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.Á RF.COMENDAÇÃO DE OS TRABALHISTAS APOIA.!?EM A CANDIDATURA DO SR. IRINEU BORNHAUS1N NÃO FAVORECERÁ A CANDIDATURA DE GE
��ÚUO VARGÀS� coao

....

PROPALAM �ALGUNS DIRIGENTES DO P. T. B. CATARINENSE, AINDA ONTEM O SR. ADOLFO KONDER DEIXOU BEM CLARO QUE..
'.

O SEU PARTIDO NÃO RETRIBUIRÁ FAVORES, DECLARANDO AO JORNAL CARIOCA (O GLOBO) o SEGUINTE: "A U. D'JN. DE SANTA CATARINA ESTA..
FIRMfSSIMA COM O BRIGADEIRO EDUARDO GOM ES. NÃO HÁ POSSIBILIDADE NEM· DE RECUO NEM DE DESVIO DE VOTOS.PAIU 'OUTRAS CANDIDA-

. ,

·TURAS. ISSO É UMA HOPÓTESE ABSllRDA E INCON CEBíVEL".,
.
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10.944. mascara e nooamente se juntaI'Ulll.
O povo ri e goza de novo.

O povo não é desmemoriado. O povo nãeJ é iniusto=nem ingrato.
Já se foi o �empo em que .o povo eJ'a joguete tias 'mãos de politirt

cos de aiitude equivocas, odientas e contraditárias. Hoje, o povo nãct
sa presta mais a manobr� que 110 fundo conspirara contra seus inte.r
resses. Ij

,

O povo de hoje é o mesmo que' lem 29 de outubro vibrou de alegri/j
/',.- e entusiasmo ante a corajosa latitude de Nereu. Ramos', que proclamo'!!

Realfsou-se no dia 27 proximo José Bernardes, Paulo Nunes, Clesio finalmente, levanta-se o presidente! perante os iiustre« chefes nttütares aqsü seâiudo«, a Stta amisade e did..
passado, na cidade- de Camboriú, o Símas, Acacio Bittencourt, Aeacío da magna sessão Dr._Agripa de Cas- miração ao sr. Getulio Vargas. (
encerramento da Convenção Muníci- Garcia e Francisco Al lplo dos Santos tro Farias, agradecendo �s presen�es, Foi esse mesmo povo que lambem em 29 de' ot'í:�ubro mal'COu par�
paI do P, S. D: daquele Municipio, para vereador. A proclamação dos ás calorosas mamfestaçoes de SHU" • • . '. .

na qual foi' homologada 'a candídatu- candidatos, a assistencia possuida de patias dadas aos canâtdatos do glo- sempre, ali politicos �ue rasgaram os retrato« do sr, Getulio Vargas ao�

ra do snr. Antonio FadeI Filho, para grande entusiasmo, saudou-os com ríoso Partido Social Democratico, berros de. morra o ditador.
P·refeito daquele prospero "Munící- prolongadas salvas de palmas e ova- ,fazendo também Jseus agradectmen-

-

O povo sabe que toi por dete�llinação expressa de Nere« Ramoi

'Pio e ainda ,scolhidos �andidatos ções, que duraram cerca de uns 5 tos aos representantes dos Partidos que Q retrato do sr, Getulio ' VaJ�(/as pe1'1na.necell exposto em todas l1i.t

a Vereador, os snrs.. Gu] Angelino, minutos. O Presidente nomeou uma pOlitiC.OSf�li pre�eÍltes, _.S. �. fez .. r�. repartições publicas estaduais, alvo da mesma admiração e simpatia.
Vieira, Acácio Bittencourt, Audro- comissão composta dos snrs. Pedro ferenclas a pessoa do Candidate DI.

O povo sabe que Nere!t Ramos jantais permitiria que se mudasse
nico 'Pereira, Veroníéo João de Sou· Honorato de Amorim Presidente do Udo Deeke, falando do seu honesto ._. . . .

.

za, Paulo Nunes, Eliziario -José Ber- P. T. B. e dr. José Baia S. Bítteu- passado e das suas (ttividad'es _ 'du- o nO?l� �e Pres�dellte a,etUlLO, de 'Ltln dos mal's [uturosos dlSt,I'I[OS do

nardes, Clesio ,Simas, Francísco court, para trazerem até a mesa dos rante o tempo em que foi direto aU-J mUlllClplO de Ibirama;
.

.

.Alipio dos Santos e Acácio Garcia. trabalhos da convenção, o candidato xíllar do Governo Nereu Ramos (a O povo, sabe 'qúe Nereú Ramos, sempre que conoidado, compare«
_
Naquele dia Camboriú apresenta' a Prefeito Snr. Antonio FadeI Filho.lassistencia neste Instante- ímterrom- ceu a todas ,as· manitestações publica« j)l'estadas ao S1'. Getulio Vargas.

va-ae com caracter festivo pois nas Este �andidato, podr'se dizer ja I peu o orador, eom, prolongadas sa�· enquànto a turma do_·rasg.o-retratos e do morra ao ditador continudVá
prtmeíras horas da tarde, ja se nota" vitorioso recebeu da assistencia in- vas d,e palmas) e finalmente conSI' .'

1 f rui' 1 t'
. . ,',' 1'

t t d l·t d d C b'
., a acusa-:o, o e e· o e (J; e l'ItJU,11U. o,

va um nlovimento diferente, com a discritivel e prolongadas salvas de· ou o o o e el ora o e am 01'111 '

.

-

d '-'d' t·· t- d
-

e
vinda de grande l1úmero dé eleitores .palmas e ovações depois o Presiden' a votar nos canQJdatos da glório�a J) povo sabe que quan .o Sft' ISCU lU a ques. ao .a sllc�ssao pr ;
pessedistas, que vinham do interior te tambem nomeou uma comlssao legenda do Partido Social Democra· sidencial, a unica objeção feIta ao nome de Nerell Ramos, foz a de qu

du munlcipÍo. As 14 horas da tarde composta dos snrs. Amadio Dalago, tico. era amigo do S1', Getulio Vargas.
mas ou menos, chegavam áquela cio �'epresentante da U. D. N. e o Ao terminar este conclave os con" Por tudo isso é que Q povo está rindo e. gozando' cóm a união doa
dade os ilustres Drs. Agripa de Caso senhor Antônio Andrade, repre· venciona�s que ali se comprimiam �·aSga_1lef.I"atoS. Para ,o povo eles não passam ele tijolos pôd1'es.
tr08 Farias e Alfredo. Chel'em, vindos sentante do candidato à Prefei· com todo entua,iasmo, aclamavam os d'" id.'.

.

-

nomes de Nereu; Udo' e Antonio Fa. Enquanto eles tratam de defen er seus lllteresses pessoaIS, ma ..

de Florianópolis, na qualidade de to pelo ,p. S. D. de ItaJai: para traze·
deI Filho. Durante e antes das S00 u povo catari'nense se une em torno dos seus doi_s graJídies lideres, do,

ll'epl'esentantes da Comissão Execu· rem ate a mesa··OB candidatos a Ve· I
tiva do Pi S.' D. e do Exmo. Snl:. Dr. reador'es, estes tambem receberam leriidades, ouvia·se de quando em ,vez sellS v.ardacleÍl'os emigos.
Aderbal Ram_.9s da Silva, D. D. Go' da· assIstenciá' prolongadas salvas o 'espocar de foguetes. O sentimento de ,afeição \e (J1'at:idáõ dos catarinenses ,a Ne1'eu Ra-

vernadol' do Estado, resp�tivamen. dê palmas. Serenados os aplausos,
.

DO CORRESPONDENTE.
mos pelas obras que projetou e executou durante o seu govêrno, �

��a ��dc�d:::g�:�It�I�i��Ol�sti��lil�� �o P��!�����esn��ll��:�iOii :i��:::�u:;' S�êíía·d·âr�·F-rá·Õf ;I-S·--C·O·�""""" imOl!a��!t:�;;u��n ;:���:,�S�;U;��;vitória' do povo.
dos snrs. Dr. José Baia S. Bitten' qUe saudou· os cOllvellciona:es e os

,..
.

��u��' D�a���Oa��o '�n���d�:WI�epre�:� :��;�eút��;�:a��:m���;idO,Sa�;�����' cQaJt.Qtti, 2','"
tante do Candidato -à Prefeito pelo pela a:ssistenci'a-. -

.
.' � ,,'''''

.

P:' s. D. de Hajaí e Luiz Gonzaga, I Em seguida foi concedida a pala·
.:representante. do Diretorio '(lo P. 13. vra ao snr. 1)1' . .José Baia S. Bitten-

D. tambem de Hajaí. Precisamente COUl't, que saudoú o rep�'esentante
às 16 horas, uma graude multidão, de sua Excia. o Snr. Governador do
de mais de mil pessôas sé aglomera' Estado e tambem. a snr. Antonio
va na frente da casa do candidato :FadeI Filho, candidato à Prel'eito.
e começava a se movimentar, saindo O orador, 'em seu -magnifico impro·
em direção ao Salão, onde ia reali" viso, referiu·se nas pessoas ilustres
zar-se a 'grande C.9nvenção. No salão 'e dignas de Suas Excias: Dni. Nereu
notava"se os retratos dos EXl11o. Ramos, Uclg..-Deeke, Agripa de Castro
Burs. Dr. Nereu Ramos, Cristiano Farias 'e Alfredo Çhel'em, que ·rece·
Machádo, Udo Deeke e Getulio Varo beram dos convencionaes presentes
gas. A mesa dos trabalhos estava de· indis�tível salvas de palmas e ova·1
Jicadamente ornamentada com lindas ções. ". '

_

flores naturaes. Notava-se ainda em Em seguida o Presidente concedeu
lugar de' destaque o Pavilhão Nacio- a palavra ao snr. Guí Angelino Viei
na!. Ja então ali estava comprimida ra, candidato à Vereador, que em

aquela. I grande massa humana que nome de seus companheiros de cha·
aguardava, o inicio da convenção pa e em no�e da candidato a Prefei·

Dandp comêço às solenidades, D to, agradeceu o comparecimento de
Vice'Presidente do P. S. D. 'local" todos que 'alí se comprimiam e hít>o
snr. Andronico Pereira, deu por aber· tecou em nome de todoS. os candida"
ta a magna s�ssão e convidou para tos do Partido" os' seus comprimis
pres.idir aquele concl9-ve o Dr. Agri· sos de se eleitos fossem, trabalhar
lia de Castro Farias;\ Secretario da sem medir esforços, para o bem da
Comissão Executiva do P. S. D. o coJ.etivid'ade camboriuense, e tam·
qual recebeu da grande assistencia bem levou ao conhecimento da mesa

prolongadas salvas de palmas e ova" dos trabalhos da convenção e a ao
-

ções. Ao assumir a presideucia . da de todos os 'demais membros do par·
mIJsa convidou para secretaria·la o tido e ao povo em geral, o apoio, por
snr. Guí Angelino Vieira, que tam" unanimidade, do Partido Tl'abalhis
bem I�ecebell '(fa lassistência salvas ta Brasileiro, aos CaI).didatos D,r.
de palmas, em seguida o snl'. Presi· Udo Deeke e Antônio Fade! Filho, do
dente convidou para fazerem parte· P, S. D. e fez em seguida o agrade·
da, mesa os snrs. Dr. Alfredo mie· cimento de sen partido ao diretoril)
rem, representante do sr. Governa· do P. '1:'. B., na pessôa ilustre de seu.
dor do Estado. _ Presid,ente Pedro Honorato de Amo'
Presidente do Partido Trabalhista rim e enalteceu a personalidade des

