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Ibirama realiza polít!caimportante 'convenção
Presente à sessão o sr. d�, Af'mab.do· Simone Pereira.-Homolo�a?a. a

candidatura do sr. Heínz .Fíedler ao 'cargo _de Pref. «íaquele Município.

lBiRAMA, 8 (O ESTADO) _

Re'l'um
pOljticó de grande prestígio em dade de manítestar, 'pelo voto, a sua

atíaou-se no último domingo, nesta todos os recantos do munícípío vai gratidão I� i·econhe.imento ;ao seu

cidade, 'a Convenção do Partido 80' concorrer também ás eleições como ilustre e i.ncansjvel, Prefeito, que

cíal Democratico para escolha de 'candidato a vereador. tantos e tão assinalados serviços

lleus candidatos aos cargos de' Pre- O povo de Ibirama terá oportuni' vem prestando ·àquele municfpio.

é:�t�,�:::;:EJ�1fo;�:�:�;;' -�Ôdõliéke"Triõõpb.

pio,. compareJram ao (magnificfJ ,_

., \

:���;��edi:.ue tl,'á,nSCorreu
sob intensa

"i' ça-O da' lealdade'Falaram na ocasião, produzindo

eloquentes . disCU1'SO�, os senhores
'

.

A,'rmando Simone Pereíra, \Málio -Candidato. das fórçâs majorítárfas da oprruao oatarlnen-

Mafra,. Ivo Mül.ler, Heinz Fiedlel',e se, o engenheiro Udo Deeke póde manter-se, por todos os

Frederrc? .Sc�mld�.. seus títulos 'e pen-dores' morais, à altura dos compromissos

A assístêncía VIbrou de entusías- ,k ri
-

. 'I'
-

I liti

mo, quando, anunciado pela mesa,
que -aSSUl lU qe promover a paci reação gera da po 1, rca de

foi dado a conhecer o resultado da Santa Catarina, de modo" a servir a sua terra com a ínalte-

votação, que aprovou o nome do snr, rável intenção de conduzi-la 'aos melhores destinos que se lhe

Heinz Fiedler para candidato aPre' desej-em. Homem desarmado de paixões e de ressentimentos,

feito dê Ibírama, Jazendo mesmo questão de que a campanha eleitoral em que

Tem assim o PSD, na pessoa do ,toma parte não transponha os limites da corrííalídade cívic-a

snr. Hatnz F'íedler, que exerce com

brilhantismo .n scargo de Presidente que convém ao pleito democrático e .ao povo bem educado

da Câmara �e Vereadores daquele politicamente, o ilustre candidato do P. 8. D., ao cargo de

munjcíiJio, �m candidato .seguro, Governador do Estado não; guarda incompatibilidades, nem

que conquistará para o Partido mais as, abre por palavras ou atitudes, preferindo impor-se sobre-

uma retumbante vitória. tudo pela superior-idade mental e pela elegân�ia política.
Na' mesma ocasião foi feita a es- As suas idéias não chocam a concíéncía moral dá nos.

colha dos candidatos a Vereadores,

figurando nà' dhapa �lementos 'de sa gente. liem 'lhe fer�� a ��lev�çã�- d�s ',co�tl,l��eS,��.ü1�g_ue, s� '"

grande valor político. \ assentam el-as no respeito lJ}transl'gentê aos 'P'ost�-lacl'0s' que

O-"iml'. Ivo ,Müller, atuar Pref.eito
.

regem uma socíed'ade cristãmente organizada e fol'ta·da· ..Q,s

d€ \Ibirama, e, indiscutivjelm,ente, inflt1�ncias malsãs que rondam as conveniências l)oIíticas. O

__w_.,_._w;_._._w_"_._"
.._._._--....,-...._ en�eriheiro Ddo Deeke 'preza e defende a instHuiç�o da fa-

.11·lml·rao·to br�sl·loiro milia e, pe,lo exemplo, preconiza o estímulo aos .�agrados liames

\\ U II 'do .,{ai·, /combaloendo, �em ltlibiez'as, JOS IqiUe,
-

�flJ.'lelteXjl:O de

bomanaqeado
acompa:6har,em as conquistas duma civiliziação materialista,

O ,querem a vulnerabilidade daquilo a que beus '?oncede in-'
WASHINGTÕN, 8 (U.P.) - O se, dissolubilidade e seguranÇla: o casamen,to...

- cretário da Defesa, Louis Johnson; Não [em o sr. Ddo Deek,e, porisso m'emo; quàlquer com-

deu as boas vinhas ao almirantes de

esquadra brasileiro Flávio Figueire- vromisso que, lhe cerc-ei,e, a tal respeito, a inteira e ampla

01' naval brasileiro ora em -visita de liberdade de ação, podendo falar s,em l'eserv�s. a Iingu�g'em
da franlque�U! .-,e da lealda.de 'ao ,lele-itorado caiarinens·e.

Sem ódios e ,se� rancores, antes sabendo fazer 'da..- to·

lerância, que não' da ,transig'ênciá, um fa.to�� d,e equilíbrio

moral. o honrado ca,ndidat.o do P. S. D., conta 00m a imensa

'mai,oda dos .seus c,oestaduanos, que lhe sufragarão o' nome

nas urnas de 3 de outubro pró:x·imo. Elegê-ló é garantir

nem somente a eontinuidad,e de um grande programa social·

admJnisfraLi�ro, màs talubém consolidar iprincípi,Os fundamen·

tais a uma s'ociedade que se oriente peolo.s 'mais a1evantados

idea{s da solidariedadte humana� dentro Idas' preceitos que

uma d'emocl"lacia üris,tã propugna como fórmula, de convi,

vência p'à.cífio�r entre as classes, visando a integração ge

Dal no dinamismo do progresso> éoletivQ.

'Õ engenheiro Ddo Deeke, cuja palavra, unida aQ ve,rbo

civico do ,precl,ar0 'estadista sr. Nerêu R:amos, está sendo ou

vida em todos os recantos do .telTÍtório CJU!tarinense, nun.ca

:pl'et,endeu senão o apóio dos que reclamam á prosperidade

do Estado ,e o bem-estar ,do povo barrigá.,vei;de:·Ninguém

o acuslai"Ía, jt1(mais,' de conchav@s tentados ,à tra.ição,. nem

lh,e imputaria a indignidade de cortejar a estilha. daqueles

a quem tiv,ess'e ataca(lo chnlo Á1 inimigos da d'6-mocracia, se

iJai' incómlpatibilidades existiss'em na sua vâ1:l:a pública ou

privada. Cidadão íntegr·o, uma conciência: iluminada p,ela si,n

cel'-Íd3Ide d�s intenções, o sr. Ddo De,eke só deseja o voto es'

clarecido d'aque�es a quem ma.is vale 'a retidão da conduta'

dÕ que a sinu,o,sid'ade das improvisiações poIítitcas.

É pr,ecisamente isso que garante a viLória,de Ddo Deek,e,
- a qual im}lortil na vitória dos princípios sóbre as conve

niêndas subalternas que costumam acomodar,. em tórno de

lambi-çõe-s comuns, os blocos heterogêneos.

"amizade" de duas semanas; aos Es'

tadós ,Unidos. Encontraram'se e t1:0'

earam .saudaçõee no Pentagon
edificio do Departamento' da Defesa.

Medeiros devérá encontrar'se mais

tarde com o .secretál'io da Marinha,

Francis Mattews, e éom o almirante

Forrest Sherman, chefe de operações
..

navais. Foi convidado de honra de um

banquete na fábrica de artilharia na

val e fez uma
.

excursão de ÍJlspeção.

HOMENAGEM
. �.,

ao· Brasil
BUENOS AIRES, 8 V.A::' _ A Câ

mara dos Deputados rendeu homena

gem ao Brasil por motivo da pàssa
gem de novo aniversário da Indepen-

dêllc,ia.
'

J'
Por indicação do representante ra'

dical Anibal Dávila, foi estabelecido

que o pl'esidente, do corpo'envie ao

seu colega da Câmara de Deputados
do Brasil, mensagem de congratula-

ç�o.
.....

-

Estran'�o feõomeno
ANCHORAGE, Alaska 8 V.A.

As autoridades militar,es não sabem

explicar a coluna de fogo, Qlue teria

surgido das profundesa&, do mar de

Bhering ao largo da costá oc.idental
,

��p�i���:�t�sd�'a!�l:;�:�f:!stasci�i� CondeU3vão do existencialismo, da arte
estac)ionado'S na ilh,aN;univak, oito·

I, ,I-mora.l. e. da arto pela arto
-

,centos quilometras a noroeste .de
_

U II

Ailchorge, inforinam ter visto as cha- CIDADE DO VATICANO, 8 (V.A.) _ O jornal "Osservatore Ra-

mas misteriosas durante cinco -minu-
mano, publica um discurso do Pf.lPiól.J condenando ,S,ev,erame-n te O ,exis

tos onteIll, ,entre as ilhas de Nuniva-

e Nelson. Tambem outros ilIieus ob
tencialismo, bem como �tôcla a arte imoral e.., ainda a teoria dia "art.e

,Sêrval'am o fenomeno. I pela arte".

I?'ff ,..'''Y� "'� , ,

Calendátio eleitoral para 1�50
RIO, 8 (V.A.) - O 'I'r íbuualtSupe- Inicio do prazo para que as esta-

rior Eleitoral deu publicidade ao seu ções de rádio de propriedad,e da Uni"

calendário para o corrente ano, 01'- ão, dos Estados, Dístríto. Federal,.:

ganizado pela seção de estatisca Territórios, Munipios e autarquias e

daquele órgão.
sociedades de economia mista, propor·

EM 18 DE SETEMBRO cíonem meia hora diária de irradia-

I PRAZO PARA REALIZAÇÃO ção aos órgãos da Justiça Eleitoral

DOS REGISTROS' DOS CANDI· para a divulgação de esclarecimeutos.

