&ISTENCIA AO PARTO B OPE- D1àr1amente das 15 às 19 no-
frAÇõES OBSTlITRICAS tU.

joençu glandolarea, tíroíde, od·,
l<Jj1, hlpopíse, ete.)
'laturbiol nervoscs - Esterilidade

, Regimes,
onlllltório R. Joio Pinto, 7 -- 'hL

"li
R�I1d. R. 7 de Setembro -:- .dit.
mi fJ Sousa - Tel. 848.

Dr. Lins Neves

I
I <,

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
"

e
.�

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-'
tamento.

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoalula9lo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.' .

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificlo
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MuNi.
Das 15 ás 18 horas ,,_ Dra. Mussi.

Residência - Rua Santol Dumont, 8, Apto. z.:
.

r

r"" "éÕMPÃNmr�--�
Fundada em 187Ó- Séde: BAHIA

INcANDIOS E TRANSPOR'l'EB
CitA. do Bala.�. 4.' 1'44

CAPITAL B RESERVAS o o • , • • Cr'
Reaponaabildadea ...... . ,.. ..;.... Crf
Receita •. 0-•• " .,.,.. ..: •• ,. :" • ••••••• Cr'
Ativo , .•... 0.'.... Crf
Sinistros pago. DO' á1timol 10 anoa •..• ,ecO
Relptrn8abili�dea '..... .... . ... '.,. • Crf

Diretorea:
Dr. PantphUo d'Utra Freire 4e Canalllo, Dr. !'ranel.co 4. ,!Ar

.

ADi.to Ma..rra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e Jos' Abr'eL
_W."_".-�_"."&""""__"""_"_"_"_"_"Á·"''''&''&''_''_''&''''''&''&''_..'_.._......"" .._..'_...........

80.'00.lJOtI,Io
1.978.401.766,17

117.058,245,10
142.176.603.80
VU87.8111,10

71.7••401.108,20

Especialista
tlUieo - Efetivo do Hospital d.

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR-

GANTA
,

! Tratamento e Operaçõea
Rellidência: Felipe Schmidt, t9

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã ·no BOloU..l
\ tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. M.- S. Cavalcanti
.::IiJUea aclual_te d5 eriutU'

:aaa �Illdaaha Karl.... 1.
Telefolle )I. 1,.

. '.

\

5 e OE SOCIAL:

POl!110 ALEGRE

,-

-"VIRCiEM ESPECIALIDADE" da�·
CIA,WETZEL ':[ N' [) IT� r,a[ã'L· for � v [L L lU

TOR \fA i\ ROUPA :IANOU�SSIMA

\

/'

CONSULTóRiO: !
lRoa Vitor MeiJ'elea Do li

Pone manual 1.7tlJ
RESIDtNCIA:

Aunida Trompowlk.t n
Fone manual- 7...

.;0,. Roldão Consoni
CIRURGIA GltRAI, - ALTA a·
_URGA - MOL�STIAS D. "..

NHORAS - PllTOS
J'onado pela J'aculdade eh II"
_ eh UlliftRidade de 510 Pa"
ende foi .tliatente por riria.·.... ..
8erriço Cir6rgíco _

do Prof. Ali'"
c.rrIIã Reti

C1r�t: do eatômago • 'I'iaI 1IIrnl&.

..... Int':.tjiaol delpdo • 1%'0110. tini>

de, ria.. pl'ó.tata. Jleslp, ot.nl,
."riM e trompa.. Varicocde, �

cele, 't'arize. e herual.
_

CmI.ulta" Cal J ii 5 hora.. a ru
l'e1i,. Schmidt, 21 (alto. da Cua

ParailO). Telef. 1.5911.
....Id�neia: Rna E.te..... JlllliAlr. 17';

-

Telef. li. 764

Dr. A. Santaela
(I'OrmBdo pela PBculdade NaCSo
nal de Medicina da Un1...ers1dad�

do Brasil)
l16d1co ,,ºr concurso da Átls1sten.
cla

.

a PE1copatas do DiJ!tr1to.
pederal

h,lnterno de. Hospital Psillu1A
trico e Ma:o.icOmo JudIc1f.r1o

da Oapital l"ede:al
'-

Ib·lntemo da Santa Oasa de )O.
IOrtcórdta do Rio ôe Janefro
OLtNIOA IUDIOA - DODiQÜ

, NERV08A8
Oonsulttlr1o: l!Id1ffcl0 .a.mélla
••to - &I1a J.

Res1d&nc!a: '}
Avenida Rio Branco, 144

Das IS U 1. hora
Telefone:

Oonsultório - 1.i6J.
.Jh81dancla - 1.101.

..._- )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Pa'ra Govérnador
/

de todos os calárinenses, Engenheiro
de admi-

,

comprovada vocação
.

;

.

de· / homem' público.
-uoo DEEKE -uma--

/

nislrador e
\

\.-

-

Dia da .Pa.trla
f,ONVITE,

\ .