BI'asileiro e o representante da U. te, que sem duvida é um grande e

i D. N., os quaes tambem reéeberam ilustre filho :de Camboriú, que tra·
da assistencia salvas de pahnas. Fo· balha sem' medir esforços para o en

l'am ainda convidados para fazer grandecimento de sua terra, e que
parte da mesa os snrs. Dr. José Baia ali é bemquisto e um .nobre político.
S. Bittencourt, candidato a

deputa.,
Ao terminar seu belíssimo Íl�)l'o·

do pelo P. S. D" -() representante do viso, recebeu calorosos. aplausôs da
candidato a Prefeito e do diretorio grande assistencia, que ali se com

do· P. S. D. de Ita.iaí, e o S11I', Rodol· pl'imia assistindo tão grande concla"
fo da Silva Simas um dos sobrevi· ve; Em seguida o Presidente conce·

ventes do p. Republicano, estes tam· deu a palavra ao �representa:nte do A 31 de
.

agosto encerrou'se a A conv,i:mção que transcorreu

I
ser ,exemplo de .coesão. partidariliv

bem foram saudados' pela assisten" Exmo. snr. Dr. G_ove�'nador do Esta·

I h t d'l
cia COIU aplausos. Tenhinados estes do, que agradeCEm a assistencia, os

cO!IlViençãü mJuniC"�pal Ido Pártido dentro de um ambiente de armo· em, -orno .os I ustre.s represenlauo:
convites o Presidente determinou o aplausos. l dirigidos ao eXlllo. snr. �ocial Demoçratico 'eiu Bom Be" llia ,alcançou .l:esultados "magnifi-I tes d? partj.do que governa -Santa
snr. Secretario para ler a ata de l'eu' Gov.el'nador do Estado, e concitou 111'0, com a presença de

numwl
cos, Nem poderIa ser de ,outra for· Catanna, p�� o bem de Santa Ca.. ·

nião do Diretorio .que escolheu os todos os presentes a num só psusa' rosas delegações distritais,' de ['·e" ma. Bom 'Retiro, esta terra a,lta· LaTina.
candidatos, -terminada a leitura da mento sufragar os nomes 'de Nel'eu pr,es'enlanLes dos demais partidos neira, ligada aos movimentos' de· OS RESULTADOS DA
ata o Presidente proclamou os cau" Ramos, Uelo Deeke e Antonio FadeI politicas e, presidida pelo ilustre moc,raticos do Estado, pelo eSplrI- CONVENÇ,�Odidatos do Partido: os snr8. Auto· Filho e demais candidatos do Parti- c-< " G.

. .-
. . d' d j' tnio FadeI Filho, para Prefeito e Guí do Social Democratieo_ llas urnas ele i:leCretallo eral da C01111SSao Exe Lo civI(',Q. 'e' seu povo, esc e � os Obedecidos' os regulamen os pa�

Angelí:lO Vie!"a, Andronico P?l'.eir:,.13 de outubro. O ?racfol' foi tambem cuti_va das hostes maj()ritarias, Dr, aureos tempos da Revolução, a1ra· Lich�rjos ,foi escolhido para caIl+

;Vt'l1'OlllCO ]01).0 .de Souza, ,EhzlarlO J vivamente aplaudIdo por todos e j Agnpa de Castro Fari�. -=:;- vés da Al�anç-a. Liberal, tinha que Continua na 2a. pagina.

-JOAÇABA, 4 (O Estado) -/Rea�1 rêu Ramos, Udo Deeke, Ad.erbai
lizou-se domingo último nos' sà� Ramos da Silva e Ürscar da 'Nova

IÕes do Cine Imperial 'a. grande forani vivamente acIamados pelos
oonv,enção <. l11unicipa-1 .cio PSD prc.sent.es à Convenção do PSD.

constituíndo um fato de notável A chapa para a Câ-mara dos Ve,rea

repercussão politica. dores ficou assim constituida �
Numerosas delegações do inte-:- Domingo Bona'to, dr. Ernani San.

rior .perfazendo um total de 800 lu RHa, Francisco SantinL Alme..

convelilcilonaics hO;Íllolo�'arai:n a rindo Fug'antL Alcides Saraivllâ
cándidatura do sr, GuerÍno Dalc,a- Egídio Po,ssobon, .Arlind.o Dallo,1..
nali ];Jara prefeito em meio de 1110, Silvestre Dresch, Mario De"

entusiaslicos aplausos. A 'sess'ão nardin Frede,rico Andreoini, Eu..
foi presidida pelo deputado Nunes ri-pes' Falavigna, Virilio Grande!

Vindo da Oa-pital F,ederal.· onde, VUDela candidato a deputado ,fede- José Garafa' e João BoUa, t0do�
com- raro brilho {l invulgar opero- 1'al pelo Oeste Catarinéns,e toman- eleméntos de i�fluente prestígi�
sidade, integna a bancada c,ata1'i- do às.senlo à n1·esa o Presidente da ne.sta cidade e no interior.
nense no Senado.da Republica, Câma'1'a (rOS Vereadol'es e os 1'e_

chegou a ·esta capital. ontem, pa- presentantes dos' d,emai,s partidos.
ra ,tomar parte na 'campanh3I p-o� Falaram 9S srs. drs. Ernani San·,
lítica o ilus'Lre senadol:' Fravc�s_ ta Rita e José Benedito Queiroz,
co GalloUi, que, -ontem mesmo, 6rs.Alcides Saraiva, �·aldemar
seguiu com a ,.gpravana .presidi'da, Empine'tu, Prefeito Oscar da No_
pelo sr. Nerêu Ramos para a re�' va, Gueriuo Dakanali, Senhorjta
gião serrana.. ! Leoi:tor Fontana em nome da mu-

Ao pre.stigioso' parlamentar o lher }oacabense, Enoerrando a

nosso cordial abraco com os me-. sessão o depU'[\ado Nunes Vare-la
lhor,es votos de feliz permanencia' pronun-ciou 1011gO -e apllaudido
entre nós. ; discLlrso. Os nomes dos '5rs. Ne_

Ecos· do encerram.enio da'Convençãol
do P. S. D_ eID Bom. Retiro-

,'I

'\
, o lLU8 .ANTIGO nuaro DE SANTA CATARINA

.-ntrt.túlCI • D. Q.r�.teJ SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA 8'&"08

Ano XXXVI' ., Florll�6polls-· Quana·felra, 6 de Setembro de 1950

A do PSD elIl Ccmbcríú
-

convenceo
.. Apôío dos trabalhistas a Udo Deeke e Ant�nio FadeI Filho'.

Vibrantes discursos. Outras notas.

\

Juntaram-se OS·· rasp-ulratits
__

o '. �.- ..
� ,

A lá que enfim se uniii a turma dOI$ rasaa.retraios lê. dos m01'l'a�'
ao ditador. Depois das ele/çô& de 2 de lAezembro de ,/945 eles se âioi
diram. Um pequeno grupo Í'Y/Jfil!l'oU-Sé no P. T. B. O Testante ficou;
mesmo na U. D. N. de namoro com o Caieie.

I
O povo catarinense ria e gozava com. a divisão. Ninauem acredi�·

taoa que um "rasça.retrato" �w duro; p�udesse ser traoalhista ()l! ge"
tulisia

Mas, distorçaram enquanto puc�e1'am, embora desconiiados do 1'i$ci
do povo.

4.g01'a, com a pl'oximidade do pleito de 3 de outubro, tiraram. �
-.

J
!

BomoI8'gada'8 ,çãDd��atDra do sr. 8uerio8
Dalcanall para Prefeito' de Joaçaba

Presentes à sessão do PSD, domingo ú:ltimo,
800 conveneionais. Um acontecimento de no

tável repercussã� po�ítica,

Nomeado D. JaimeJ
de Barros Câmara
-D-

CIDADE DO VATICANO, 4 (U. P.)'
- O Papa PiQ XII nomeou o cardeal;
D. Jaime de Barros Câmara, arcebis
[lO do Rio de Janeiro, para membro'

da Sagrada Congregação da Igrejà
Oriental.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS- ASSISTIRA NO QIA� 7 D,E SETEMBBRtq O' MAIOR
..

DESFlLE
MILITAR DE TODOS OS TEMPOS .. CATARIN'ENSE ,\ TE'U APLAUSO SERA A
RECOMPENSA DESSE PORTENTOSO ACONTECIM E"NTO.

'

.

(
.

.

.

Ecos' do encerramento da Cot;J:venção Clube Doze . de Agosl0
. do P. S. D .. em BOIll R�llro ." AVISO

diQi:lto_a Prefeito Municipal, ·0 sr, cialmenté, S. S. fez um retrospec oerteza de que esse partido, ehe
Alfredo Wagner, nome ligado á lo da ""'vida puli í.ica do mumcmrc fiado pelo homem que não coman-

politica do municipín desde há para depois identificá-lo, com da derrotas, Lerá assegurada uma

lllUito� e que, pelos seus meritos [usta razão, ao sr. Nereu Ramos, quarta vitoria, nos seus anais d(
pessoais, capacidade _administra· Vice-Presidente ela Repuhlica, que partido em -asoensão, Tem ainda,
tíva. espirita de' renuncia e' ínte- nunca o esqueceu e tem procurado

I' palavras
de entusiasmo ao sr, Ar·

resse pelos problemas do povo, pelos melhores meios; prestar ao no Meyer, candidato a deputado
.era bem 'o homem indicado para mesmo o auxilio de que carece ao estadual, ao .sr. Alfredo Wagner
assumir as responsabilidades do. seu progresso e ao seu desenvol em - quem ve o ,proximo pr'!feit0r
posto, <, vímento. do município. _

Vivamenté aclamado pela multi, Disse ainda da satisfação -de 'CO

.

Abordando a sucessão estadual
dão que comparecera á sessão de

.

murrgar' por alguns momentos com apresenta ao eleitórado daquela
encerramento, o candidato teve aquele povo afeito ao trabalho & comuna O nome impoluto de Udo
momentos de emoção que visível- que as suas responsabilidades pe- Deeke uma das maiores reservas

mente o sensíâülizaram. rante o Partido e o Estado, não do 'Partido ,e em cujo espirita pa-
A'CLAMADOS NEREU RAMOS, permitiam prolongar-se. Sent.ia, to- tridtko e capacidade administra-
ADERBAL RAM.oS DA SIL,VA davia, dentro de si, aquele bem- tiva repousam as esperanças de
UDO DEEKE E. ARNO MEYER estar, aquela satisfação camada d,e Santa Catarina. í
Durante os trabalhos de encero quem está em meio de bom: e Ieaia E então" num entusiasmo indes

ramento foram aclamados os nomes !lmjgo�..R::porlando-s\ aos proble- critível, são vivados o srs. Nereu
dos candidatos pessedístas já in- mas polítíeos, �começolu Dor con Ramos, Udo Deeke, A�erbal Roa.
dieados pelo Partido aos demais c.lamar.comojá�fizera·.�J_sl.. Ar.. mos, Agripa de Castro Faria e
postos eletivos a 'serem disputados no Meyer o eleitomd'o a votar com Arno -Meylro' ·âecl';.1rando...se enoer
a 3 de outubro.

.

o Partido Social Bemocrático, llj' rada a convenção.
Ne�'eu Ramos, esse lutador in.

ven,ctveJ, que .as fronteiras do Es,
tado não puderam conter, teve, DJ f

cOIlvençãQ do PSD em Bom Reti· 18"ital de Canto de Alma O'rll·'l'owsk,· A � A Comissão organizadora das "comemcrações 'do dia dá' Pá:'-
00, verdadeira consagração popu-

...
(. __

. Il . tria convida as Exmas. autoridades civis, eclesiásticas e anilieares e O·

lar, a que diz bem do prestigio. as- �Es�{".��do aguardado nos nossõ'S"iiieTos sociais, com ge�al 311-
povo em geral para assistir as solenidades que .terão inicio às 9)W ho+

cenden�e do· Vi�e-Presidente d� cíedade e simpatia o i'ecital de canto da [oven artista gailcha Alma
ras do dia T de setembro.

R'BVubhca, no sela do ,povo harrí- ,Or1ikowskf; definitivamenle assentado para a préxima sexta-feira, dia
O programa consta do seguinte:

g�verde. ,
.