DATOS AOS DIVERSOS C�R- relativos ao processo eleitoral. (des-

GOS ELETIVOS. _ de 15 dias antes das eleições). Art.

(até 15 dias antes das eleiçõ,es). - 129, nO 8, do Codígo lj]leitoral e

Art 48 do Código Eiieitoral e ar- art. 13 das Instruções sôbre propa

tígo io -das l;nstruções para registro .ganda partidária, Resol. nO 3.534, do

de candidatos, Res. 3.515' do 'l'SE. TSEI

••••••••••••••••••••••••••
Prazo de publicação da lista de

'eleitores no jornal oficia! dos Esta-

dos, Capital Fedéral," Territó)l'ios e

Municípios, (até 15 dias antes das

eleições). _ 'Art. 38 do Código Elei

toraI e art. 15 das instruções para as

eleíções, Res. nv 3.532 do TSE.
EM 23 DE SETEMBRO -

PRAZO PARA COMUNICAÇÃO
DOS JUIZES ELEITORAIS. AOS

CHEFES DE REPARTIÇõES
PUBLICAS OU

.

ADMINISTRA

DORES ,DE PROPRIEDADES

! '- PARTIOULAR,ES DA ESCO,
.

LHA DO RESPECTIVO .
EDIFI-

CIO PARA SER UTILIZADO NO

PLEITO ..

- (até 10 dias antes). ,

=-Art. 79, parágrafo 30 do Codigo

Eleitoral e artigo 19, parágrafo 3°

das Instruções para as. eleições de 3
.

de outubro de 1950. Res. nO ·3.432 do

,TSE.
Prazo de recusa do mesário, � (até

19 dias antes das eleições). _, Artigo

23, parágrafo 4° 'dás' Instruções para
as eleições de' 3 de outubro de 1950 e

Res. '110 3.532 do TSE.
.

Prazo para que qualquer partido,
nas, eleições, que obedeçam ao prin

cipio majoritárió, requeiram o regia
tro da mesma circunscrição, de can-

O sr, Nerêu Ramos! 'Qor motivo didato já registrado para o mesmo

da /passagem do seu íanJiversário cargo eletivo por outro partido, désde

que êsse e aquêle o consintam. _ Ar. l

natalício, a 3 do corrente, foi alvo tígo 50 do .Código "Eleitoral e artigo
d,e verdadeira consagração por 60 das Instruções para regtstro de

parte da imprensa brasileira, candidatos,

Já reproduzímos aqui, a notí- Prazo para o. candidato requerer o

cia publicada pelo Diario Popular,
cancelamento do seu nome do regis-

. -. tro. - (até 10 'dias antes das eleí

de propriedade. -do .sr.· Eplta�lO ções) ,' _.-Art. 49 do Código Elei.

Pessõa Cavalcanti ·e orgão maxí-' toral.·- Artigo 10 das Ins'h-uções pa

mo do .getullsmo no Brasil.
.

E. ra )',egistro de càndídatos, Res. nú

tamb,Mn' ,�s. rÚel'encias do, . orgão mero, 3.515 de; TSE. ..� - ,

maximo dos' _brigad,ejristas,: o -� substttuíção, do candidato, quan-

do' houver'cancetanÍento do 'registro,
Correio da 'Manhã. far-se,á!J -até -48 horas depois de re·_

HoJe, dàmos a connecer_ aos Cla- cebida a comunicação. - Artigo 49,

tarinenses, o que a respeito de parágrafo 1°' do Código EleitoraC e

Nerêu Ramos Pllblicou em sua e- artig'o 10 das Instruções para registro

dição de 5 do corr,ente, o Diario deo candidatos, .Res'. 'nO 3.515 do Tri

Carioc'(l, jornal notoriamente: co. hunal Superior EII.Ütoral.
Prazo para a publicação dos nomes

nhecido pelas ligações com os dos candidatos registradOS. _' (até 10

ud,enistas: dias antes). _ Artigo 65 do Código

Fez anos domingo, o sr. Nerêu Eleitoral. - Artigo 13 das Instruções

Ramos vice-presidente da Repu· para registro de candidatos, Res, nú·

blica e uma das figuras de maior
mero 3.515 d.o TSE.

EM 28, .DE SETEMBRO

r,ealce na atualidade' hl'Cl�ileil'a. Data a partir da qual não se pOde

Filho de um pequeno l�stad'), .

- pl'eild,er ou deter qualquel' eleitor, sal

Santa Catarina, _ o ilÜo,tl'l1' !lo- vo em flagrante delito ou em virtude

mem publico consegüiu, pelJ seu de sentença cr,iminal condenatórià

IJalento e firmeza de suas ennvic· por crime inafiançável.- - Artigo 129

ções,- galga� uma situaçãO" ile sin-
do C6d,igo Eleitoral.

EM' 30 DE SETEMBRO

guIar prestigio no quadro da nos- Prazo para a designação dos secre .

sa 'vida r,e:pubIidana, nestes ulti tários. nomeados' pelo presidente da:

mos' vinLe anos, rep,eHndo, assim, Mesa. .:.., -(até. 72 horas antes das'
.

o caso d,e Lauro Mull,er, antes dp, eleições).. _ .,Artigo 69 do Código

1930.
- ! Eleitoral e 2$ das Instruções para as

Chefe da Revolução, deputado,
eleiçõ.es de 3 de outubro de . 1950,

Res. nO.3.532 do TSE.
.

interventor (Y d,epois gov,ernadOl Prllzo de distribução do material

d,e Santa, éaLarina, N�rêu Ramos para a votação. _ (até 72 horas an

soube honrar tod.os os postos. que tes das eleições). _ Artigo 77 do

ocopou, tornando-se respei:tl}do_ pe· Cóqigó' Eleitoral e artfgo 31 das. Ins'

los seus -propriosl adversários'.
truç-ões para as eleições de 3 de outu·

bro de 1950 Res. nO. "3I532 do TSE.
Com a volta do pais 'ao r,egime Prazo para cessàr 'a propaganda

d,e legalidade, ,em 1945, Nerêu Ra- eleitoral. _ (desde 48 horas antes

mos fôi- ;escolhido ,lideI' da' maio. das eleições). _ Artigo 1°. das Ins"

ria na Assembléiá Nacional Cons- truçõ,e._s sôbre propaganda politica.

tituinte. cabendo à suá' ação es·
NOTA: � Quanto os pràzos ter·

. '. ,-
. minarem em domingo ou feriado' con·

�lareclda boa parte do resultado siderar.se.ão prorrogados até o dia:

I
a que !l'e chegou, .'a nova C.arla

Iútil
imediato ou anterior.

.

Constitucional, que devolveu ao

Brasil a liberdade espeúnhada-

por �ete ano� de reg�me dHatork:1. PR -TO'.. POPUL'RFeIto presldente dü PSD, Nereu li H

Ràmos deu um gI'!ande ·exemplo nos restauuntes carioca,
de, firmeza. �

,

de dignidade, de-
,

------0'------

monstrando, ao mesmo tempo, o. RIO, 8 V.A. - O vice-presidente

s,en desap·ego pe,las, ,po,sições, quan- ,da. comissão central de preços, coro

do r,�nllnéiou à chefia, continuan- nel Lauro ,I.oureiro de Souza no�eou

do a presidir o ' Senado -Feder,al, �lma sub-comissão para estuelar a fi

na ,qualidade de vice-presidente
xação de- p12eços e obrigatoriedade

.

.' da manutençao ele um prato popular

.da ,R.epubl'lca, con"1�.a austerl�ad€ nos restaurãntes 'Como se recorda,

·e á correção que se tornaJ.'lam t.ra- já uma vez dura\�te a guerra tiv�mos

çÜ's proverbi,ais' do seu carate,r... esse prato populai',

Nerêu

/
ri\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS-MALES DÓ
" FrGADO

,

ESTÔMAGO e IHTESTJHOS

,Ht P I C' H O L�I N
o R 'E M E'D I O.... QUE

VEN'CE-SE
1 SO�E�ERIA DE 8 WIROS MARCA

-

ccB A -C C �E L I"

, �,�

Tanis Clube
li

P,()lTI rfJ,·DllrjrlfJ,ilp. n:11'1l 1 110 lH"(l,� dI' snrvete, PCll1iDllrl!'l rotn com

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

tor de 1 H. B: em :perfeito 'estado de funcionamento e conservação.
, TRATAR NO "EMPóRIO ROSA.".

'

, .. ,

..

",

Faço saber aos .que o presente virem Ou dele tiverem conheci.
mento que no dia iii de -outuhro de 1950 serão realizadas. neste Sino
dicato as ,eleições para a sua Diretoria e Membros do Conselho Fiscal.
ficando' aberto o prazo de 30� dias, que correPá 'a partir da primeira
publicação dêste e terminará no dia 1° de outubro. próximo, para o

registro das chapas na, Secretaria (Ie acôrdo com o disposto no art.
40 das "Instruções" aprovadas na Portaria Ministerial n? 29 'de 29
de março· de 1950.

-'
. . ,

Os requerimentos para o registro das chapas: deverão ser apre:
sentados na Secretaria Jlm. ,h'és vias, assinados por frldos' os candi
datos, pessoalmente. não sendo permitida, para tal fim. a outorga de
procuracão, devendo conter os requisitos ., previstos no art. 60 das

, "Instruções" e �er instruidos' 'Com....as. provas exigidas�no art. 530 da
Consolidação das Leís do Trabalho.

..