A � A- Comissão organizadora das comemorações do dia (la Pá-

tria convida as Exmas. autoridades- civis, eclesiásticas e militares e o

povo- em geral para assistir as' solenidades que terão, inicio às 9,30 ho- .,.- _

ras do dia 7 de setembro.
O programa co-nsta do seguinte:
I. - Às 09,30 horas - Concentração das fôr,eas arrnadàs e delega

ções escolares nas escadar-ias da Catedral ·e rua frontal. e do povo em

geral na Praça�15 de Novembro e Jardim Oliveira 'Belo, frent� para a

Catedral. ,

II - Hasteamento da Bandeira.

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

-_fLORIA"OPOLlS- � de Setewbro de jÇSO Alarmados com as
in�or8ões dos lodios
BELEM, 4 (V. A.) - A morte

ronda o municipio de Altamíra, Cen
tenas de Indíos Caiapós se aproximam;
lentamente da capital do Xíngü,
após sucessivos assaltos aos serin··
gais da região. A população, tomada
de verdadeiro pânico ante os novas'

incursões dos temiveis selvícolas,
começaram a abandonar o Alto Xin

gú 'e o Irtrj, procurando refugio em

Altamira, Outros Chegam a deíxar:
aquela cidade, rumando para Belém
e outros centros. A capital do Xingúi
superpovoa-ae, enquanto o interior
fica ao léu d-os índíos, que tudo des
troem, chacinando os que"encontram
pelo caminho e a�ançando sempre:'
em direção à Altamíra.

Saudação do Sr. Dr. Aderbal R. .da Silva�
Governador do Bstado. a Bllmoo8u·

Blumenau, à passagem do sea
-

primeirc centenário de fundação,
oferece ao-Brastl, antes de 'mais
nada, uma esplêndida -contríbuícão
da inteligência e da tenacidade rio

colono que transformou o meio

virgem numa magnifica usina de

trabalho e progresso. O dr. HeI':
mann Blumenau, lerabraão com

justiça nestes /dia,s de celebração
cívica e de confraternização. espi,
ritual de Santa Catarina em tõrno
da ex-colônia, hoje centro de pujan, .

te labor índustrial, não ilpenas' se

reafirma como o homem que des;
bravóu ã civilização sul-brasileira li'

gleba em que plantou o núcleo de

sua fé no valor da ação colonizado,
ra, mas assume aos nossos olhos l!C

brasileiros ciosos da nossa terra \)

vulto de um pioneiro sábio, tão

lesto nos empreendimentos, quão
robustecido na confiança que depunha na uberdade do só lo e no fu

turo do pais.
Bendigamos 'o dia histórico-e o Colono intrépido, sôbre cujo nome

se edificou em' Santa Catarina, para incorporá.Io às conquistas da

civilização nacional, um dos grandes centros industriais do Sul do

Bi:asil.

, III - Alocação à data proferida pelo Exmo. Sr. 'Contra-ahnirante
BENJAMIN SüDItÉ, Cmt. do 50 Distrito Naval.

IV - Desfile do- destacamento militar pejas ruas' Arcipreste Pai
va e Felipe Schrnidt, em continência às autoridades que ocuparão 0$

sacadas do- Palácio dõ Govêrno -Estadual.
O destacamento militar é constituído dos seguintes elementos:

1 - Banda de Música;
2 - Comand-o fio destacamento militar;
3 - Ex-combatentes' da F.E.B,,- que desfilarão corno home,

nagem especial 'ao dia da Independência: »:

4 - Grupamento de bandeiras, na seguinte ordem: Marinha
Aeronáutica - Exército e Polícía Milita;r

<,

5 - Companhia de Guardai; do Destacamento da Base Aé,
rea de Florianópolis;

t: ---...:_/
. JOÃO

6 :- 14° B.C.; e, PARA
7 - Comppnhia de fuzileiros da Policia Militar do Estado;

B - -Sendo o dia 7 de setembro 'a data magna da Pátria e, como

tal. merecedora da participaçã-o ativa de' todos os brasileiros, a co

missão apela ao povo para dar à solenidade, o b-rilho que tem tido

nos' anos anteriores, externando, por intenmedio de entusiásticos

aplausos o seu 'orgulho ·e a sua confianca no nosso queridó Brasil
\

"
.

\ A COMISSÁ:O' OROANIZADORA

BONNAsSI$:
ESTADUAt,

BATISTA
DEPUTADO

Restaurante do slrs
em 8018·01a .

GOIÀNIA 4 (V. A.) - O governa"
dor Hosanah Guimarães está provi
clenciando junto ao govêrno federar'
para a instalação de mil. restauran'
te popular do SAPS nesta capital. OS"

serviços de adaptação doo prédio on

de deverá funcional' êsse restaurante'

'já se acham quase concluídos, tendo
o chefe do governo goiano, (pIe aca

ba de visitar as obras, deterrnínando

váriás providências no sentido de'

que a inauguração se E:fetive no dil.t;·
7 de setembro. '

Incêndio no FAro de
Belo Horizonte Dr. �I. Santaella

Reassumiu a CliOjC8
BELO HORIZONTE, 4r (V. A.)