8 do corrente. 1 � Às 09,30 horas - Concentração das fôrça,s armadas e detega+
Aderhal Ramos, da Silva, .. esse .i-::'_/ ções esc-olares nas escadarias da Catédrál ,e_rua: frontal, e do povo erre

moço, cujo ,g(}y!erno tem se carac-
.

Êsse festival de arte promete revestir-se de invulgar brilho e ele- geral 'naj?raça 15 de Novembro e Jardim ".oliveira Belo, {rente para a!

terizado ,pelo Jado' hl.unano 'que gânc.ia, pois conta com o alto patrócínio do Governador <{o Estado, Catedral. j /'
-

pll"ocurn ill.llPri.ín.�T 'aos lassuntos ·do Pref.eito Municipal" do ""Ro�ary alube:', de diversas importantes II - Hasteamento -;a Bandeira •.
'

-

�admiriist,ra_tivos, 'pi'efer.ind.o ser fi,rmas Clommerciais e das nossas sõciedades recreativas e culturais. III - Alocação à data proferida pelo Exmo. Sr. ConLra-ahl1lranle'
mais-, um· amJgo � d'Qs catarinenses ,Alma .orlikowski. em sua ·t"urMe ,pelos Estados do Sul do nosso BENJAMIN SODRÊ, Cmt. do 5ó Di'stritú Naval. \

"

que J)ropriam:C'nt'l3 o s�u governa. país, tem sido alvo de elogiosas ref,erBil'cias" e calorosos aplausos, por IV - Des'file do--..pestacamenlo militar pelas '!'uas: Arcipreste Pai-'

dor, �efe':ceu da· gente' bümreti. parte da imprensa, da c,ritica e do publico. A seu respeito lêmos cn1 va e Felipe Schmidt, em continência oà:s autoridades que oCl.lp�·ãó U:S;·

rense, os_ -aplapsds que lhe 1téve/a :um acatado orgam ·do nosso Estado os siacadals do Pala cio
.

do Govêrno Estadual.
.

gr:.Jtidã9,âa:auela cidade, serrana. seguintes cOllceitos; .o d·estacamento milHar é constituido dos seguintes element'ôs;
UdO Dee.,.ke.\:o ca

..ndi,d·a-tõ do·,Pa·� " AI O 1'1 k·· 1 - Banda de Música;.-... . .... ma r 1 {Ows· '1 "eanell 11:1 sua !

tido. _á CUlT
..

uI �ft,o.�e.'rn�.. ,en.'taÍ, ,liga· 2 - -Cornandü do'destacamento militar;
,

,
ar [e

.

,porque tem linda V07. aveilld�Hla,do Ja ao Jiltl:lll 'Clpl0 por mUmeros 3 -;- Ex-combatentes' da F.E.B., que desfilarão como home_
beneficios a ,ele ��ndereç�dos quan.

canta sentindo as suaves vlhraf;õe') dr. nagem espe,dial 'ao dia da Ind,erpendencia;
do Lo,terventor lE'ield,eira.l eslpaciaI· lllúsica, go,rgeia como um passaro r,a- 4 - Grupamento d,e:.. bandeiras, na s'eguinte ordem; :Marinh�
meIl't,e no terr:eno' .escolar e de fo· noro, que se deslumbra Rate <Í mages-

- AeronáuÚca - Exérocito e Policia Mil'ua;r
.

",
Inento agricola e .pecuári.o, 'TI'U o. t d d 5 - Companhia de Guard'as do, Destacamento da Base Aé_a e

_

a natureza, e, em notas musicais,
seu nome enaltecido, o (lUa lhe ga. reá de Florianópolis;leva. 'sua glorificação ao Cre�1:lor de 1 ô·ranie a vitóFta nas urnas de 3 de

. 6 - 14° B.C.; e,
outubro.

'.

\
. das as coisas". 7 _ Companhia de fuzileiros da Policia Militar do Estado;:

.

Arno Meyer, .candidato a Depu- B - Sendo odiá 7 de setembro a data: magna da Pátria e, como>
,

tRdo Estadual 'e atual Pref.eito Dito isto, crêmos que a bela e <:on- tal, mer,ecedora da participação ativa de todos os brasileiros, a cO--)
../'

.

, .

mais uma vez r,ecebeu do povo do sagrada virtuose patricia se apres,enLa à missão apiela f!.o povo para dar à solénid�de; <'> brilho que tem tid()r'

mUlllc1plO as eXipres'sões de soli·
.

nossa platéia com um cartão de visita nos' anos a�tBrio.res, externando, por intermedio de entusiásticos.,
dariedade politica .q'ue bem dizem . aplausos o seu orgulho e a sua cmJfiança no 110S!SÓ queridó Brasil.

de absoluto prestígio- e i%onfundivel .

do afeto em que é tido pela laho' A COMISSÃü ORGANIZA1l0RA
riosa população e pelos seus corre'

s'Ll'cesso, e nãp. incorrêm?s em (lrro, se

ligionários. Miançarmos que
/

as dep311dências do

OS DISCURSOS Teatro Álvaro de Carvalho vi:ÍG ser f)e-
.

O Presidente do Diretnrio Muni. ql�en�S para acolherem o 11uníerOso público, que, sem duvicja, afluirá
cipal. sr. Arnu M\lyér, usando da ao grandioso festival d,e se'x1::a-f'eira.
pa.lavra, 'empolgou -a multidão COm Aeres'cc" ainda, que a. eximia artista vai ser acompanhada ao piano
O seu v,erbo inflàmad,o e a sua fé pela notável professora sra. -Olga Richter, nO,ssa ilustre conterrânea,
na vitoria de 3· d,e outubi·o. Con· cujas elevadas qualidades arUsticas tôdo Florianópolis' 'está habituado
clamóu o povo- ,a, seguir o Partido a consagrar e' aiplaudir.

-

\"
Social Democratico, cotando no !,:inalmente, faz�mos ar.dentes votos para que a magnifica l1oiia
mesmo a bem' da prosperidad,e do da de arte alcance na n'ossa cidade idêntico brilhantismo e igual con
mUIJi.cipio, partido que é, 'Pela sua s.ag1'á,ção às den1aiy-re9/izações vitoriosas, que a gentil e talenLo5a
estritura orgamca, defensor in éantora -patricia tem assinalado na :sua triunfal carreira artís.
trasi@nte do municipalislll() e que, fica'_
tem, através de seus' representai1:
Les conseguido ·os maióres beIiefi�

\

cios até hoje drenados 'P:ara San.
ta Catarina. Ao ,tenÍlin a,).':, fez

.

o

elogio d� .

candidatui-a AÍfretlo
Wagn.er e conclamou o eleitorado
livre ,8. conciente 3"Votar·nesse ho
m�m, em c.ujo ,espirita d"ê�renuncia
e Iealdadc\[Jolilica, estava a ga
rantia d� dias_. felizes e tranquilosl
F:ALA O DR. AGRIPA DE CASTRiO

FARIA
O ilüstre Secr,etario do Partido 1

Social Democratico, orador I ,elo
queLlte, conheoedor dos problema�
do, povo, iridentificado com os a3'
suntos mais variados ql1e. envol.
vem a administração publica e J
estrutura politica do Estado, teve.
na convenção do PSD em Bom Rc.
�iro, um dos seu grandes di.as. Ini.

Em nome da Diretoria dêste Clube, levo ao conheci,

nrento dos Srs. associados que, devido às grandes refor

mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede s-o-
" .

cial, ficam suspensas as progcamaoões de festas mensais
<,

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

..

___,-----------------------------------------------------------

.
"

(

!

v-u L·A S

li,
MAIO_R ESTOQUE

Itlânlida Rádio. Cat. lda.
Rira Trajano, 31

.,
.

...

�.

providenciando para que seus assocíados não fiquem
prívados de suas habituais recreações, procurando orga-

nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando

soírées dansantes em outras sedes de clubes co-irmãos,
com os quais lu'Verá, naturalmente, entendimentos pré-
vias.

De qualque?" forma' será anunciada com antecedên
cia �ela imprensa local', qualquer iniciativa a sé: toma-
da naquele sentido.

Arnaldo Dutra ,

Seeretário Ge'raI

.Día da Patría
f,'ONVITE

'SANGlJÉNOI.J
contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, ÇaZcio,\_Vanadato

e A rseniato de Sedio, etc.

ê4:- Os pC!lidos,. depaúperadós, esgo-.�
� _

tados, anemic,os, mães que. �riam,

,e,fE
magros, cna""asmqu."cas

;»� recebeTão a tonifícação geral do

A
::-.. '" ,� o!,ganismo, com o \

f:� � 111 ! I f.I: 111.'

,.

'Crédito Mulúo· Predial
�.""'!

Avisamos aos nossos prestamistas, que em virtude de es�

tal' parada a Loteria Federal, -nQSSos sorteios qUe Sã0' basea
'd.os nos resultados da extração da referida loteria não eSltão-·
sendo realizados. _

- .

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funci�ar,
realizaremos cada semana um sorteio' até que os mesmos fi-

que� 'em dia.

-
J. MOREIRA & CIA.

;CONCESSIONARIOS .

';:;;'-t.J (,

r
'

/

�4
.,
n
'<,

!.�

')

;.-
-/.

',;
>
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Só TEU APLAUSO CONSEGUIRA· AGRADECER A DEDICAÇÃO DO SOLDADO BRASILEIRO. NO CUMPRIMENTó DO SEU DEVER. PORTANTO,
RECEBE-O NO �IA 7 DE .SE1EMBRº CO_M VIS RANTE SALVA DE PALMAS

/

Vida eocial Cine-Diário
- RITZ -'

Uma mulher que enganava emHá íerrível onda de assaltos, de crimes, de roubos pondo em cho-
cada beijo e mentia em cada pala,

. ,que a policia carioca que não consegue debelar nem mesmo com a Rá,
.dío Patrulha. E isto apavora os babítautes da cidade: :ra ...

. As próprias estatistícas da Justiça acusam um grande aumento
.mo número de processos de crimes, ,e. pelo noticiár!o dÓS-jornais, ,rê-se
-ern que situação se colocam os' cariocas, não podendo mais amar nem

:l'assear, em segurança ...

Quando se debateram estas circunstâncias, afírmou.sa que o nú- -

.znero de .policiáis era insuficiente para segurança, da cidade, embola
;�.houvesse polícias de toda espécie, inclusive, a Especial, a de choque,
.,,e sobretudo a Militar cuja finalidade polítíca não tem mais razão; de
-ser. pois há, no Rio, os maiores e melhores contingentes do Exército:

BarbaraHá tempos atrás, um deputado divulgou, em plenário, algarismos
Ii

.

do Rio rícJansd e Charles·:sÔ-bre os gastos com o P9 íciarnento o RIO de Janeiro.
A polícia de' Choque e Civil possuem pessoal, num total de 3,805

-e gastam anualmente Cr$ 77.200.000,00. Fóra os gastos coru material
"e verba secreta só a polícia Especial com um contingente de 632

f.hÜ'mens, gasta Cr$ 12.400,000,00. Com a Polícia Militar e a Municipal,
·,8 quan los irão as despesas do carioca para sua, segurança?.

Ou a quantidade de funcionários, encarregados da burocracia da
.:,'i'epartição é grande, >ou -a quantidade de policiais é bastante, pelo 111e

.nos, é o que se deduz da verba' gasta. E o povo paga caro pelo policia;
imento que 'não possúe ... _

;No,s campos de futeból e mesmo em certos cinemas e teatros, cos
.