""
'

Florianóp_olis, 1° de setembro de 1950
Nerêu . Vieira de Ándrade - Presid_e-úte em exercíoío

i,
\..

;
1,

Li,a
PROGRAMA PARA O M11:S DE SETEMBRO

Dia 16 -;- Sáhado � SOIRÉE

�ia 23 - ,SABADO - GRANDE FESTA I)A PRIMA
VERA "SOlRÉE PA,� VOCÊ" 'APRESENTAÇÃO DE

GRANDE SHOW ---'- SALÃO FINAMENTE OR
NAMENTADO - CONCURSO PARA A RAINHA
'DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS
ÀS VENCEDORAS - RESERVA

\

Droga .e9nfra o Sermo MIUtar (CJQSS8 de lt31falcoolismo !uma nova droga acaba Ue se?' \ EditaIdescoberta por dois cientistas di· \

'

.

..' "

\

namarqueses, a qual, segundo di, Q Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, tem...-

-zem, é "tiro e queda" no combate bra a todos os jovens da clasééde 1931, residentes em Floriané
ao alcoolismii: Cluama-se antabus polis, Tijucas, Biguaçú, SãO ,'José e Palhoça,"já designados p,ara,
e é um disulfureto de tetraétittiu- servirem no 14° Batalhão de Ca�adores na 2a turma de 1950�>
romina; derivada do sulfnreto de que os mesmos devem se apresentar naquela. Urüdade, no Es
Carbono e da' dieUalamina.' Essa treito, no dia 11 de setembro, entre 7,30 horas e 11,30 horas.
subsiancia, que- é (li mesma ttsad(j·

I

Quartel'em Floriarióp_olis, 17 de agôsto de 1950.
na vulcanização dos 'pneus; é p.U· Paulo Gonçalves Wéber ,vieira da Rosa, Ten. 'Ge1.Cmt. dat.-
riticada e vendida em tormaâe pó. Guarnição Militar de Fpólis_:

"

"

Administra-se- um(l grama desse

pó;'diariámenfe. durante tres dias'
e; depois diminui-se a dose para
0,75 de grama e mais tarde para
mera grama. Se ª pessoa bebe, sente '

no fim de' meia h01'C}, intenso coloi: '

na face, pulso. ?Yllpi-do, respiraçõo.
diiicil, vertigem e nauseás: A

crise desaparece, no fim de meiã'
hora, podendo, porem, conforme
os casos durar até duas horas.' Is-

-

y' '\ -

so depende 'da resistencia da pes- ,

soa "e-'da· qtu;n,t(dade de alcooi iJ
'gerridq.

- O individuo./ que sofreu. uma

orise, fica "sensibilizado" duram
te três dias mais 'ou menos, dJenl1'o-'
dos'quais Q estado nauseoso para
bebidas continua.
Para eoitar aciâentêe possiue is)

recomenda-se que Q individiw : a

Se'1' submetido ao tratamento "[aça
um

. ex.áhze de coração, . [içado e

rins.

.... � . o 00 o
'

••••

e'R$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ., --.

Dia 30 - SOIRÉE
NOTA: Para tôdas as festas programadas não

�

haverá
c,?uvites es�edais." A Portaria terá Instruções para não
deixar entrar pessoas não pertencentes gg quadro social
do 'sexo feminino ou masculino. l.

, .

Sirrdicato dos Empreqados em
'

Estabelecímentos Bancados do
-'Estàdo de-Santa Catarina

E. D ,I T ÂL
�,

qUER<VJSJlR.jE (OM (O,NfOITt E UECiAH(IA?,
PRoéURB "Â

'

, Ilfaiataria .. Mello\ .

_'.
"

-

.

'..--0

, RUI) Felipp_e Scbmidt 4A

Ministerio da'Agricultura
,

., '

,)' Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
Maquinas de escrever

, CONTINENTAL
'

ERICKAJ-"portat,il
Cosinha americana
esmaltada marca

,

,SECUIUT, 'Grande
.

redução �de ' .. preÇO$) .. " . .. .. . " "" .. " ..

FERI-llAS. REUMAT IE·:MO E
PLACAS SIFILITICAS'

:e Elixir de NpBueira� MedlcaQão auxilieI DO tlrQta rnant
.' da ,um.

'

Serviço de E. Rural," Agência no Estado de S. Catarina

t d i t a /)
,

.

-I

,

Levo ao conhecimenfo dos interessad'Os :que, à .ríártir desta data,
devidamente, autorizado pelo senhor Diretor dêste Serviço, 'passei a
€x'ercer ,neste Estado as funções de Delegádo da Cemissão F;xecutiva'd,os Produtos de Mandioca. A, refellida 'Coínissão ,está' sediada nesta
Ca,pital 'na rua, Conselheiro- Mafra n. 37 'e,' ,no interior, nas sédes dos
Postos

-

d,e ClassifiCiação e Fiscalização dOa' Exportaç'ão da Agenc'ia do
Serviço de Economia Rurál, situados nas cidades de rltaja,í, rua Lauro
MueUer n. 80 ,e de São Francisco do"Sul" rua Bab.itonga s/n.'

.

Floria�ópolis, 10 d,e \Setembro de 1950:
JAO.QUES, J?IER_!tE BRpCÁ � Chefe da Agência do ServiçoEconomIa Rural y Delegado da Comissão Execut.iva dos Produtos

Mandioca. '"
I

'\

,Clube Doze dê Agosto
.��,

" AVISO --=� �
Em nome da Diretoria dêste Clube. levo ao conheci-

- !

mento dos Srs. associados que. devido às grandes refor-
-

\

mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede sQ-
cial ficam suspensas as programações de festas mensais

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

providenciando pãra que seus associados não --fiquem
privados de suas _habit\lais .recreações, procurandr, 'Orga

nizar excursões às cidades vizinhas 0l! mesmo realizando

soirées dansantes em outras sedes de clubes co-irmãos,

�
com os quais haverá, �at'Ul;alme:nte, entendimentos- pré-
vios.

De 'qualquer forma será anunciada com anteeedên-
- ,

cia pela imprensa local qualquer iniciativa a ser toma-

da naquele sentido.

Arnaldo Dlltra

Secretário Geral

14- BatalbãlJ de- Caçadores

/V_ A-L V U'L A s

.h/'�,'lp$
,

." MAlOR> ESTOQUE
Atlântidá Rádio Cal. Lda.

- -

-' " /'

,RUa' Trajano, 51

t OI,Aoada Silva fontet,
Henrique' da Sihr_a Fontes e familia e. o Cônego Thomás Adalberts

da Silva Fontes, convidam. seus parentes e amigos para a' missa qu�"
em írífenção da alma de sua querida mãe, sogra e avó.' �

D. Anna da Silva Fontes,
<: falecida a 3 do corrente, em Itajaí, mandam celebrar no próximo di');",

9. sábado, ás 7,30 horas, na Catedral Metropolitana,' no altar, de Nossas
,

Senhora de L0UTdes.
Antecipam seus agradecimentos ia todos os que comparecerem QoP'

'piedoso ato.
, ;/, .

Ftorianónolís 6 de setembro de 1!i50:
, -

Crédito !, Mulúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em,virtude de es

tar parada' 11 Loteria Federal, nossos sorteios que são hasea
«íos nos resultados da extração da referida lotetia,_llão estão

, '

sendo reaIiza,dos.�
Etltreta�to� 10,S'o que volte a mesma loteria a funcionar..

realizaremos 'cada semana um sorteio até que os mesmos fj-
quem em dia. '\

'J MOREIRA cf; CIA.
{: CONCESSIONARIOS

,te

A LIVRARiA CENTRAL de ALBERTO .ENTRES, sita à rua .Feli,.

liquidação'>"pe Schmidt, 14, ,nesta Ca,pital"está ._yrornov·endo grande
de seus artigos,,-com de,sconto especiais.

Aproveitem, pois, a grande vàntagem que sB apre.sen ta
co ;dquirindo artigos por pr,eço,s vantajosos.

'

ao (PúbJ.1...

,',

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO:-,Sá\)ado, Setembro'9 de

Vida eoeial Cine-Diário,'
,

� '0 mTZ - .As 4,30 e 7,30 horas.

•

Estão �m 'grande rnoda, lúltima'
,,;;mente, os bordados com finas tran

-ças de palha sÕbre -tecídos de seda,
,�confeccionando-se mesmo modêlos
'\inteiros de vestidos
ff!e materiaL

ANIVERSÁRIOS,
D, Al{ira Es·píndola

Na cidade de' Italai,: onde reside,
. 'vê passar, hoje, Q seu aniversário
'::;IlIu,talício a' exma, sra. d. Alzira
Espindola, digna espôsa do nosso
-:iPrezado coestaduano sr. Raul Es
píndola, alto funéionário da fir
;,ma Malburg & Cia,

,

À senhol'ia, natalidante', os noss�s
:,re5J)eitosos cumprimentos.,"

Mauro Carlos

Enbo.'ces
Realiza-se, hoje, na Capital 'da

Repúfilioa, o enlace matrimonial
da gentil senhorinha Maria José

Fet-reína, dileta filha do sr. Atali
ba Arantes Ferreira com, o nosso

conterrâneo sr. Renato Pinto de
Amaral.

Faz anos; hoje, o interess'ante
,garoto Mauro Garlqs, filho do ,sr.

'Manoel .dos" Anjos,. proprietário
. ;do Salão Minerva.

'

Mau�o Oados comemorando o

":feliz evento ofel'ecerá a seus ami
',guinhos ,e" familiares uma festi-
llha.