Tenho pessoalmente ligadas à minha infancia as mais gratas re-
Um incêndio manifestou-se no novo

prédio do Palácio da Justiça, situa'
cordações da cidade hoje centenária. Orgulho.rne, -como catarinense do na rua .Goiâs, alarmando a popu-
e como governador d� Santa Catarina, de vê-la alçada pelo. esforço Iação ,

local. A abundância de agua

de seus filhos às alturas em que se constitui exemplo de trabalho or. e a ação pronta e eficaz dos bombeí

deiro e perseverante. E. dado que um órgão de imprensa de Blumc- ros, no entanto. evitou que as chamas

nau me solicita algumas palavras alusivas ao centenário do munici ganhassem maiores proporções Con·

pio aqui as deixo nesta saudação sincera e irrestrita à laboriosa CU1t�rt��o,
o .al·.cab�!lço de madeira� do ed í-

e
�.

t 1
- i

bl
.

, flCIO roí Inteiramente destru ído pelo
progressis a popu açao umenauense.. fogo. São ignoradas as causas do si·

• (as.) Aderba� Ramos da Silva nístro, .

Um leitor da Evolução, Iendo.,a no domingo, largou esta:

- O Sáulo' empurrou o Carlinhos na fogueira. para �alvar a

própria pele! .Torrou o amigo (sic) para evita�ue queíruassennr
a êle, Saulo! s--:

x x

omeuvoto 5�r'á para Ne�êu-declara-Dos :
o escritor e [ernalista Zedar Perfeito da Silva'

,Cqmo verdadeira eX1Pressão do
.

I)lvlsmo ,p.olitico catarinense, sur

ge, nesses agi «adas, momento da

campanha eleitoral, um movírnen

ia acima de .partidos, a favor de
uma fDe�te unica no" Estado, pró
candidatura do DR. NEREU RA·
MOS á _senatória da Republica.
Nada mais justo e merecido, É

'também uma lidima demonstração
do sentimento civico da gente bar�
riga verd·e.

Sabemos' que o escritor e jor·
na1ista Zedar P·erf,eito da Silva,
brilhante homem de letr,as, diri

giu ao Dr. Nerêu .Ramos um tele

grama de solidariedade a sua can

didatura ao S·enado da República
e ainda mais, que o mesmo é ho;.
mém que está situado acima dos

partidos 'Políticos, tendo militado

na U.D.N. ,em nos'so Estado, foi

esta re.portag·cn:i procLlral-o parll
solicitar-lhe que dissess·e para os

x
nossos leitores as razões que o

levaram a tomar tal atitude, cer- Mais adiante comentava um mestre de ironia:
- Todo médico precisa de urna enfermeira. O Saulo. politico"

arranjou, no Carlinhos, uma verdadeira Irmã Paula!!!
x x {

x

to de que não nos negaria sua opi
nião que, sem dúvida.' alguma, é'
um real ates lado de disce-rnimen·

• Lo. políücó e de cultura cívica que
bem demonstra sem suspeitas e

claramente o valor do movimento

o Vão Qogo diria:
Era tão. amigo do outro, mas tãd amigo, que Ofereceu o. seus

pescoço à guilhotina em troca do pescoço do outro!
x x

que empolga todas as concíencias
livres d·e nossa terra.

-'�c-edelldo gentilmente ao nesso

pedido o escrüor Zedar Perfeito
da Silva declarou�nos:

x

. E o Saulo, que andava supercilioso, neurastenico, irritado €':'

qnase alucinado com o futuro, anda hoje que até parece a imagem,"
mesma da 'Euforia!

- Realmente. Felicitando o Dr.
x x

x

fábula: o gato tirava. as· easLanhas do. fo�
e o, outro papava o produto do. sacrÍ,.

J

Nercu Ramos na passag·em de 'Seu

natalicio declarei <Ne o meu. voto
seria para sua excelência -ao Séna
do da Hepublica.
lDesde as el�ições d,e 19 de - ja�
n·eiro que me desiludi com os par·
lidos politicas.
Ali�s, em meus ·livros Chego a

pregar que o cidadão deve mais
Continua Ina 3a. pagina

I

Há também aquela
go, sapecando' os pelos.
fjlcio!

x x

x

A Estrada de Damasc'o é longa. Em. 1930 o Saulo. começou a·

percorre-la fardado .de capitão! Em 1945, depois de quebrar ore"
trato. do Getúlio, percorreu�a de autonlóvel, ao· lado ,do Briga�'
deiro! E como éhauffer dêle, disse o. Diál-io!.

xx

.x

Por fim a C�ndidatur.a, vendo os absUl�dos', .disse·· ao candida�o:;:
"SauI'o, Saulo, por que me( perse.gues? ,,-

X"'"

Em 1950, arrependido, diante do; OF-iginal:.

.. -:Q

"Eu 'ontem ra,sgll,ei
O teu retrato,
Ajoelhado
Aos pés

Do Br�-ade�ro I"
V
!

Guilherme.Tal

-. ,

í
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