;:l,umam encontrar-se policiamento bastante,
Mas na ruas .. , onde se escondem nossos policiáis?
Como se rouba, se assalta, pr-ofana a honra das nossas mulheres,

\
,:sem que se ponha cobro a tal insegurança com que vive e se movimen,
fla o pobre o povo carioca? -

'_ Assaltos 13 mão armada, os mais espetaculares, mesmo á· luz do
-dia. Crimes tremendos. que nas fazem pensar em' como se conseguem
4ão f.acilmente "armas de togo. Isso tudo assusta ;; tira o sono e o 80S

-sêgo do habíeante desta mui leal cidade de São Sebastdão do Rio de
..,Janeiro.··"· '-'"

É·->preciso que nossos homens de mando estudem estes problemas,
"detendo-se na sua resolução. Falta melhor orientação e o carioca não

precisa gastar mais para ter melhor policiamento, precisa é ver efL
.cíentemente empregado o dinheiro que lhe custa lágrimas, suor e san-

Desfrutando de vasto circulo de re·

laçõés foi o aniversariante grande·
mente, homenageado por seus ·ami·

S'os e auxiliares, l'ecepcionando'os,
à noite, �em sua residência onde ofere·
ceu-lhe lauta ceia,
Saudando o homenageado usaram

da palavra os senhores João Pio
Pereira e Luiz Daux.

O "O Estado", associando·se _às
manifestações de apreço que lhe fo·
ram tributadas embora tardiamente

I envia ao aniversariante os seus-vo-

-,----------- , tos de felicidades,
-

D1ário da Mefropole
�O carioca p�ga pela policiamento

que não .pessuí !
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

i$ue., .

\

ANIVERSÁRIOS mente de Saude Pública e pessoa

�IE.l'rII\TO PAULO •.ROBERTO
muito estimada em nosso meio.

11 , PAULO .KONDER BORNHAUSEN
Completa hoje 'Ü 'Primeiro

.

aní, Natal icía-se, hoje, o jovem conter

-versái-io, o galante menino. Paulo- rãneo Paulo Konder Bornhausen,
;'Robertõ, filho do ilustre casal Pau, aplicado estudante, filho do sr. Iri

10 Malty e de sua exma. esposa d. neu Bornhausen, destacado índus-
. trial em Itajaí e candidato da Un íâcmiaria de Lourdes l\'Ía1ty, Democráti'ca Nacional ao cargo de

',/ Ao an íversariante desejamos- Governador do Estado nas eleições
lhes muitas felicidades. de outubro.

--

D. ÁUREA NOCETT,I ARAUJO O jovem Paulo que, naquela cidade,
Transcorre, nesta data, o aníversá- goza de geral estima, recebe{á, pelo

'il'io natalício da· exrna. sra, d. Aurea feliz evento, os cumprimentos de
Nocetti Araujo, digna espôsa do sr.

1
todos os que pr ívam 'consigo, qU()

.Antônio V. de Araujo, oficial .refor· muito o estimam. .

. inIado da marinha d·e Guerra. . O "O Estado" o cu.mprimenta, de·
A distinta senhora que, pelos no· sejando·lhe os melhores votos de fe-

bres predicados que ex.ornam sua licidades.
>;personalidade e por sei! boníssimo

.eoração, goza de gel'al simpatia em

-nossos meios sociais será ·alvo hoje,
.de expressivas homenagens, às quais,
':Por merecidas nos associamos, ·res·

tpeitosamente,. "

SRTA. TEREZINHA FONTES
O'éorre, hoje, o aniversario natali·

:Cío da distinta e" gentil senhorinha.
',Terezinha Fontes dileta filha 'do
illistre 'desembal'gador Hen1rique
Fontes e· de sua exÍlla, srá. d. Clotil·
.de. da Luz Fontes.

As inúmeras manifestações de

:apreço \ e estima que lhe farão. sua�
�umerosas aÍniguinhas e familiares,
:llÓS nos associamos, enviando·lhe os

"lllelhores votos de felicidades.
'

·"":.<\LDO ROCHA
Sr. DANTON NATIVIDADE TI'anscorreu, sabado último, o ani·

A data de hoje assinala o aniver· v�ário natalício do senhor Aldo
:aário natalícil).- do sr. DantOll Nativi· Rocha, proprietáriO da Emprêsa de
<C]ade, alto funcionário do Departa' _ Ônibus Agronômica.

PAULO CESAR
Comemora, ,hoje, o seu aniversário

na.talício o inteligente !!lenino Paulo
Cesar, filhinho do sr. OSllí Barbato,
e da sra. Marília Fernandes Barba
to,

FAZEM At'T0S HOJE'
A sra, Alzira Côrte, espôsa do

sr. José Vieira Côrte;
- a sra, Antonieta Buchi, espôsa

do sr. Luiz Buchi;
- o sr, Luiz AraUjo Soares, fun·

cionário aposentado da Western Te.'
leSTaph Company;

- a srta:' Eutéria Silva, funcioná·
ria da Cia. Telefimica· Catarinense;

Cr$ t.750.0.0·
o quanto custa uma enceradeira

·1 R N O
ELECTROLANDIA

EdificÍo Ipase -Terreo
,

'
kua A�cipreste Paiva

Ás 5 e 7,45 1101·as·

Brian Donlevv. Ella Baines, Char;
les Coburn e ·Hele� Walker.

IMPACTO
com

Anna May Wong ,e Robert War

wick,

Do Impacto de dois seres surgirra
a 'I'ragedia, o crime ,a destruição ...
a morte ...

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00 <,

,

Grelhadores Etétricos
ô Cr$ 300,00

na Ele'rolandía

,

Censura:

'I!'rIP�ROPRIO ATÉ 14 'fNOS
1\0 programa.

Mrrcha da Vida - Nac.

Preços Cr$ 5,00 e 3,20
- ODEON �

Rua Arcipreste - Paiva- Edl. Ipase - Terreo

Ás 5 e 7,�5 horas
�XCEPCIONALMENE

Sessões das Moças
Stanwyck, Van

Coburn.
A REBELDE

Heflin,

Vou volta'r eU) João .alista Bonnassis 'Q

com

Richard Hart e Keenan Wynn.
Rica... mimada... irnpetuosa ...
Ela foi tudo isso até ao dia em que
encontrou alguem decidido que
que lhe deu uma grande lição .

'-
Censura:

LIVRE
s No programa .

Cinélandia Jornal.

Preços': Cr$ 1,20,
ROXY

2,00 e 3,20

para deputado estadual pele P.S ..D ..

Alrad8al....DI�
Eng. 'I'hiers de Lemos F'lemíng, senhora e filhos agradecem de

'cora(:ão a todos que de qualquer modo exprmurarn seu pesar pelo fa

lecimento de sua idolatrada filha e ír-manzinha.'
MARIA DA

�

GLóRIA FLEMING

Flol'Íanópoli.s, 4 de setembro doe 1950.

Oficina . JEEP

ÁS 7,45 horas

k'l>aramount apresenta a espeta'
cular produção de Ceci! B. DE

MILLE em tecnicolor.

OS INCONQUISTAVEIS
com

Gary Cooper. Paulelt Godard,
'Boris Karlotf, Ward Bond,

Um drama épico cheio de lances I
emocionantes
Censura:

Proibido até 14 anos

No prognarna .

Marcha da Vida 432
Metro Jornal - Atual.

Preços: Cr$ 6,20 e 3,20
- IMPERIO +-

Ás 7,30 horas',
Ted Donaldson Mal'shal Thomp
son e George Tobias'.

em

PRESENTE DO, DESTINO
Um extraordinário: e quasa.ínacre,
dilavel drama de ação, romance e

ternura ...
Censura:

Proibido até 14 anos

No progDama:
Cinelandia JOl'llaL

Preços Cr$ 4,20 e 3,20

SERVIÇO DE METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 6
Tempo - Instavel, com chuvas·
Temperatm:a - EstaveJ
Ventos - Variaveis, com rajadas

frescas
Temperaturas estremas de hoje:
Maxima 22,0 Minima

-

15,6 i
. I

I Para colocar SOLA I·

II em seu Sapato
PROCURE �

Oswaldo·
teIefon es 1536 e 1324

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

\

·FLORI1NOPOtIS

Serviço Especializado
AMPLO ESTOQUE DE p_BçaS 6ENUIN as

Consêrl_os em geral
FIGUERAS & HOMS, LIDA.

- "-..-

Distribuidores exclusivos neste Estado
dos afamados veículos

JEEP DAWILLYS-,OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

/
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RADIOTERAPIA
RAIOS X'

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriameDte, DO Hospital de Carld.d.

,...,-%-_-".-...-,_•••,_-.-....-,_._-.-.._._-..-_. ._._._-..-••_...-_-_-...-r....-A'.......,_ ....._...........�
,

Mn&or d. 1W.ternidade e méliieo 4tl

Hospital de Caridade

CLINICA DE. SENHORAS .; CIo

RURGIA PARTOS

)la«nóltico, controle' 'e tratamenu
..peclallzado da gravídês, Dlsmr
tioa da adolescência e da menopau

.. Pertubações menstruais, Ã '1�"

uçõea e tumores do aparelho ,1�ni,
aI feminino.
}peraçõea do ntero, ovâríos, trom
;u, apendice, hérniA., varina, etc.

:lru1'gja plúüca do períneo (ru
tru)
tSSISTENCIA AO PARTO B OfR·

FL\COES OBSTBTlUCAS
'Mnç.. g�dulares, tiroide, 0""

{l,)II, hipopise. etc.)
,

jÚllurlii05 nervoso. _:- &terllidad.

Regimes.
,oJl311ltÓriO R. Joio Pinto, 'J' - l ..L

-«11,
,

Reaid. R. 7 de Setembro -

-

Bdtl.
-

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

I"WI '4! Sousa - Tel. 846.

Lins 'Neves Dr. Polydorp 'E. S. Thiago
IIMleo - e p.rte....

o. Bospital de Caridade eh 11'10-

rtAnópolls. ABsistente d.
Maternidade

()oenç.. dOI órgãos internol, ....�
clalmente do coração e v.soa

()oençu da tiroide e demail alta-
dnlas Internas "

clmrea e cirurgia de lenho.... _
....

, Partos
l'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA _ METABOLISlilO

JlA!AL
aORARIO DE CONSULTAS: -

�làr1amente das 15 às 19 ho
rue

CONSULTóRIO, ' ;

- Roa. Vitor Meireles L ti
. ,;

FODe manual 1.701 '1"

RESID:&NCf.I:1 ;-,
�....eDida Trompowlk1 __�

Fone manu8I ,." , "

)Dr. Roldão Consoni
"CIRURGIA G�RAL - AI,T.A. a·
!tURGA - MOL&STIAS n. s.

NHORAS - PARTOS
, J'onu.do pela Fuuldade _d. MiOU.

,

.... h UJÚ"enldAde d� 510 Paule,
onde f<li a.,i.tente por ,,�rio. a_ U

8eniço Cirúrgico do Prof. All�
C'Mrllii lf_

Clrurlfa do estômago e Y!u einula
ru. Int�atinoa delaado a 1l'OdO. ttrea·

de, rlna. próatata. bexip. atere.
,nrl... e trompa.. Varleocel., �

, ceie. nriau e hernaa.
eon.ultaa: C... l, t. 5 horu, l -1'8

reU.. Schmidt. :)1 (alto. _
da Casa

ParalllO). Tele!. 1.5911
,a..ld�ncia: RDa lt.te"".

-

JuzI.... 17.;-
-

Telef. M. 764

Dr; A,. Santaele
(.ormado pela paculdade ftaC1O:
DSl de liedlclna da Un1ver81dad�

,

40 BrasU) ,
.

iUd1co P9r concurso da -Â88Isten.
ela:. PE-Icopatas do Dttltrtto

l"edllral
b·lnterno de Hospital PBlqutt.
trino e :U:ànlcOml0 Jud1c16.r:lo

"
da oapítal l"ede,'s1

. b·lnterno da Santa -oasa de 111-
ser1córdia do Rio de Janeiro
OLlNIOA 'foUDIO .... /- DODQÜ

NERVOSAS
Oonsult�o : ZdifIc10 ÃlD6U.

li'eto - 8ala I.
Realdllncl. :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 U 11 boru(

Telefone:
.