""

JOÃO __ BATISTA BONN.ÃsSiS
PARA DEPUTADO· E�:rADUAL

Parte 2a.-felra a de
leQação�braslleira '

RIO, 8 V,A, -' A fim de tomar par·
te nos trabalhos da Quinta Assem·
'biéia, Geral 4,as 'Nações Unidás. em

bal:carão para Noya York' na próxiFazem f:Lnos hoje,< ma segullda-:fefra, pelo ';��ratocrui.
A : srt'a, Dilma ,'Soar�s, {lileta fi- ser" da Pan Àlilerican Ai�wys. o

:lha do: sr; DáluIO Soares; enlQaixa:doi' Fl'�ita,s"Vale, os mmlS-
- ,o sI': João' êorrei'a, residenfé tros Fernando -Lôbo e Sóuza Gomes

�".em Itajaí;
,

'\ e o, sr, Danton Jobim, Além dê'sses
- ;],' :1' c,

- .• '

", del�<:ls, brasileiros, seguirão \10
- 'a sra. ."- )lgaJ Y" ",amargo, e�- mesmo avião os srs. Henriqúe' Ro."pôsa do "sr� .orlando- ReMlo, reSI- drigues Vllllo, Roberto de Oliveira

�,denle ,�m Ifajaí. "
. C'amp'Os, \n'oniltello G.rieco,. Ar'aú�ú
Castro e Paulo Amélio do Nascimen·
to da Silva, assessores da delegaç�o.Rádio Guarujã JOÃO BATISTA BONNASSIS,
,PARA DEPUTADO ESTADUAL" PIDg 'aDia para hoje'

'\ '

O quant� custa uma enceràdeira

'A\8NO
EL�EC,T,ROLANDrA

kua 1\rcipl'este Paiva
(,

Edificio Ipase'-Terreo
./

_
No Programa:

Esporte na téla '

Ncticiario Ut}iv,ersaJ.:
Preços; Cr$ 6,20' _' 3,20, :

••••••. 0,0 ••••••• 40 •••• o •• 0_0

ODEON - As 7.45 horas,
/

' Grandioso Proçrama
1°

Cínelandia Jornal.
2°

Esther Willia�s'
Bed Skelton
ESCOLA DE SEREIAS

,
Un;. espetáculo maravilhoso" em

magico
-

tecnicolor.
3°

William Elliot
Marie Windsor
Forrester Tucker

•••••••••••• 0 �. • ..(

< FOGO NO INFERNO
Scili�s emoções·..• ;·

Ação eletriZlante.
SensaCiona,is av,enturas

num magnifico tr\lculor ...
Proibido até 14 anos,.

Preço:s: Cr$ 5,00 - 3,20

tudo

.......................... o_

Um w,estern
......

emoclO!J.ant�s. _

3°
Fr,eddie Stwert

Marcha da Vida
2°,

.William Elliot
Marie 'Winds,or

Forre.ster Tucker
,FOGO NO INFERNO

lu10
.

CUA VOLVNtAAlg..Q: [M.,eATRtA. N." (ia , ,.HDtIa
CAl.l.. to$IAI.,{IID·�IiGll4Q..��

Agencia Geral 'para S:Catarina
Rua Feli'pe ,Scbmidt .. 22-.Sob.
C�-Po8tal., 69. Tel. «Protetora>:
,-;"jl' FLORIANOPOLIS

\

de 1:l50

I

3

Panelas 'de Pressão' ARNO,
'.'

( "�'a Cr$ 510,00'; "

,
.

Grelhadores Etétrícos
,

a Cr$ 300,00
'

na Eletrolaodía
RU3 I\.rciJ?l"es�e -", Paiva Edí, Ipase - Terreo

/

para a· . defesa
Por AI Neto

Apresentação da super comedia
musical .com os melhores astros
do teatro e radio brasileiro,

Depois de -cada vez que se lavam 1 '

" P -R A L' Á ',: D "fi B O �L\
:i'2S mãos, é Imprecindível secá-Ia mi- I * 1( com

,nuqio,samer��e com -nma toalha I O 1"
'

f t '
. H' S' 1\1 I V.I'el'-

'felpuda, a fim de que não restem ,

sa ,e um a OI, qu_e muito con ,ortencI'a· antes, anoe

tt " 'd -'h ""-'d d P'
_' corre pala a conservaçao da beleza. ra, Sflva Filho, Castro Barbosa,,-ves igros -ae u.nu a e,

,
recauçao

"
Ele só não é amigo das mulheres L'auro Borges, Linda, Batista, A'bí-'<8sta de grande Importância na esta' ,�-

a- f' A
_

d-'
' que quernm emagrecer, POIS 'sendo I' Le J d 1 J 1" Aç o na: s/,mao� sua a.s, as vezes.: o grande fixiador <le água no org ní

10 essa. a'!' e r erco IS, ugus
,.quase VIscosas, ímprasaíonam desa- mo' ínutüí

a IS
to Anníbal e muitos outros .. '-

.
' , ,', , I I lza,' quase seml�re, tôdas as

,'gl adav�lmente. Para. evitar esse. ':1' díetas para aquêle fim Um espetáculo 'alegre divertido.
cony:n�ente" ,convem \es>fre�a,l�s Combinado porém com Óleo de com Iindos , e sensacionais nume;

,»com ácldo Cltl'ICO ou sumo de limão, amêndoas, e' O'ti'IIIO" ara
' �

.sendo também aconselhável o uso
p embelezar ros musicais".

<ide adstringentes. -" a...... pele; esfregando nas gengivas, CENSURA LIVRE
.. _

;.? com a escova ou com as pontas dos
'dedos, dá às mesmas um belo colo
rldo ; friccionado no couro cabelo,
com uma éscôva, empresta brilho e

maciez dos cabelos prejudicados pe·
lo sol, durante o verão; 'aplicado
com um algodão úmido, sob a forma
de, massagens, previne e cura'l._a pele
ressecada e, esfregado nos cotovelos, '

é conjuntos dês- juntamente com limão, servirá pára
clareã-lcs e amacíá-íos.

'-o---

AFrança" está dando os ú tímos to·'
.

Na verdade, o�memorandum foi pre-'.
ques a um plano defeIlsivo de dois tr-í' paradô como' resposta a um questlo
lhões de francos.,. nãrto submetido pelos, .EstadRs' Urrí

Éiese dinheiro será empregado para dos a todos os membros do Tratad'ó

equipar e treinar quinze divisões, do' .Atlântíco . Norte
A 'França é uma das nações que ta-

A França deseja assegurar a de-.zem parte do Tratado do Atlântico
� Norte, fêsa da Europa continental.

Estas nações estão reforçando as
_',

Alguns estrategistas brttanícos, re-'

prõpríàs defêsas, a fim de enfrentar centemente, expressaram o ponto de ":

com êxito qualquer agressão, vistas de que a melhor forma de de'

Como, consequência 'dá .ínvasão co-

.

fender a Europa é organizar a defesa

'munista na Coreia, os signatários do com base nas ilhas' brítanicas.

Tratado do Atlântico Norte'decidiram oS' francêses' não' estão de acõndo

pl'epara'l'-lse paiã'"' evitar que p;ossa com isto, Acham êles que a defesa de-

acontecer' na Europa coisa parecida, ve ser organizada 'na Europa contí

Segundo o plano detenstvó da Fran- nental, que deve' ser'defendida a to'

ça, os' dois trilhões de francos deve- do custo. ..

rão ser gastos durante os próximos O general Omar Bradley coloca o

três anos \ ' <

problema em suas devidas propor"

Os francêses contam obter dos Es- ções nas seguíntes palavras':'
tados Urrídos parte d'el%ta ímportan- -A Európa 'continental deve. ser e

cía,
- será �detendida.

Isio. é �sim, i>õrque tal PIograma
�''-Nesta defêea, ãs ilhas brítanicas,

de rearmamento representa Um' ,gran' ocuparão lugar d,e destaque, em apô
io' 'às defêsas construidas no' conti;' "

de pêso para a economia da França,
"

nente",
" ,.,

"Êstes p.lanos - diz' um pi)rta·voz
do governo francês - estariãIn in' ,Do ponto de vista exclusivamen.te

teiramente fôra d,e- cogitaçãó, se os fln,anceiro, a França acha que as na

comunistas não Uvessenr"invadi,do a ções do Tràtado do Atlântico Norte,
Coréia.

' 'dev.em reunir fundo comum. )

"Tambem estariam Jóra de cogi' Neste sentido, dével'ia' ser criado

tação, se Cig Estados Unidos não hou· um organismo central, encarregadq
vessem demonstrado que estão dis- de administrar o dinheiro para a de-

ROXY - As 4 e' 7;45 horas postos/a defend.er de armas na mão fêsa. '

..'
c

CÔlosiaJ Programa as vitimás de qualquer agressão". Esta agênéia central' receberia as'.... ,

1P .0 nlemorandl).nl em'· que o govêl''' dorftribui(�óes dos pai�s membros,.
,

no f -an'ce's an' nc' X ae'
-

d l'nclusl've 'a dos Estados Unidos, e séNoticias dá Semana '
I U Ia.\ a, Clsao e ar·

� armar 15 divisões foi entregue a Da' encarregaria de pagar pelo_s gàstos de
2° ,\'

. ',vid K,E, :Bl'uce, eníbaixad01\. norte' cada paIs,
'

Johnny,' Mac Brow� am�rtcãlio em Paris, Êstes gastos incluem prddu'ção de
_,em. ;. Uma' cópia, dêste documento acha· 'armamento, compra de matérias prÍ-

MINEIROS CONTRABANDISTAS se em mãos' 'dê Charles M. Spoffõí;d; ,Ínas� e tran'sporte' de materiais e equi;
ch:eio de Ianc,es preSidente do Conselho de Del.egados pamento entre as na'll,ões 1_j'ft,fticipan'

.do Tratado do- Atlântico Norte, tes

June Preissler
FER!TAS ATRIBULAI?AS

Ümá sensacional e gosadissima
.