Oonsultório - 1,16.1-
Be81dllncla - 1.305.

Agencia &eral pára _ 8ta. Catarina
, Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Te' "fi·ot,ectora". - FLOHIANOPOLIS
� Dr. Guerreiro dâ Fonseéa

---,'--;--·'''r Especialista
1I6dleo '_ Efetivo do Hospital d.

,

I Caridade
OUVIDOS - N A.RIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Besídência: Felipe Schnúdt, 99
Telefone: c 1.560

'�on!lultas: Pela manhã np HO.!lvUal
, tarde: RUa Visconde de Ouro
?reto n. 2.

-

_

Horário:' Das 14 69-1'1] horas.

,

Dr:-CLARNO G.
GALLETTI

A,D_V O G A D O
Crime I ai.,.1

OoIl.'Itltuiçao li. Socl.daél..
NATURALIZAÇÕES
TftulO'l D.olGl'at6rlol

EdJorit61'io I R••idlnolar
Rua Tbadlnt.. n.

FONE '

•• 1468 'I -_

DRA. \fLADYSLAWA WOLOWSlU: MUSSJ

Dr. Newton d'Avila
'��i. geral - Doenças de 's.."et

ral _ PrÕ'ctoJogia
FJetricidade Médic.

�oDlu)tório: Rua Vitor ?4eir�Je. D,

,ti - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e l ar
I. das 15 horas em diante

R�sidência: Rua Vida! Ramo. 11

!II - Telefone 1.422.

Dr. Paulo Font�s '

-

Clinico e operador
C-l1l1tórlo: Rua Vitor Mel...... ,-.

Telefone: 1.405
Cnaultu daa 10 ii 13 • ... U ti
I' Iara. Realdhcia: RUl\ Bl--....

II. - TelefOll.: 1.6H

\ \

r,
�DR--:.I�.L�OB�4T-O'---IL---UO
cDoenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

'Tisíocin(rgião âo Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S, N. -T. Ex-interno e Ex
IQssistente de Cirurgia do Prof.
lIgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espa,nha

I Agora, SIm!

e

DR:, ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos "métod()!I de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSCQPIA - HISTERO - SALPINGO'G-RAVIA - ME
. TAl10LISMO BASAL,' .

_j �adioterapia por ondas curta��troCOagUlaCAO�
Raios Ultra ViOI� e Infra Vermelho.

'

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

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mu�.
Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.

Besldêneía - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
\

.

.. " " .. "

COMPlNliÃ
.....

;'mANçA
....

Í)A�·Bm;;·--�
Fandlida em 1870 - Séde: BABIÁ '

"

INC.NDlOS E TRANSPOR'!'ES
Cifra. do Balaaço tI.'1.44

CAPITAL E RESERVAS Crf
Hespcnaabtldadea ...... • • .. Crf
Receita '...... ....•. • .•.•••.•••.••••• ) Cr,
Ativo ..•....• •...•.. • •.-c...... ,Crt
Sinistros pagol nos áltimol 10 aDOI •••• Ct�
Responsabilidades :... Crt

80.IroO. ftOfI,'o
1.978.401.755,97

17.053,24&,30
142.176.60U!0
88.1187.818,10

78.738.40U08,2o
;'

.
Diretores:

Dr. PampbUo d'U�r. heire tia C.".lhoó' Dr. Franel.ee ,d. 86,
AnfsiQ Mal!8Orr., -.Dr. Joaquim Barreto de, Ara6Jo e Jos' Ahr•••

.-A-ro....�-- • "'·"" •..•
• • " " "W".."..".. _ ••"W".. &" ...

� s e o e SoeIA ... :

POI!UO ALEGRE,'

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÁTRIÁ N.O 68 1.° ANDAR

Or. M. S. Cavalcanti
..:uni"" exclll.l..amente cia erIaatU

Rua Saldanha Marin., II
T.lefOll� M. 71.

)

, Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINÓ

'I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florljlnópolis -

rS' Cat_!!.rina

CAIXA POSTAL.1iB3 • TEl.�FONE 664(l • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA.

------_._-

i
�

r

t

Tranllporte. ragu 'a�e. de carga f d c'J i 1 te ,de

slo FRANCIS'CO DO SOL para NOV4/ fORI
. (nfol'magõ.. como. Agente., .'

.

�lori.D6polt. - Carlos H�epckeS/A -01- Teletone 1.'212 ( Eai. lelcl.
São FrancilCo do.Sul- Carlos,Hoepcke S/A -�I - Teteloae '6 'dXl � i:MAC &:

I Dr. Milton Simon'e Pei'ei;e
Clinica Cirurgics\

.

-

Jlolestias _ de Senhoras
'

CIRURGIA GERAL I Dr. MárioWendheusen

I
()li.... _Mica de adulto. • llria._

'� Serviços do� Professores' -Bene- OoBlltlltório - Rua Joio PInto. 1•

•"elo Montenegro e Pirambe No- Telef. M. 76'
,

u ... Ço2l81!Ita da. t ., 6 1Ii_,

\
gueira .,(Sâo Paulo) I a-d..,ela: 'eU.. Sa!uaI4t L IIL

_ Talei. III
'Conlultas: Das U ás '17 hora. ---------------------_

Ih.. Fernando Machado, 10
------------ _-, -----

"VIRGEM - ESPECIALIDADE'" da
c IA;W,ETZE L ,I N II rr -� 'r R ['AL OI J Ç) [ � v { f.4 � � (�1rCJ 1 ..

f ,{ lJr .

..

,<
,

TORNA A ROUPA BRANQUíSSIMA
_-------- ..... ------------...........----------------- a__'.....,,_.'1·,.�.MQ5:...,..,"'...!IIIQ'_�_._..rt_·-_...... ...... 'R__

'_.J Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS MALES DO

. FrGADO-
r

ESTÔMAGO e INTESTINOS

·H f· P I C H O l·a N

Fundado elD Curitiba
e Centro Calarinense

Tem como finalidade o estreitamento dos Iacos
de amizade dos catarinenses ali residentes.

.

Segundo oornuuicação que re-
.

Por este motivo, COI11') haverá
. ..cebemos, foi fundado em Cura;·' associados e pessôas amigas de
ba o Centro Catarinense ui Pa- Santa Catarina diat'iallle;nt� na

.raná. que' tem como riuutídane Séde, julgamos que seria�e,
estreitar os laços de amizade ressante que V.S. se prontificasse
entre os catarmenses nli i-esi em nos remeter sou presl igiuso ] '

-dentes, I'jornal, o
....

que viriª por caril}, pro-
Eis o oficio que r"c'b')ll10s e mover maior ';intel'câmhj,) quer

-(J1.Ve salieuta aqut.:!la função do cultural ou ,soc.� quer econõ-
-centro :
-,

Fundado qne'-foi o Centro Ca-
larinense do Paraná," com a fi'

-naãidad e lide congr egar to cl()'S os

,.calía(ri�e'nses resâdentes 110 Pa
-xaná, bem como o estreitamento
-dos- laços de' amizade entre Ca
tarínenses e Paranaensos, IVt'1ll
agora inaugurar no môs d'� Se·
-,iembro, sua Séde própri � à RnJ
'28 de Setembro, 97-io a\)(l. Cu
,;riLiba.

a) CID GOMES,
1° Secretárlo".

VENO.E-SE
/-

niico mesmo.

Na \e's:pectativa de sua precío
�a :ãtenção, colocamos nOSS3. Sé:
de à sua disposição, e firmamo.nos
mui atenciosamente.

a) WLADIMIR J. LUZ ,.

p, Bibllote6al'io·

1 SO'R<YETERI,A DE 8 FUROS lVÍARCA

«8 A c: C E L I')

XAVIER

Centenário da eleva
ção do- Amazonas.
à Provinciét
MANAUS, 4 (V. A,) - Iniciaram

se os festejos comemorativos do pri
meiro centenário da elevação do
Amazonas à categoria de província .

t,KAQllEW EM GEllA1.
VINHO

.

CREOSOTADO/""
"�llVEIIAu

t

I
p()m rnn!lr.irlarl" nar» 11\0 lit,l'()< dI' sorvete. p(llliol'lrl" (',o'" corn-'

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

tor de 1 H. B. em ·perfeito estado 'de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPõRIO ROSA". ----���------------------------------------------------- �

.) 14- B. C. lElevador aotom.átiço
TUo não esaera oma EDíTAL PS�!�dO �!it�S�!���!s pelo

tercel"ra goerr'O B. N. S., uma firma de Londres ín-
.. O Sr. Major Agente Diretor do traduziu um novo tipo de elevador

- O - 140 Batalhão de CoçadoIles, nesta para automóveis, com capacidade pa-
V1ENA, 4 (U. P,) - O sub-secre ci�alde, c07nunid,a que, no próxi- ra duas toneladas e que funciona

t,�rio das Relaçõe.s Exter-ior-es br itâ ;no dia 9 de Setembro, as 9,30 pelo principio da gangorra.
.

ruco, Ernesy Davíes, declarou que o

� , ,'. li d venda em
São as seguintes suas três prtncí-

marechal Tito está determínando a
01 as, sei a 1 ea lsa a a

pais vantagens, que apresenta o no'
manter a independência da Iugo_;:l.á haste púb�icr� de 9 mtwres e 1 c�- vo elevador: grande mobilidade pe
via ante as ameaças do Kremlin E' uelo, Os interesstulos âeoerõo sando, apenas 1.500 quilos; não
que não espera uma terceira guerra comparecer a séde elo Batalhão acarreta despesas de. operação, visto
mundial.

nos dias e horas mencimwdas. não ter qualquer aclamamento elé-
Davies acaba de visitar a Itália, As) Jack' de Mello Lopes tríco, e não exige excavação para

Grécia e Iugoslávia e manteve uma sua instalações.
-,conferência com Tito, em sua resi- 2° Tenente Tesoureiro

O elevador é todo de aço e a ação
dêncía de campo em Bled, perto da compensadora e obtida pela adição
fronteira austriaco-iugoslava. • • • • . • • • • • . . • • • • . • . . • • . . • .

de pesos, depois que o pêso do carro
Disse o sub-secretário britânico -

ultrapassa o ponto de equilíbrio.
que se havia sentido "estimulado" Existe amplo espaço para o mecãní-
pela compreensão ele Tito da situação 08,NY GIM 11 & CI!. co 'operar sua carreta-entre os trilhos
internacional. Acrescentou que c ii ii tJ do elevador, a\éro. de uma saliência
chefe do govêrno iugoslavo reconhs ---.. para receber o macaco destinado a
ce que o ocidente está determinado Rua Jeronimo Coelho, 24 A elevar a róda. do -trilho para mudan'
a 'não tolerar qúalquer agressão rus' ça de Peças.Florianópolis o aparelho dispõe de um gUinchoAcabam de receber mecânICO para puxar os carros cjue

Maquinas de 'escrever apresentem defeitos no motor. Rece-
,-CONTINENTAL berá automóveis de 8 a 30 HP, de
ERICKA - portatv fôrça.
Cosinha american,.
esmaliada marca

«SECURIT,.>{

. '

Sindícato
.

dos Empregados em
Estabelectmentos Bancarios do

Estado de Santa Catarina
EDITAL

Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem conheci
emento que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste Sin
�.dicàto as eleições para a sua Diretoria e Membros "do Conselho Fiscal,
!ficando aberto o prazo de 30 dias, que correrá .a partir da primeira
.publicação dêste e terminará no dia 10 de outubro próximo, parà o

'<registro das chapas na Secretaria de acórdo com o disposto no art.
!�,o das "Instruções" aprovadas na Portaria Mihis�erial n? 29, de 29
-de março de 1950.

,

Os requerimentos para o registro das chapas deverão ser apre
-sentados na Secretaria em tiés vias, assinados por todos os candí-

_ -datos. pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de
;llroCl1ração, devendo conter os. requisitos previstos no art. 6° das
"Tnstruções" e ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da
·�onso1idaç�o das Leis elo Trabalho.

Florianópolis, 10 de setembro de 1950
Nerêu Viei1:a de Anclrad� - Presidente em exercício

QUER VESTlRaSE COM CONFORTe E ÊLECiAK'IA 1
PROCURE A

ftlfaiataria
.

Mello
Rua Felippe Scbm ét 4·1

"

;Clube de Caça «Couto de Maga.lhães»)Devendo re.alizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro,
..organizado pela Federação Catad.nense de Caç;a e\ Tiro, ô-� campeo
,natoS' do Tiro aos Pralos -e Tjro ao Alvo de Santa Calarina, de 01'

.nem do' sr. Presidente, ficam os s1's.' ass�ciaelos convidados G compa
·recer no Stand Capitão Paiva, ela Policia Militar gentilmente cedido
;por se�l dignQl Comandante Geral, a qualquer hora do dia, para devi-ào
treinamento.

OpOrlUl\amenle serã marcada a prova de seleção da qual serão
<E;scolhidos os atiraelOl:es que re[:H'osentarão esto Clube no referido ceI'

'tame.

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950.
Egberto MoellmazIn

Secretário

(

..

)

sa.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .__.�

COMI BEM
J SINTA-SE BEM!
Sim, se não esquecer de

que Magnésia Bisurada
f
i
to

f
i

i,' tão imperfeIta: azia, cõ-
t llca�, náuzeas e golfadas.

deve estar sem p r e à

mão para
-

eliminar 011

sintomas de uma diges-

Ministerio da A,gricultura
Serviço de E. .Rural, Agência ne Estado de S. Catarina

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

devidamente autorizado pelo senhor Diretor dêste Serviço, passei a

exercer neste Estado as funções de Delegado da Comissão Executiva
elos Produtos de Mandioca. A referida Comissão está sediada nesta

Capital na rua Conselheiro Mafra n. 37 'e, no interior, nas sédes dos

Postos de Class if'icação e Fiscalização da Exportação da Agência do

Serviço de Economia Rural, situados nas cidades de Itajai, rua Lauro
Mueller n. 80 e de São Francisco do Sul, rua Babitonga s/no

Florianópolis, 10 de setembro de 1950.'

JACQUES PIERRE BROCÁ - Chefe da Agência do Serviço de

Economia Rural e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos "de

Mandioca.
. -

(

.. '

Grande redução de preços
A LIVRARIA CENTRAL de ALBERTO ENTRES, sita à rua Feli

pe Schmidt, 14, nesta Capital. está--"� promovendo 'grande liquidação
de seus artigos, com desconto especiais.

Aproveitem, poisz a grande vantagem que se apresenta ao públí
co adquir-indo artigos por, preços vantajosos .

• NOVA APRESEftlTAÇA-O 'EM CAIXAS' eSTAMPADAS
.

!iC.O.N.s.,,�"ro<& LÁBS. PRIMÁ ex.e 1344-RIO

priMONARIZ
EN'UPIDO

1 escrevanínha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibilldi,
58.

c ASA O banho é indispensáv,el ao as.J

Aluga-se uma, à Rua Major Costa, seio o s::rúrle individuais. Quân�
fi, 32, do frio, aliva a circulaçf.o dll
Tratar no Banco Agricola.

sanguc e, se lomado cliáriamen�
te, DGc a pel('· eiíl COllrfi'2iíc, (�,C
resistir melhor à !11,ldêinça ti-e

Lemperalura .

• ••••• 0 ••••• ; ••• ••••••••••

Haital feUc1dadeIJ ,el. ..Id.col'
'e ele ... millah. J

. Ma.. alo enae!; .., ,.. e ••111.

"reMa" ,ara e eea "'P�OLB{)'
, ama

- eaderaeta 4. CKlI�m
IItITPO Plit8D1.u.

� ,,� -. '. .. .. .

TINTAS PARA IMPRESSÃO .

C 6 T T O�M A R ...J
..

..
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Em Ahomeoagem às forças armadas ;ogarao amistosàmeole na tarde de' amanhã, BD
,

.

estádio
_

da f. C. O.. as equipes do. Avaí e do 'Atlético '

.

. .

--

r'
'

,
A ACEJ ccmpletou seu

te", antversêrre
"O Estado Esportivo", embora

com a trazo. envia aos colegas
[óínvilensés o seu abraço .de para
bens', com votos de <prosperidade,

I

�ara os confrades da crônica
esportiva da cidade de Joinville,
foi grato o' domingo que passou. E'

que nesse dia completou seu pri,
meíro ano de útil existência a As-

"-:... ) socíação; dos Cronistas Esportívo

Esgrima,
\

- "
; fechado- o es tá- de Joinville, entidade que congre,

:f\ d TI' u
.

d C 'Ih t· dio do Uracan �: \�l����}e�� c:o����:s ca�:l�����s��
V r., o eu IDO, e 'arla o pu rocloa... BUENDS AIRES, 4 (lJ.P.;�- - o Váirios festejos assinalaram o a'

f·á.- O 10roOI·0 .-oterestadual d'3, 85gft-ma·.
Tribunal de Penas da A.F.A. fé';. contecírnento, tendo, os seus dirí,

II {I c_h ou, .de maneira condicional, por gentes recebidos inúmeras provas

Os gauchos .virão a florlunópolis. � , .�::� l:!a���,�ql�:!��!o ��.s Hi���� de _a_dI_l1_ir_aç_ã_o_e_a_p_re_ç_o",_' -5-0......0i-9.9-p-ê-sO-'S-. _

- Sob o título "Ihtel}câmbio�ntel"es-. to histór-ico nos anais desportívos dentes ocorridos a 19 de agôsto HOJ-e n'O Clabe 15 de' Outubrotadual de esgrima" a Fql4a da 'I'ar- I' da nossa terra, resolveu patrocinar último, por ocasião do jógo co-m
de de .Porto .Alegre noticiou que a a elegante prova do famoso e belo .

Sàgipa viria esgrímar em Flprtanõ- desporto fidalgo.
o quadro' local e Velez Sarsfield. sotrée do .Imorensa -Oficial F. l__polis. Soubemos então que a Sogípa ] NA POLíCIA MILITAR O 'I'r'ibunal concedeu, por outro •

ortetou- ao jornalista Waldir Grisard já teve início o. torneio de florete lado o prazo de-oito dias pala a Com início às. 21 horas, realiza; lha ctt"nova rainha do grêmio
t;1lue transmitiu ao Barriga Verde' entre. os alunos do 10 ano do C F. O. defesa dos jogadores Juan Carlos' se hoje. nos." ar-istocráticos salões campeão classista catarínense de;

:Após vários entendimentos, a última: da :PdIícia Militar. Parteeipam des- Pellegríno, Aldo Agustin, Ottagio do Clube 15 de Outubro, gentil- .1948, concorrendp as' srtas. M-aria.
notícia é o telegrama que a seguir sàs

�
provas os alunos:

',-- Capela, Ruben Dente e Itolhertó Masciaro- mente cedido por sua digna díre, Cascais, Valta Ouriques, Zélia Ca..
vamos transcrever: - Capitão Rui Zizimo, Basto, Decio e Sidnei Lago,
:._ Polícia Militar _. Floriãriópolis. Zimer, Cardoso,' Leo, Marcelino > e li, do Atlanta, e Julio César Rami- toría, a esperada �irée dançante brera e Valmira Santos: As dan.,

-ConfirmamOS seu telegrama. Infeliz- Ruth. Vão dirigir a mesma os álu- rez, do Huracan, que foram para promovida' pelo Imprensa Oficial ças serão abrilhantadas pe!g/ afí_
mente somente amanhã poderemos nos do 3° ano Carlos Hugo e Lauth. a Colômbia sem Q passe, corres. Ftltebol Clube. Na ocasião será riá,díssimo )."j'�zz_hand" do, siÍn:pá.-
marcar encontros". de armas, Aguar- Será Secretário o aluno Sales, pendente. procedida à apuraoão final do in, tíco clube recreativo da rua Álva-
;dem notícias. "Sáudações Theisen Aos jovens esgrimistas da 'Polícia .) teres\'l'nte concurso para a esco.. ro de Carvalho.
Sügipa. Militar os nossos cümprtmentos por f

·

.

Ante a .perspectiva da vinda dos mais -,êsse avanço ,dos desportos ea-

-

arlna, cam- �t' 't' -B
," , · ·

:u���;n.g:ra;�:i�i:::Sod:I�:apl����� ���!:c�n�:� ���:g�f!� :��!o:ee:����c:. peêe m�'undl-al D IrO'fl ona'uva O prOXlnlO jO�Oto Munícípal. do uma reahdade em nossa terra; e IU,\.. J I !, ..

O Dr. Télentino de Carvalho con-. a inclusão do i'ESPORTE NOBRE" MONZA, 4 (U.P.) _.:_ O Grande' ,-?
aídérauifo que a prova que deve rea- entre os nossos desportos é ctreuns- Prêmio Automobilístico da Itália j)� acõrdo com a tabela da cam-J domingo próximo jogarão as equi...
lizar,se 'dentro. de poucos dias é o' tânc,ia que muito' concorre para a dispuV-do domingo, foi vencido peonato éitadino de Profissíonais, pes do Atlético e do Bocaiuva,

Jlrin:e�'�O- tol'net�, 'in�erestadual. de afirmação do elevado grau de eultu -pelo corredor italiano, Nino Fari'
esgrl . a" portanto, .um acontectmen- ra física de Santa Catarina.

Alf R V'enc.-do/s OS
- - , na, pilotando uma a omeo_

A
'

d- t
.

d
�

a
.

,"

F C
Com esta vitoria, o consagrado '

-

',·.,0.ova ',. Ire orla o vai ._ .

De Recife chega'nos ·a noticià:
� .

volante ságwou�se c,amtJeão mun- ..._

dial de automobilisnÍo. de' que a equipe de Santa 'Catarina
Firmà:do pelo sr,;-Diparte Jacin-

(
Conselho de Fin,rmças foi derrot.ada domingo pe10s- pier_

to Borb'a, �sêcre�ári.Q "do' AV�àí,. re_/ Dr. Romeu More!�?, Solon Viei_ SI-tua' p.a-o� do'cort;'. a \cebemos e agl"adecemos a.tenclOSO ra e Manoel B. F81Jo. "ti à1 .....-"'-------------------------------"'"/--
ofício, comurii_cand'o � elef6ão" e! C_onselho (te 'Si,ndicância me paut·lsta Vinte milhões ao
posse da' nova diretorià, dos cOll-1 Glicél"Ío Camargo, Eloy Strub, !._. . _

:selhos de Finanças, Sindicancia. e Silvio F,ernlri. " E a seg;�lUte �,sItuaçao :dos ,Ipa·se .p'ara emprestie Deliberativo e do Departamento 'Conselho Deliberativo concorrentes' .do G<tmpeo'nato Pau- "
'

Médico, do grêmio azul e, 'branco, Presidente - Dr_�João B. Bon- lista de Futebol, com a realização mos imobiliários
'

assim contituidos: nassis'; -10 Vice_Prestdente _ Ha': da 2a rodada:

Diref.Oriá roIdo Pe.ssi; 20 Vice-Presidente __,10 lugar - Ip.iranga, Portugue�
Presidente' de Honra Dr. A_ Waldemar Lopes; M,ernhros _ DL sa de Desportos e xV de �ovem

lrlerbal R. da :Silva. narte Jacinto Borba, Z.enon Bou' bro, com ° pontos; perdidos.
Presid,ente _ Júlio Cesarino nassis, Oswaldo Simas, Mário ,20, lug!j.r -:- Palmeiras, com 1

<la Ro,sa. Sousa, José 1\1. Andrade, Baldicero ponto perdido.
.