' -

comedia.
'

As 8,00 horas -, -Bom Dia Para

N-· \.

"1V°l: 9,00 horas - Variedádes em oliCiario Inicio do eSP!;�CI\lI:ar ,s�;iJdo:
,,-Gravações "Rosa Negra"- (The Black' Rose). TERROR DOS, ESfIôES

As 12,00 hol'3.s Ofere.cimentos a hiperfamosa pe'licufa. da '20th, Cen- ".
,

t t 'd:uu as. . . orCI as,.. emoções.
_'Mus�cais tury Fox, com TYl'one power: Ceci- C A

'

As 15,00 horas Encer,ramento le AubÍ'y, OrSOll! Welles e mil tantos
eusura: te 10 anos'.,

J'
"

,-, 10 periodo i
figuran tes, pa�sadlj., nas cinco par." 'preco;: Cr$ 5,00 - 3�20

.

'

As 17,"30 horas' - Juvenh�de Ca· tes do nlundo-, "e fihnada em exube.. .. .- '-- ".. • . .. ••

,,��olica de "Fpolis ' "r rante tecnicolor,será exi'bida, na Ci." IMPERIü - As 7;30 h6ra's' "

.

As 18,05 'horas -,- Um Pi',ograma llelandia, aÚlda este ano,' provave'l· Espetaculm: P1:0(f.l'um.a Duplo :'
.",

,:iPara Você tá ELECTRO - TECNI· mente 'em outubro, eu/ acontecimen· 10
-� -----------�-------.,...."-�......,..--,,,--------

,y,(jA)" to similar ao da estr'ey.. no a{!;o pas'

As ÍS,30/ horas Programa Da s:1(1o, do recordista de lijJheterias:
:;l'" Igrejá Batista '" O Favorito dos, Borgias".,

AS' 18,45 horas ,Melodias Com 00000
:Pedro ',vargas A Republic, Pictures continua
As 19,OD horas - Momento 'Espor- insistir na 'feiosa Vera Ralston,

,,,,,tivo Brahma ,Vera Hruba Ralston, a "inas
As 19,30

_

horas -' Noticiario Da mulher do 'mundo': (!) Sua nova

',::Agencia Nacióllal" ap(l)sta é "'StOl'y 01 Belle Le Grand"
Solidas emo'Çõ,es".

As '20,00 horas -" Cà'l1ta Brasil e, 'dadas as caràcteristicas de super: AWl0.. eletrizante,
As ,20,30 haras - Oi'questra De Sa· produção da fita, mais às habituais Sensacion,,,.s, "véntnras

::lão Guaruja, - (ENARCO) do estudio, as perspectivas' não _são num magnifico truculor,',.
A� �1,00 horas - 'Radio .Baile lá coisas,.,

, . t
r

30-
<Ouanl.)a

.

'

_, .

OGOOO
'" Eslher Williams'A 2<2,00 horas -, Encerramento, PIeI' �ngeh, é a .J?ova ,atn I'taha· H d SI,

na no Clllema norte'am.encal1o, A pe'
e "elton

'10' ��E"S�!\m�!T�(s'"i,PO ,DI A quéna está na 20th, Century Fox," on' ESCOLA DE SERE;IAS-
,fIfi 11 de fará�"Tel'eza", uma produção de Um espeLaculo maravilhoso

, Àrthur Loew a ser dirigida por Fred magico tecnicolor.�I As criall'.as 'mal alimentadas de·, ZiunermalÍ, A pelicula que será flI·
"Senvol,veI1).·se " pouco, fatigam'se cdm mada "inl..oqation", parte na Italia

Proibido até 1,4 áwos',

,facilidade,
'"

tornam'se 'S0l1'0I'elltas, 'e parte eIÍl Nova iorque sel;á, eviden· Preços: Cr$ 5,00 � 3,20
I'têm menlória fraca, não podem fi, temente, �ealizada de acordo coru 'os, _,:- _ .••.\:,....... ••

xar_ a atenção: �êm dentes cariados n:?]eVes 'prescliitos pelo "neprealist· . TINTAS PARA IMPRESSÃO
«;e sao pres�s facels ,de .cloenç�s graves mo .

_ C O T' TOM A R /�

João Batista Bonnassis

ficarq grato a tôdos aqueles
,

:. "� ,

que se dignarem vota"! em seu Jl,ome,
,/:

nas eleições de 3 de Ou'tubro,

para deputado ,estaduaL

Oficina rJEEP
/

Serviço Especié!lizado
-

·AMPLÚ .ESTOQUE D'E PEÇAS 8ENuirias
...... ,,' � .. .

CODsê,rfos 'em, gerar
FIGUERÁS�'& HOMS; LIDA.,
Distribuidores exclosivos oeste Estado

.dos afamados veiculns

JEEP DA ,WIL�YS-OVERLAND \

�scr�tórios:' Rua Tiradentes,' 5
Oficinas: Padre Roma, '53

F,LORI4NOPOLIS
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� t� T� Il� (. ,%.

� T. A. C. ;
�. � TranSportes Aereos Catarinenses S.I, i

�� Agora, sob l! orleDtaeão�técDlca da Cruzeiro do Sol !
� '. t�. -1 ESCALAS : , \ �:�l� is SEG1jND4S,· QUARtAS É SEXTAS-FEIRAS:

. �:�

�Ij
-

Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba ,�:...1 1 _ �.�j Florianópolie ., Lajes e Porto Alegre. ,

�

��r \ .

,
� �:�

fi��'
c' AS TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: .

.

, :�:l� , Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba_ �� \ Paranaguá=-Santos e Rio de Janeiro. �.�
�J -

.
. "- .......

i ' Tarifas reduzIdas., *
I "

Modernos e possantes aviões' ,Oouolas !t� .
>/ A escala em Joinvill� ltajaí e Joaçaba está dependendo da "v .....

I
conclusão das obras do aeroporto local. - �i.! TRAFEGO MUTUO Co.M; �t�

� R -�
; Cruzeiro do .Sul- to ,.

.��
�

I
-

., S.avag.�Porto Alegre, f.�
� Pluna-Mon.tevidéo ��:

� - �
'4 'PA'SSAGENS E CARGA: fI

���. '1' Florianópolis: Fiuza Lima &-Irmãos /

�Rua. Conselheiro Mafra, 35-Telerone .1.565 1'1
('., '<, �t:.

.-;- t
. 17AJA/.· _..', ,� . :�:�

�� Luiz Noceti-Bua Pedro Ferretra-.(Rd. BaDer S. 4�) �i�� Outras cidades com os sub-agentes da Crueetro do Sul "'.""

� '

......

;1, •
, �

�
--' .

.

II

I
�

, .' ,
.

-

..�.
,1 , -/ '

� �•
..+.'.:.. � �..� í++.� ,... � !++.� � �.� � � �� � � ��� � � � . � . � . � � � � . ",. � . � � � � � .. . .. � � � � �

Col�gio Catarinense

� DR.

ESTUDO DO EXTERNATO

Servico . Eleitoral
.,

'

Do Cartorío Eleitora] da 13a. Zona, pede-nos seja publicado que,
de acôrdo com, o art. 5° do R�gimento dos' Juizos e Cartorios Eleito;
rais, l,l'E�TREGA DE TITULOS ELEITORAI* SERA FEITA SóMEN'
TE NO HORARIO DAS 14 AS 16 'HO�AS, diáriamente.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.' Para fomentar o áprêveítamento intelectual dos seús aluo
nos, O Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunosex
temos. O estudo 'Será assistido por um professor padre.

.
'

Horário: 7,30 às.a .das 13 às 18,10.
,

Hora de entrada ,aÕimeio 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 "TIa Secretária.

-

Mensálidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
<

Nota: Mês. começado deve ser pago integralmente.

�, ,

; 1'1orfanópoU. - s..1a Calarl..

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

�i �; #J!: .

\AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

\ '

./' &

DArl LOGRAFIA� . (�iffeio Pérola)

Praça 1& tle Novembro, ZZ - ze· ....

- �

J!9Ile.: 1.124 • 1.181.\ '

(orrespond.llcll
(oll.,clll,

(onlere
.Dlplom.

'DIREQlo.
A.élla M riUozzi

METODOI
;) 'Moderoo 8 Eficleote

c

Au. General Bltlencourt, 48
" (Esquina AlberAue NotUrno) _

./

lhe. em .....&vel pto. um' ...u.. ele
excelente aperitivo Kl'OT. laia...
.. V. Si&. da· _tar.1IO ........
oe... gaD�:ElTEÉ 1A1f-

.

13;:11 O I1EU APERITIVO
� PREDILETO!

.

(//'1 iooooro D.IKlNlrU../HA.CtlIf. r fr�(JI

.........__ ITI....I .... _.

Bom binóculo
-

'Orande visão

Visão maior e .áÍai. perfeita
que a de um bom biD�oIo

aLcaDO. quem tem a61id.
Instrucão.

Bon. Jivros. sobre todo. Oi'

..ssun tos: I

LIVR'ARIA ROSA
Rua Deodoro. 33-· FloriaIl6po!l'S

T

•.. r'eune som ....
acabamento ..

:solidez... no piano perfeito!

'Além de'vâri_&s modêlos pára
pronta entrega ... êste rnar'avi

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

pagamento ·a·1.ongo prazo!