10 Vice-Presidente' Fl"ederi,. Filomeno, ,Gil Felíco, Oswaldo 3° lugar - Sã·o Paulo,' Santos e

co ·Veràs.'. , '.
Meira, Mário Abl"eu, Guerino Car_ Guarani, com 2 pontos perdidos.

20 Viüe�P,reSidel,lt-e Artur minali, Carlos Gallut'f, Paulo Sou- 4 lugar -: Corintians, .Juvenhls
PoUi.· sa, Abelardo Duarte, Wanderley "e P. Sanl.ista, com 3 pontos perdi-

10 Secretário Dinarte Jacin� Franz.oni, Waldemiro Melo e Eu_ dos.
.,. B b l'd d S t S 'I t 5 (ug'ar - Jaba.quara e Nacional,':0 pr a.

I
c I .e.s os' ,an os; • up eu es -

2Q Secretário Ivo No.ronha. Árlindo Estácio, Aby Pereira, Lí- com, 4 pontos perdidos'.
10 Tesotweiro - Abelardo l)U,ar_t dio Tavares e Ranulfo Neve_s. ••••••• ••••••••••• , ••••••••••••••.

J,e., ., Departamento médico TINTAS PARA IMPRESSÃO'
Diretor de Futebol - Mário

I'
Drs. Mál"io Wendhausen, Lauro C O T T", O /1 A R

Abreu. Daura, Armando V. de Assis. e

Orador -;- Dr. Ruben� de Arru- Art,;r Pereira e Oliveira.
,. da Ramos.

_--

'

..

Dire�io de PEDRO PAUW MACHADO

Vitoria do Florian-o em Blumenau
.., �

BLUMEr-rAU, 4 (E.) - O Floriano

Ide Novo Hamburgo, jogando ontem c·al, pela eXIll"essiva con_tagem
nesta cidade, abateu o guarani, -lo' <I, x 2.. (

.

, -

o Altético venceu o clássico mineirD
BELO HORIZONTE, '4 (E.) - o J disputado, teve como vencedor o pri'

clássico Atlético x América, ontem meiro pelo escore de 3 x 1.

de

,

,l:J_CÓpOS.
e aá p{lr�l/MÃO

Q

i
• ABACAXI

- I.ARA_NJA
• MORANGO

• FRAMBOE5A/
(ar/tio com 12,enve/()pei
de 5 frl{IDJ tlll�renle5 t'� I8,H
RCEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos $1)& �FRUTI

';:AIXA POSTAL 1008
CURIT/8� - PARANt:(

)

Mãspoli DO Banou l
.MONTEViDEU 4 (D.P.) - O in,

terésse por Séhi-affino seda uma

cortina +de fnmiéa lançada pelo
Bangu, que deseja o concurso de

Máspolí, por quem já teria of'ere.,
cido ao "Penarol" a soma de ..•

a

O PRESIDENTE Repúbl:icada
despachou favoràvelmente no proces'
so em que o IPASE, através do Mi·
nistério_ do Trabalho, pede autoriza·

.

çãc para contrair um. empréstimo de
Cr$ 20.000,000,00 COm o Banco do
Brasil, a fim de atendeI" l't seus' segu
,rados empedidos de empréstimos i
:mdpiliál"io.

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

catarmenses
nambucanos., MI sejam os locais
pelo esçore de 3 x 0, na rodada
inioial dos Jogos l)ÍüversitárioS'
Brasileir-os de 1950.

A AGONIA' DA
,ASMA
Aliviada em Poucos Minutos
Em poúcos minutos a nova recei

ta Mendaco - começa a cir
cular no sangue, aliviando os aces
sos e os ataques da asma ou .bron
quite. Em pouco tempo é passive!
tiormir bem respirando livre e :fa
cilmente. Mendaco alivIa·o. mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, minan-'
cio a sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir·se prema1ju
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a,

garantia de dar ao paciente respira- ,

ção livre e-.filcil rapidamente e .com
pleto alívio do sofI'i�nto da 'asma
em poucos dias, Peça Mendel'co, hOj"
,mesmo, em qualquer fa,rmacia. A
nOsSa garantia é a sua proteção_

...............
'

...... '

i!�lAS PARA PINTURA
COTTOMAR

o Sangue é a Vida
DEPURB o SANGUE COM

ELIXIR 914'
I -�

INOFENSIVO AO ORG"NISMO
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR·'

REUMATISMO! SIFILrSr

Tome o populal" depurativo composto de

Hermofeni.l e..plantas :medicinais de alto

\'alor depurativ('. Áprovado pelo D. N. S.
�,: como medicação auxiliar n@ tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mr,mll
origem.

.

A ida do. Vasco à Europa\
RIO, 5 (V. A.) - Estão bastante gentes europeus, um -torneio'yelàm.

adiantados os entendimentos enc�- pago, para o qual foi sugerida a iu'

iado� pelo Vasco da Gama P�r3 dusão, além do Vasco da Gama, ês
iIlma excursão à Europa, se possi- tes olltros clubes: Arsenal, ele' Lon.,
'Vel antes do inicio do campeonah dres;· Atlético, de Madrid; ToriniJ,
.carioca de futeból ele 1951., ; da Itália, assim como tàmbém um

Os el�tendillll�ntós versam sôbre I dos clubes portugueses.
�

.,una séne de j9gos do qt.ladro prin-I Em principio, a exçursão do gl"�

.cipal' em 'vários paises. Exibir-se-I ll.lio cruzmaltinb está sendo plal1{�-'
iam os cruzmaltlnos na Inglaterra, I jaJa para maio de 1951, época mais

Fr�ça, Itália, Suécia, Espanha c' àdeqlH\cLa para os 'clubes europ�us.
.f'ortllgaI, com os principais qua- , .. _ .. _ , •.. , •• , • _ ••••••• ; •••• ,

�rbs. �' .

'Ê pensamento do·presidente cIo Ca�i,u. G.rav.ta., Pif.,:ne I E;t.
rato, de Fru.tas Vitamip.a çMela .• da. melhore., pelo. J me Hidratos de Carbono etc'!Vasco da Gama, sr· Otávio iPóvoas, Dore, preço. 16 o. CASAdMU

'

" J'

,�rg::tnizar" de acôrdo com os dirl· CELANEA ,:.... RUGO. l.4.frJl, , ,',
,..

.�

João Batist.!!:. Bonnassis

ficará grato a todos Qaqueles

j

)

/

que se dignarerry, votar em seu nome,

naií eleições de 3 de Outubro,

....
,

/

para deputado estadual.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c..
-

/. . .

'

..:.
� �
l��i I
� Y� / YJ�I '�

i T A C l !
". -��.I •• •

, ..�+�I ! '\ ' !
..�+ ..":"+

f Transporles Aereos' Calarinenses S.I. *
�� ��
��, A d SI �:"+
�:� gora, sob i! orieDta�ão técnica da Cruzeiro o o �:"+
� / T
� , , ESCALAS :

-, . :!:
,

i,'_+_'
As SÉGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: '<, ..�+

i f
'

Rio de JalÍei�-santos-Paranaguá.......:..Curi!ba ' :
j Floríanõpolíe -Lajes e Porto Alegre.'

'

�:"+
,� � �
� ÀS TERÇAS, ,QUINTAS E SABADOS:, t :�:� . > Parto Alegre-Lajes-Florianópolis - Curíjíba I�� Par'áD.aguá-Sàntos e 'Rio de Janeiro. �:"+
��

" 'I

�:"+

3� Tarifas re,duzidas
, ,� lUI1AA1WT:N:;;�:t4'U�

I,. Modernas e passanle� aviões:Daqlas
. :1•): A escala em Joinvílle, Itajai e Joaçaba está dependendo da ,?:'"

t�......
conclusão' das obras do aeroporto .íocal."

..:.1
<, ..�.

li'
TRAFEGO MUTUO' COM: r ��+

I 1
<,

Cruzeiro do -Sul-Rio I

..�.
I � ��.
�:� Savaq=Porto Alegre ·

�i.>,�t�, Pluna---Montevidéo :�:
\

� �
:t� PAS�AGENS E CARGA : �i.
�1�!1 (' Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos ',=.!:.... Rua-Conselheíro Mafra, 35-TeYerone 1.565 �
«�

'..
, +lt

�, ......

�I� .:» 'Agência CRUZE_RO DO SU� �i·
�t. / Rua João Pinto 12 � Telefone 1.500 t, �:..
�:� , rrAjA I: '" (:"+
�:"+I --Lulz' Nocetí�Rua 'P'edro I'erreira "(Id. Boner S. 4.) ��:' Visão maior e

-

mais perfeita
�t�i Outras cidades com os sub-aeentes da Cruzetro do Sul

I
..�. que a de um bom bin6culo

(t� 5' t I alcança quem tem sólida

�:� /' �:"+ instrução,
�.�, �:"+ Bone livros, sobre" todo. OI

..�+ �."+ assun tos:

��� � _./ J��+ LIVRARIA ROSA

���. \
'.

-

.' '.' ,��:. Rua Deodoro. �3 - Floria[6�oHS
..�." {" ..�+
II . ,.. - _

-�,
-

.•. � � .. � ..
_

� � .. � .. .. .. .. � ... � �'�
-

� -�' � � � .. � � � � .. '� � �
'.

� �'� � � � � .. ... �
-

� I�••:":++:,,:,,:,,:�.,,.�.�+�.�+�.".�."."+++w.�."+++w.".�."++'.�."+++�."�f�+"."."."."+"+++".�ti",".".�.+!."++.".�."+"+++"+".'++;.�� �.� .

DATI LOGRA,FIA Servico Eleitoral
. -'

Do Cartorio Eleitoral da 13R• Zona, ped,e-nos seja publicadO que,
de acôrdo com o art. 50 'do Regimento dos Juiz'os e Cartorios Eleito_
rais, a ENTREGA DE TIrrULOS· ELEITORAIS SERA FEITA SóMEN'

"

TE NO HORÁRIO DAS 14 AS 16 HORA�, diáriamente.
••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••I

Correspon�en(11
Comerciai

tontare
Diploma

\. METODO.
Moderno e SUeiaDta

DIREÇAol .

Amélia M Pigozzi

Florian6polis - Sania CaiarlDa

DR.�

Ru II General Blltencourt,
-

48
(Esquina Albergue Noturno) Ao' DAMASCENO DA SILV!-

ADVOGADO

,'" � AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

C�-Iégio Catarinense "', Praça 15 de Novembro, 22 - ze .D.�

"'(Edificio Pérola)ESTUDO DO EXTERNATO

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus aluo
nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex·

ternos. O estudo será assistido por um professor ,padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 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'1'edúzido convem, fa'

zer logo a matrícula na Secretária. '

<-

Mensalidáde: Cr$ 100,00 por mês, alé!Y.t' da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

....,nel: 1.324 • 1.J88 ,.

I

CURITIBA

-

.. FON.ES.- J.2�Z i218 Caüa PCUhJI. 54S -�i
TEUGRAAlÁ: PROSEBRAS PARANA �

\

lhe. em IUIlbel ....,. ... a6IIaI ..
excelente &peri""O In,o,........
_ V, Sia. cte"_'_tar. ao .......
.... & c.D�:ESTEÉ-TAJf·
BFI1 O I1EUAPE1IITIVIJ

� PREDILETOI-
TOl1E KN�T

1

Bom binóC1lI8
8runde - visa•

•• ,reune som ..• acabalÍl-ento ..
solidez••. no piano per.feito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega .. , êste maraVi'

-

lhoso piano pode·ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagam€� a lóngo �prazo!

. Schlvartzmauu
<-

REPRESENTANTE'
para Santa CatarinlJl'

KNOT S/A
CX. 134 - Tel: KNOT'

Praça�15 de Novembro n.20
"- 2°. andar
\. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o brilhante 'Parlamentat-. que, Assis Fo�1tes Pfeilisticker,
-

casa-

naquela Casa, é uma voz eloqnen- da com ar cirurgião_dentista Car -...;--------------.....:.-..:...-------""'":"---
te a serviçô d,a's causas e da gen_ los Pfeilisticker bem como

( do U'
,

E E3te ,do sul do E.stado, sempre
-

vi- saudoso industrial Eurico, da
_

,

• • •
brante e destemeroso na defesa Silva Fonbes. R

- -

d S t C t ri-nados ..seus interêsses, solucionando A virtuosa senhora gozava de 'eglao e -�n a "d. .

I la d:>:'muita yez, os seus mais jmto,s geral estinlla do 'povo itajaiense _ Ewola de Chefes convida o povo em g\era :para a cenmon

problemas, se impôs á :e�!ima e a habitllado a vê-la sempre empe_ promessa dos novos chefes que se realizará hoje, no salão paroquial.
a}lmÍl�a\,�ão dos meios. politicas do nhada em fazer o !bem ao proxi. .

És:ta{lo quer 'por sua marcante' mo, obediellte, pois aos e�l,sina· /F'atuação na Ass,embléia, quer por mentos da Madr,e �a de qui
seu prestig-io' junto a ,população era uma- dedicada. devota.
sulina., D_ Aninha, como comumente

O "O Estado", embqra tardia. era conhecida, muito trabalhou, Os maiorais .do P.T.B., depois que d-esrespeitaram duas de ....

mente, aSis'ocia-se Ias homenagens apesar dos s'eus noventa anos, para cisões, ambas com representa�ões de todo o Estado, descobrirafi.lll
que lhe foram prestadas ontem. a efetivação do maior desejo dos que estavam como aquele celebre batalhão de 1930: cinco oficiaig:·

.. ---- católicos de Itaj,ai: a edificação da com <talão p'ra xuxu e neca de 'soldados!!!
JQftO BATISTA BONNASSIS ·nova matriz, que lhe tomou g-ran- O' Saulo, hoje, dá ordens para Q Cruz. e o Cruzl dá ordens parx'

PARA DEPUTADO ESTADUAL' de pa,rte do tçmpo de<dicando ás o Saulo.
•

lides cotidianas. Olaria x\ São Cristóvão: uma a um!
----------------------------

,Apó.s seu casa.rp.ento, com o co. x x x

merciante e polHico Manoel An- O Cruz Lima tem um grande titulo na direção do p�:tido ..
tônio F,ontes Is,e transferira para, Mas ... está legal'!
ItaJltlÍ, .an&e �:eu pas'sam�nto, 'no Registro de can,didatos é coisa séria!

ultimo' sábado, repercutiu' dolo� Quando tudo está �"rado, nada pode dar certo!

rasamente, e nesta ,capital tam-./ x x x

bem, onde a famiU,a Fontes Contaram-nos esta:

é muito conceituada." - O dr. Saulo está

O "O Estado" s'e associa ás ma- ,parecidO"lcom a França!
nHestações' de pesar e -apresenta - Por que?
á ,família enlutada seus sentidos - Porque arranjoll
pêSlamos. a Joana' D'Arc que foi para a fogueira e�rrÍC'ar-.se para sal- '

'<,

Para Governador do Estado: Engenheiro UQO DEEKE,
um administrador que já se revelou!

A Diretoria Regional dos, Correios Cõr - Rosa permanente.
-

c 'I'elcgruf'os I deste Estado ac-aba Desenho, - A traço e retícula.
de nos comuníbar que deverá en- Desenhista - Walderníro Puntar
trar em circulação, em todo o ter� e Waldir Granado.
rítórío, no dia 9 do mês corrente, Fotografia � Antonio Saya

'

Lo;
o sêlo comemorativo do "10 Cen- bato. ,

N
'-

,

D· UOI
tenário da Fundação do Munici; DoDIsMe'IEo'NSÕEoS,0;3i;i; x 0,023 m. IRa' d'"IO GuaruJ·a'

"

'_erêu "" eixou a
_

,Pi
de Blumenau, cujas oaracterís- vv

.

tíeas são as seguintes : Da estampa - 0,280 x 0,380 m.

Taxa - 60 cts, Da picotagem - 0,029 x 0,04.1
'I'oda a imprensa brasileira, no, Declaraçao [Pap.el - �ligranado (Bira;sil m.

.

PrOgrama para beie
tieiando a data natalícia do sr. Ne- Estrela Correio). Ouantidades : ��:

As 8,00 horas - bom dia para vo

:Il'eu Ramos -a 3 do corrente, dedí, �
Pelo presente documento venho Formato ,-:- .Re�angl.}lar' hori; Do. selos pZestampa -72 selos. As 9,0(} horas - nos bastidores d

d hli d I d t d zontal
'

.De estampas - 27.778. mundo,cou-lhe ,Os ruais consagradoren e pu 100 ec arar que es' a a'
'

.

" _

conceitos. ta em diante deixo. a União Demo. Impressão - Off-set, - Total da emissão - 2.000.000 As 9,05 horas ,- variedades em gr

O Dtario Popular. orgão f'icia] cl''1hca: _ l'l"'C:\oncoll, renunciando-r Gravador - Ari -da. �Sla., mais 16. vaeões :
"" "" '"I:'

W ld d As 12,00 horas _. oferecimentos mu
dos getuUs-Las, escreveu . também O cargõ de viee-presiden, Retocad�r - a 1: r,ana�. sicais

'-

Os �eios políticos do 'Pais as, te do diretór-io de Enseada de Brí; ,Impr,essor - Euclides orrêia
I' t

- As 13,30 horas - diario da metrop
sínalâram a data natalícia (lo sr, to, do referido partido, me filian- Lapa. »: "ODCen raçao - te - Laboratório Scott & Eno)

Nerêu Ramos, .vicê-presidente da tI-o .ao Partido Social Demoeratíeo,
--- Ali 13,35 horas - "oterccímento

, .
.' Mar.aaoa musicais - con,

R,epubI1'ca, tributarido.lhe, o seu por cuja causa passo a trabalhar. -
_

L>'

D s·, AS 15,00 horas - encerramento -

apreço <através de inequívocas. e' Enseada de Brito, 10 de se,
.

Ana da i va MANHUMIRIM, 4 V, A. - Está 1° periodo
numerosas, mensagens congratu- tembro de 1950. • sendo preparada, nesta cidade. para As 17,30' horas - alma portenha .

?

lat6rias enviadas ao seu quase Adalgízo Boque do Carmo. Foot'es
/" o próximo dia sete de setembro, uma As 18tOO horas - o instante 'da pra-

F' hecid I T grande concentração vmartana, da eeexílio voluntârío•. em :Santa Cata, Irma recon �Cl a- pe o
' a- j

�

G. q.uaI_o.-tomarão parte milhares de conj As 18,05 horas - um programa pa-rina. A atitude firme' que o anti- belião Machado. Ecoou sentídamente na cidade gregados vindos de numerosos mu-
ra você - (A Eletro.Tecnica)

go politi� assumíu em face das de Itajai e nesta capital III notícia nicipios mineiros. Falará na concen- As 18,30 horas - a tela pelo radio

rlutuações polítícas dos ultimos JOAO BATISTA BONNASSIS do falecimento, sábado ultimo, na tração o lider católic�Professo1' En- AR 18,45 horas -"-, meíodíaeTinextca-

ten,l,pÍ}s veio contribuir acentuada- PARADEPU!b-DO ESTADUAL quela cidade, de dona Ana da Sil- rtptdes Cardoso de Menezes. nas

mente parl;i _orçar a alta con-, va Fontes veneranda progenitora
I As 19,00 horas - momento esportívo

Brahmasideraoio que de há muito lhe tri, • do ilustre \ desembargador Henr-i, As 19,30 horas - noticiario da agen-
buf.am :OS seus oompatéiotas, reco-

Dop. Amaodo "alll que da/SilVia Fontes, do deputado Suc-(rufi cía nacional
nheeedores dos predíoados .ínco, V U f.ederal Cônego Thomaz Adalber-! As 20,00 poras - canta BrasfÍ
muna de homem publico, revela- Ocorreu, ontem, o aniversárío to da Silva Fontes e do dr. Em, O complemento alinren- As 20,30 horas - orquestra (ie sa-:

dos' lp,elo sr. Nerêuj Ramos, em to. natalício do ST. deputado Arman. manuel da Silva Fontes, lalto fun. tar por excelencia. Ex- Ião Guarujá Eilarco)
�

dos os ãltos -postos que, por indi- do Cálil Bulos, ilustre e destaca, cionário do Banco do Brasil e das trato de frutas,vitamina C
'

dAOSS 2u1'noiodOlslOras
......, ritmos dos Esta-

- .

I Ih d'" Hidratos de carbono.caça0 superIOr, ou pe <!. esco a v d,o elemento da- bancada pesse� sras. Erotides e Virginia da SiL AH 21,30 horas - falltazi;ts musicaiS"
eleitorado, foi chamado a de'Sen. di3ta na Assetl1bléia Esbaduul. va Fontes e d,e d. Francisca de corri a orq. de André KbsteIauet)':.

, penhar.
, Nesta fase d� marcha para O

oomicio de 3 d,e outubro, as mani

fes'Lações de laIlreço a quem tão

decitlidam�Jlte soube encarnar as

virtudes democráticas, adquire ex.

!pressão muito especial, as quai�,
certo, a sensibilidade do aniversá
il'iante atribuIrá o justo e mereci.

nORIA .. oPOLlS - 6 de 5etewblo de 1950

Estaré em círculeçã» o .sêln
do Centenário- de BlumeoauI

do valor.

_.J ,

Dr. _I. Sanlaella
Re8ssnmiu 8 clínica

Cunhagem demoedas
auxiliares e divi
sioDarias
RIO, õ (V. A.) O presidenLe

da Republica sancionnu a lei do Casa da Moeda declarou à impren_
Congr,esso Nacional que autori�a o. sa que já fo1'.ani encomendadas,
Ministério da \Fazenda a mandar, nos Estados' Unidos, má!quinas pa

cunh�r, �a Caiã da Moeda;- a im. I1a L.mpDessão do' papel maMa de
-' portancia de Cr$ 27.2.000.000,00 em todos os valores. A partir do. ano

-moedas auxiliares e divisionárias. pr'6ximo, .o Brasil não. \precisará
São ,em nume1'tf de 400'milhões mais comprar cédul:as no. estran

as moedas a ,serem cunha..das.
xxx

Um dos argumentos para o sr. Carlos Gomes desistir da 1l11[""

candidatura ao cargo de governador, foi <de ordem econômica",-
dizem!

Candidato honesto. 'jO\ pobre, as dificilldãdes/o ato.fInentaval11"
até na confecção de-.chapas.

A sua candidatura' ao Senado foi solução salvadora. É/ gratisr
xxx

Anuncio: Paga-se bem a quem concertar um J.lndo retrato d.T
sr. Getulio Vargas. Tratar com, o. dr. Saulo Ramos, que possue 08'

pedaços ..•------

Maquinas par., im
prJmir papel-moeda
mo, 5 (v. A.) - O diretor da

vá-lo!

()

GUILHERME TAL

..

-

I L
\

GRANDIOSO BAILE OFERECIDO PEtO CLUBE 5 DE NOVEMBRO,' SE REALIZARÁ EM HOMENAGEM" AO EXÉRCITÕ--
" BRASILEIRO, NO DIA 7 DE SETEMBRO"

NESTE DIA SERÁ ELEITA A "RAINHA DO SOLDADO DO 14° BC" EM CONTINUACÃO- DA COMEMORACõES. . � .:.

DO DIA DA pÁTRrA, ..
-

._,F---_.------------ � � -_/� � -----�----- �---- --------------------------

g-eiro.

PARA fERIDAS.,
E C Z E M A -S "

"NFlAMACOES,
C O C-E I R A S,

·'F R I E I R A S,

(
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