Subwartzmauo
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - TeI. KNOT

Praça 15 de Novembro n.20·
2°. andar

FlóTian,ópolis,

I ��. A'''-'
_.........__-

J._.
"WtM, A,..,.. Fabrloant•• dl.trlbuldor•• dal'afa",ada.. ooa·'r 1--.,.. '11 '11 f.ogõ•• ·DISTINTA� • RIV,ET'.Ponu. u� IIraa� .

d••ortlm.nto d. aal.mlral. rlloadol. brlll'

,
'

.

/'
!

par. alfalat... q1l'� Ir.aeb. dlr.tam.nte da.

I••lhor.. Idbl'toa.� A Cal. -4 CAPITAL·, lhama.
'

••t.agllo dOI SDrl� Com.lrol••t.l. da "lnt.rlol no ••ntldo d.:lh. 1(1'I....m. \'1••
•lllta ant•• d. ef.tuo·lr.m lu,ae oompral' MATRIZ em F!Ql'laa6poU••. :l1FILIAIS.ra Bluna.nau:. LaJn.) ,

'

.'
_

;

----------- �
.

JS .._ Ma

"
.
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o ESTADO-Sábado, 9
\

de Setembro oe .1d50 5

(ALVARUS DE OLlVEIRA)

B' preciSo derrotar,· Vau votar:em João Batista :Bonnassis
8S comonistar

'Viário da r.fejropole.,

Só o.metrô 'salvará o ,carioca Por AI Neto

"

}"

'""
.

,.;';�_'_ _;,..;.l�3?1������·��;;';····-��=; ...,. --!

deputa'" �stad'uai pelo IP.SJJ:

ttltame.
, _....-;. ,;

Florianópolis, 5 de Agôsto
Baõerto JIoellmaIÍn

Secretárlo

de 3950.

l�·-B. C�
EDITAL,

.. O SI'_ Major Aqente Diretor drJ
14° Batalhé{o. de Caçadores, nesta l'

-e:!�l1dé, . comurni�a .qlle, ,no próxi.
mo, dia 9 de Setembro, as 9,90,
homsj,:'será realisada a venda em

hasle.:pública de 9 muares e 1 ca

valo. <o, interessados dev!erão
comparecei' a. séde do Ba{alhão'
nos dias c horas mencionadas.

'As)
'.

Jack de' Mello Lóp'es
2° Tenente Tesoureiro

/

••••
'.

• • ... •• 10- ••••

fllAQUEW EM CEm
VINQO' CREOSOTADO
"!ILVEIIK" -,

VÊNDE-SE
IMOVEI�

(lf'i teríosamente.

Aluga'se uma, ii. Rua Májor Costa,
n, 32�
Tratar no Banco Agrícola.

.I

Rádios Ati ân
\

Díretes tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

� .,

a-
.

� �
...

Atlântida - O sucesso da

ONDAS
,

técnica electrônica
, y

Atlânlida - Super construção para durar mais - AUântida � Som ratural - Alta, sensíbílldade"-
Otima seletividade VENDAS. Á VI8TA E A LONGO . PRAZO.

R�dios __

- Electro\Õ;' Tfansmlasoresv-'- Arilp.lifícadcires

·'t�ântida ,Rádio -_Cata'rinen'se 'L'imitada

Grande alcance

'1

...

_-------""-__..,...,.____._-'--...

!
,

/
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6 o �ADO-Sáb�do, 9 de' Setemb o de 1950

Esgrima,.

Dir,çio de PEDRO PAULO MACHADO

-'

,
J_ ,OdDS.,ora'" r �

P • l./MÃO
• ABAeAXI

• lARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(arllo�,ml2enveloPei
de5 frulos dJltlemt54,16,,,
ReEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos SíJC-fRtJTI

éAIXA POSTAL 1008
éURITIBt - PAltAN/:'

.

I '

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos �de Carbono' etc'

A
'--

V a í

,

',Em beneficio da Casa,do Projessor, realiza-se, ama'nhã, no

grandiosa e sensacíoaal tarde 'esportiva, pa�licipando nada menos
"

'

em disputa de valiosas taças.

'rínense.
Pelo patrono foi of'ereejdo aos

-disputantes um troféu e medalhas

que constitue um.marco inedito na

Iiistorãa dos desportos de Santa
Catar-ina, uma vez que trata-se do

, Ivrimeito encontro de' esgrima, em Encer-rou-se na tardé de 7 o tor-'
Santa Catarma, com entidades de meio de florete dos cadetes da Pó
outro Estado. Esse marco evíden- licia Milíjar, com a seguinte co
-eia a evolução .do desporto

r ama-' locação dentre os 9 dísputantes :
dor. e constitue 11m eloquente 1° \Valla,ee Capela, 20 Zizimo Mo

ex�mlp�. pois incóntestjrvelmente r,e\r:a. 3° Déc_i{) Lago, 40 Edmundo
a Jsgrima é um desporto de difi- Basto Jnr., 5° Alinor José Ruths. • ". .. .. .. . .. .. .. .. ..,

cíl prática, dada a suâ' morosa e Presente. ao torneío seleta as- JOÃO BATISTA BO�NASSIS
árdua.Taprendizagem. sístência na qual se encontrava o PARA DEPUTADO ESTADUAL
Ê de se esperarcque esteja bem sr. Cel.. Lara Bíbas Secretário .da

-eoncor-rida a Sala D'Arrnas da P. Segurança e ten. CeI. Eloy Men
M., pois seleta assistenoia tem des, CmL Geral, foram pelos mes

S€mpre ,prestigiiad{) os�' eleganté� I mo:s ,entregues as, medalhas ofe-
tom,eios d,e esgdma ali realiza- recidas pelo Coma!_1do aos 10 e 20
aos, ',lugar,es:

J

Grandiosa

Terá inicio hoje a prova, Dr. Tolentino de Carvalho.c-Bn
centram-se' nesta capital os esgrimistas gauchos.c-En
cerrou-se o torneio dos cadetes da Polícia Militar. r

Hoje, as !l). horas, na Sala D'Ar- prestadas .si�ificati.vas homena-
mas d'a Policia Militar, que estará gens, inclusive a entrega de uma

frianqueada ao lpulWico, terá! íní- flâmula da A. Á. B. V. acompanha
cio"o torneio DR. TOLENTINO J?oE da de uma mensagem desta entida
CARVALHO, primeiro embate es- de á/ Sociedade Ginástica Porto
-grtmistico interestadual r-ealiza- Alegre (SOGIPA).
do em Santa Oatarína. '

A prova será nas dres .armas-c-
A prova' dedicada ',ao ilustre, florete - espada _:_ sabre +, e _{)be_�

Edil; é o [usto e merecido recó- decerá ao -segtrinte .programa :
'

mhecimento ao fato de ter o �,es- Sábado (9) - 15 horas: torneio
'mo 'patrocinado a vinda dos �s- de florete" 'p"or equipe.
,grimist'as ganches ,à "nossa terra. 14,30 hora.s: torneío de espada
proporcíonando, assim uma gran- por equipe,
-dé ooprtunídade á esgrima' oata- 20 horas: torneio de sabre: por

.
( \

equipe.

Domingo (lO) - 10 horas: -

torneio individual de florete" Se
rá suspenso as' 11.30 horas e rei
niciado as 15 horas,

. \

Esportiva
estádio da 'F€D,
de 10 clubes,

I Torneio
Será iniciado hoje à noite. em Ilores, que formar-ão força máxi.,

Blumenau, o "Torneio de Voleibol ma do Estado que disputará (f!

do Centenário. participando vá- Campeonato Brasilefro de Voleí
rias equipes do Estado. Amanhã bol, programa'do para os 'dias 28�
'prosseguira- a disputa que tem co- 29 e 30 do corrente, em Porto A
mo objetivo a, veri,ficação 'dos va- "legre,

do Centencmo

(

'NulDerolJ do certame ci
I ladino de profissionais

. .' ,

Na vanguarda o, Fig�eirens�.-Sau� novamente isolado'
como artilh�eiro._;-:-Heho contínua sendo o mais vasado.

Realizado :0 encontro Avai x negativo: Botelho, do Guarani,
Eigueirense, com a vitória dêste I São 'os seguinte� _o,s arguei1'6if,
último por 2 x 1. Iícou sendo- a' que atuaram: Invíõtos : Santana.

seguinté 'a classificação dos' .con- (Atlético)' e Mafra (Píguelrensej ;
correntes ao cértame. citadino de com 1 te�to: DolIy (Figuel!:en:o;e);;
futebol:

"

�om 2 tentos; �,aJra (Bocaiuva);;
10 lugar - Figueirense, com O com 3 tentos: Damiani (Bocaluva)

pontos perdidos. e Luiz (Atlético); com, 4 tentos:

20 lugar - Avaí, com 2 pontos Ado-li�ho (Avai) e Ari. (Paula .Ha_
perdidos. " mos}, com 5 ten.to�., SantIagO'

30 lugar - 'Guarani e Atlétíco, (Paula R'lll10s) e Isaías (Guara...

_

com 4 pontos perdidos. ni) ; com 7 tentos: Hélio, (Bocaíu.;
40,'!ugar :- Paula Ramos e Booaí- v�) .

uva, com 5 pontos perdidos. f ... - . - , , •. -' · .. . .. )11

São os seguintes os' artílheirus ' TINTAS
f
PARA PINTURA

Com 5 tentos Saul, dê> Avaí. C O T TOM A R
�

'Com 4 tentos F,elipinho, do , " " .. ',

Avaí. ," '

I JOÃO BATISTA BONNASSIS
Com 2, tentos - Bráulio, Osman. PARA DEPUTADO ESTADUAL,

Néde e Gil. (lo Figueirense; Jai-I . ",',

• -

,

'

me' do Guarani e Helinho; do Bo�,
'

" ,,- �

cai�va. ' I
t Com 1 tento - Njzeta, Tião e

,

Benteví. do Avaí; Ibío , Tainho;
Vitor e Moacir, do Guarani ; 'Ita
mar, do Paulal Ramos; Raiano. do

Bocaiuva: Caréca, Motorainho e

Amorírn, do Atlético. Artilheiro

, -' !1umprimentos) a ,todos

D�sde a noite, de 7 encontram- peHdoces., Par.abens aos
se em nossa,' Capital os' .atiradores res; ,�;,:v' '�"l�i '

"-

<Ia SOGIPA.

0,'\ coro

vencedo-

·x
')

A t l é t i C O
( '\. .' ,

'VenceR_ O campeão da Cidade depOIS de esta'r perden-
do/por 2xO.,-��ul (2), B.oos, Felipinho, Quido (penalti,

Amornil e Gatmho" os marcadores.
Em homenagem às Fôrças) Ar-

to no que concerne 'às tr'anias. A! do um chute alto de Nizeta. O<A delegação, chefi;ada pelo à,es- mada, pela passagem do Dia da
equipe de Niz�ta, atuando sem' Ó quinto tento avaiano e o último,portis1ta Gerhard Thêisen conta:� Para colocar SOLA Indel)endencia, d-efrontaram-se a-
concurso de Adol:finh.o, Minela e da Larde surgiu no últi� m'inutocem. os esgrÍmistas Reno Todes- mistosamenLe na tarde de ante-on- Jlair: constituiu úm joguete ,nas da luta, provenien,te de unia mag-chini, Nadir Fo'ntourã e EgoiÍ Ai-

I
em ,seu Sapato fem, no 'esLádio da rua Bocaillva, mãos do "�nze" tdcolor, islo na nínca cabeçada de ,Saul. Resul-moré Terburg.

,

PROCURE as equipes do Avaí e, do AUétlclJ. pI:imeira fase, A ,turma do Atlé- tando final: Avaí 5 x' ÀtIético 2..Os embaixador,� sogipanos, em C A
-

partida eItl qllesLão serviu Üco nesse: periodo t'rabalhon efi- Como" vemos dos cinco tentos dacompaIlJhlia, IdOls is1eus \colt�as do' ,-.0's'wa'ldo para mostt'flr que o Avaí ainda ciente' e intdJig-élÜeinEÚlte, apro- ,bando azzmra quatro forallJ, obti-Barriga-Verde, vis-it;a.ram ont,em o
, nt:cessila de muito tl'cin(} e .'que o \'eitando benr as inúl1!eras falhas dos�de ccabeç;l. Durante todo (J;sr. PI\efeHo da Gapitl'l-I, patrono da telefÔÍ1 es 1536 e 1324 Atlético muita coisa poderá rea: do ad\;ersário. Daí a, expressilo tr,ariscorrrer, da porfia, Sau!, �en-'prova P 15 d N" 22 2 d

'

)1'zar D'O correll'l'e ano. Vimos' um f' I ,� d
'

'''lo '2 L 'A tA' F l'
.

h
.

. e ovo D. - '. an ar ' 'Í'Ú (tu marca 01' que aS'Sll1« u ,eVI" �,:,-ugus o, ll10pm, 'e IpIll o e-.Nas! já famosas "noites de sex-
\_'.. i\vai irreconhecive!' com seus jogu_ a O, além de ,um tento ',de Oaréca Motorzinho perderam' troas',' opor-ta-feira' do Búrjga Verd,e, foram (lores e'm completo de;entendimell_

qne o áebHl'o invalirón injusta- [uI1,idades para g'olear. A vitória.

-���������������������-,���������'���-����������-,��- mente, Gatinho�a g�nd� figura da equ�e HZUcr� f� j�� ma.,) S"� S O .' _' • S P O r I • da ,primeira etapa consignou ,0, não há negar que o At.lético me"")L' ",1

/
'

, _'
'

"
'. .' ponlo inicial ela tarde, com um recia um rr<e,suItado llÍ'elhor. 'Os:

, potente pelotaço çle fóra dá área, melhores for(!l11, Danda, Boos:�Não houve, até hoje, em todo o cerLame mundial, já c'ai o asso- pior ale,stado possivel de, nos'sa ,a.os 23 minntos, TraÍlscorridos Brognolli B 'Nizeta, no AvaL e San-"!Illlmdo, um certame da magnitu- ci'ativo nacional, ao influx,o ,das edu�açã'o • .ele 1105so gráu de civi- mais três' rninuLos o Atlétiéo con- tana, Waldir, GaHnho, Amo.rÍm..de do nTO Campeonato Mundial paixões clubísticas, nas mais con� lidadc. Tud,o {) que ganhamos na seglve � segundo e j]]'timô 'tento, Garéca e Motorzinho, no Atlético�de fllLebol 'CJue alcançalSse Q seu denayeis ti perniciosas praticas. 'Cop'â do Mundo, perdemos, ,em pou- pOT inGermédio ele Amorim. .ArrI- .
Os guadrôs iogaraIll assim_ çonsnivel disciplinar. Basta que se re- Em Santos, uma ,torcida vcncedo- cl1S instantes, _"ão ,término' 'do bos os tentos i'oram indefensáveis ütuidos;,carde: não houve uma ,exÍlursã:o de Ta não encontrou melhor forma IJJatc'h 'Vasco x América" domingo Na sengunda fase o jogo assumiu AVAí Brognali i, FatécOtjogador sequer, ,e poucas' inter- de manifestar su.a alegria do que ultimo., no Rio. novo' aspecto.' En'lpreg'ando-se (Quido) e Dallda; Quido (AbrelÍ' ,e;'l'UPtões de jogo ,e, eoperaram pa� inv�stir contra cronistas e tor{!e;' com ardor e combativiçlade, {) depois Bolão), Boas' e Joe!; Ben..ra repreensão de atletas. dore.s da cidade, de São Paulo, cu-, Não' é possivel a repetição d,e �'onze'" azzLÍl'a 'passa a jogar me- leví (Sanl ,e d,epois Felipe), -Nize-Depoi,s f.õi o préUo final. O jo team represe'lltaliv'Ü deixou o tais fatos. Há ele haver uma ma- lllor, mas !l,em por isso decai a d,,- Fenpe (Gunther e depois TiBratSil perde\l, E nunca úm

ven_{gramadEl
batido. No -lUo pior: neir,ar de refreai, a paixão .luhís'- produção técnica do Atlético. Aos ão), TÚio (Sall.! e depois Benteví)

,

cedor, estrangeiro ,no p,aís que confIÜós 'e tropeli,as de gra_y_es con- tica. Nem que seja através &w nfe� 'i 9 . minutos, KaproveitandQ ui� ,es-) e Saul (Mackowieski e "novamenteg,ervia .de )o�al da d�sputa, foi tão seCJilienc:i,as demarc�l'�m o des'fe- didas e.xtremas. �Do, con. trúrio, cauteio, ° "p1'vot," Boas, 'consegue, S.an!).
'

aplan\l�do, tao respeItado, como o eho elo embat,e AmerIca x Vasco. não tarda que maIS Jovens- mor- com uma linda cabéçacla, o primei, A'rLÊTICO _

'

Santana, WaÍdÍl""onze� cele,� no Estádio de 1\1a_' E o, que .foi pior, -il'remediavel: ram barbaramente,e mais criam- 1'0 tento dos ,azues, Nl�ais seis mi- e P,celro; Cazuza, Chocolate e Ga�'l'ac�na, na tarde' en�olar,ada de f6 caiu, aqui, vl1ima �a üresponsa_, ça� fique_lp na orfandade. Ade- I1lltoS e fi eJíl1patada a partida por \Oinho; A1.1!g·u.,to, iMOjtolr�inho, Mo,�-de Julho! /. bilidade ele alg'uns, um rapaz, dei- mais, não é esse, papel de crimi- intrrmédio de:"(Juiqo, ,executand�rajs e éaréca.
'

Parc�i,a CJue fluidos divinos ha- xando filhos .cri,anças na' orfan_,' noso imlúmc, que o espOl;te cleve úllla pena_!,idacle máxima. Aos 27 Foi dirigenle da peleja, com fm-'viam Jorrado par sobre, o futebol" dade! representar 'em nossa terrn. ou minütos é desempalada a partida ca aluaoão, o sr. Dulcidio Silveira�'bl;asilciro,
_

alçan'do_o ás aIt�u',a\ Ora, convenhamos: isso não e II' em qualquer terra. '
'

por intermédio ele Feliipinho, de Flamengo ê Hel�cíIio Luz foram;de campeao da ,e�'P6rtividade! esporte. E, antes, algo que nos (IJo "Correio do Povo" de Por- cabeça: Aos 35' minutos Sau!' _de Ias litigantes ria prflliminar, ven:-',Puro engano. por�em.' Passado q depri,nie., ,e enxovalha. Que dá o l to Alegre''').
'

cabeça, fez o 40 goal, aproveitan-, cendo o pl'Ímeiro por 1 a O.�
-

c
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I
Dr. (LARNO G.

GALLEYTI
�DVOGADO

Crima a ch.al
Ooaatltulção li. Sooledad..

NATURALIZAÇOEB
Titulo. Daclal'at61'lo.

Eecl'lt6rio a R••id.ncla
Rua TiI·adenta. n.

FONE •• 1468

DR. I. LOOITO FILHO
DoenÇas dp aparêlho respiratório

TU8ERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
naL de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do HO$pital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo $. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cens.: Felipe Schmidt, ii8
Consultas, idiariamente,

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

Agora, SIm!

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina _

DORIVAL S. LINO

�
Edifício IPASE '- 2. and�r

I' Caixa Postal 260 \
Florianópolis, - S. Catarina

..

DRA. WLADYSLAWA
.
WOL.OWSKA MUSSJ

e

DR. ANTONIO D� MU�SI
. Médicos _

,

Cirurgia-CÚniéâ' Geri:Parto.

Serviço completo e especíalísado das pOENÇAS DB
SENHORAS. com mod&rnos métodos de diagnóaticó e tra-
tamento.

'

,

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - g--
TABOLISMO BASAL

:::::.___.
Radioterapia por onda$ cutt.s-EIetrocoagula�;

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo
Consultório: Rú� Trajao'o, nO 1, tO ,andar - 'Edifieio

do Montepio. ! ,

, Horário: .Dali O ás 12 b,oral - Dr. MUHI.
r: Das 15 ás 18 boras - Dra. Mussi:

ReBidên�a - Rua Bantol l)umo�t, S,/Apto. J.

-." - •.

CÕMPANlItÃ"�mlNÇlTJL"ffA&"Bm;fDV-
"-= fadada em 1870 - Sé.de: IAHIA

��DI0S E TRANSPORTES
CUra tio Bala.�••• ' 1.44

CAPITAL B RESERVAS ......... �. • • • Cr,
'Reaponaabildadea •.•••• • • • • • • • ••••••

' er.
Receita .••. ,.. .• • . • • • ••••

-

•• '_ •••.••.': • Crt
Ativo .. .! •• : •• '...... .. .'. • • •• ••••••••• Crf
Siniatroa' pago. uoa óltimo. 10 aDOI •••• Ci-t
Relponaabilidadea .••..• •• •• •••• • • • • • Clt

(O.'OO.�.J'o
'.»78.401.755,17

'7.053,241,so
142.176.601,80
,a.887 811.10

71.7SI.40Úoe,Jo
, )Diretorea� "'"'

Dr.Pa.pbllo d'Utra Jl'reire ti., CarTall., Dr. Jl'raaclaeo d. IÜ.
Allieio Ma.erra. Dr. Joaqaim Barreto de AraiJo • JoH Altre.)

""_-_-.-.-..-.-.--4-.-.-.-..-" ...-.-.-.-.."._-.-.-.-_-__.-...-.-_-_......."'r_-ATA..._......-'JA........ _ ....T. w •. "..1
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�Rt\DI0TER·APIA '

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO '

Ate.de, iàriameate, ao HOI,itaI .e CarIô••
.

, [I -

,>

. 5 é OE SOCIAL�

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,1ÁRIOS DA pp.TRIA
-

N.O 168 • 1.° AN_O,AR
CAIXA POSTA!., õa� • rELliFONE 664(1 .·Tt;,I.EGRAMAS: oPRO'TECTORAt

Agencia tleral para�· 8t8.
/

Catarina
. -, Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel nPl,Otectora II FLORIANOPOLIS
�-.

-

Dr. Lins Neves,' �Qr. Polydoro E. S. Thiêgo
........... Maternidade ••"ic. 'e, 'B�co • ,aneu.

Ro.pUat de Caridad. '.. Roepllal de �.de de ,f')o.

CLINICA DE SENHORAS - Gl- rIaJlópoH•• AalBtenw d.

BuRGIA PARTeS ..
-' 'lúterDidade

)lalDóatico Mn\rolel,e tratamento, Doença dOi órgio& munOl, ....

,�.lIud� da lP.'iivid� DlI��- ,

cIa1ment., d�A=oraçlo, i ,w.
• )(OJI' � I!dol�en� e «!a �nopa�- lloeDçu da tirold!; e d� ......
,..5 PertUbaç6ea meDltnlal&, h'-'''' du1u lpte1'1lu

�

� e tumor61 do aparellío ,�sii. �ca • elrurtd.á de ieDlaoru -
�

_ J_ ,r . :Jc! ....

.r feminino. PU1,OI
'

��ea do utero, .0virlOl. trom· nsIOTERAPIA-.":: ELEcTROCAR"I
.....pendice, b'niu, varls... �c. DIOGllAFIA - METABOLISMO

�gia pliatiêa do perineo' (ru. BASAL

vu) (' IOBABIO DE CONSULTA$! -
j ilSISTENCIA AO PARTO B Oe:8- 'D1àriàmentedaB 15b 19 ho-

B4COES OBST8mCAS ru.
,� [, - , ":<'

t.,..Çu� glaildalarea, tirolde, o"'· ., CONSULTóRIO·;
'i•• hipopiae. ete.) Rua Vitór Melreleaj;L '11
tI8larblOlJ oenOJo. - &terUldad. Fone manúàl 1.761 .

;_ a•.,1l. '.
'

RESID:&NCI,&fF
.:ouultórlo R. Joio Pinto ,- bL ,r "._mela Trompow.kl.1.
. , ,

"'

M1
fi Fone manuaI 711

Rflm.d. R. 7 de Setembro - .dit.
;ru ce Soou - Tel. 84ft.

. nr)�' ,

Dr. Newton d·A.vil ..
Qi�Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GltRAI, - AI,TA a·
aURGA ,- MOI,:lSTIAS D. •..

NHORAS ...., P.&ITO'
,

:J'ónlado__pela :J'M1IIdaü de ....
..... UIIi....,..tdade de SIe Palll-.
DIIde foi ...Iatente 'por "iria. _ de
hrYi90 Cirúrgiéo do Pro«- AlI'"

CerHII _iii
-r

�. do eattlmaao • 'rIU eIrft]a.
na. iate.tinos delpdo • �, tini·

de, riDO, ,pr6atata. besip, 11--'
."'rlM e trompal. 'Varicoeel.. �

ceIe, iui... u. e
.
ben!&l.

Cmeultal: na. ':ti 5 horu. I na

'J'eUpe Schmidt, '�1 o (alta. da' casa
'

.... Parail!). ,T!ll�. 1.591
ae.idf�: Rue Katen. 1u1.., 171;

Teief. )l. -764

Clnrci. geral - Doellças de S._Ia..
ra. - proctologiá
FJetrieidade Médiea

-

Couultório: Rua Vitor Meirelea Il.

'" ,. _ Telefone 1.S07
Conaultas: ÁS 11,30 boraa fi 1 tar· \

ie dU 15 boras em diante
Reaidência: Rua Vida! RaInOI' D.

• - Telefone 1.422.

-_..._-----'

.1
Dr. /:to. Santaela

(Parmado P'eía Paculdade N�
Dal de' lIedJclha da UDi"er81dada

�dcJBrun) J

lI6d1eo ,,ºr concurso da A881st�
, ,ela. Ps1copatas _ do D1lItr1to
,

'PederaI
-

�

h·lnterno 'de �ospltal Ps1qufA.
trtco é lIanlcOmio Judictuio
_ da Oapltal Pede.·aI' , ,

1I:i[·lnt'emo da &anta Oasa de 111·
'H!.1córdta do RIo d. Janeiro
OLtlfIOA IUlDIOA - 00_0.&8

NBRVOISA8
OoI1llult&1o: ,JId1flclo AlIItlJa.

.eto - 8ela I.
Bes1dllicla: '

Avenida Rio Branco, 144

O M I S P
Das la -ta 1. horU

"
r. �j ton imo,ne e'reire Telefone: - '

- OOIlllUltórto � 1.1113.
Clinica Cirurgica .

.lhUdtncla
-

- u...
-' Bolestiu de Senhora.

'

4) YA.D.D. I'.ID.lI-'
--

CIRURGIA GERAL 'l'09Nà ...........
'H Serviços dos Professores Bene�

I PI'08'l'OIIOt -

lieto �ontenegro e, Piragibe �<,;. ���..:.&l:Jl�BD
�eira (São Paulo)

-

l .-vaa
I

Oolllultae: Das 11. ii 17 boru
......

"éÃ8Ã8 .•. D:BBDói' .

-Kg. Fernando Machado. 10 Ponue V. a. eiI.Iaa ou telftrIuIe .....
vender?
NAo encontra comprador'
Entregue ao �t6r1o DnGItUI....

L L. AlveII.
,

Rua Deodoíó M.

reguiares de carga f oqé,tc'-c::\é

s10 FRANCISCO:_ DO SUL para NOV4' fOBI
�

lnfol'magõe. como. Agente. -:

Plorian6poli. - Cadoa HoepckeSIA - CI- Teletone 1.'212 ( En:!. telel.
São Franci.co do S�I-,.._car1o! Hoepcke S/A -eI - Teleloae 6 - MOOR�M�CK

!

,. 1

Dr..Mário .Wendhlusen
íIbd.. .6d1ea de edallDa ÍI, Iri.....
Ooanltór1o, - Rua Joio Pinto, 1.

Telef. )l. 76IJ
OIuaIta das 4 ta • , .......

�'uIa: J'eU". 8eIIaYt .. •..
'1 Xeld. 11"

Dr. Paulo Fonta
CllAico i ..;..u�

c.ualt6r1o: Rua Vitor )lllm.il, li.
Telefou: 1.405

,C-llltu da 10 " 12 • da U ..
til !ln. Itnldheia: .Rua BI--.

H. _,. Telef01le: l.tlH

CIlIIIca exclaainmente' -cia .na....
Itu SeldlUlha,Karl.... II

Telefoii II. 711'

Dr. M. S. Cevelcéinti

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"··da
o Rdio

elA,�ETZELjIN o ITSl'RIA.L·JOIN V [L L Bi; (MlIru
\

TORNA A ROUPA BRANQUISS1MA
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Getúlio Vargas· não aprovou o propalada·�pôio dos trabalbistas ao candidal
da Uniãô Democrática Nac'ional, neste fstado.

trapiche proprio para atracar

Seis destroíers brasíleíros seriam enyiados para atuar qualquer navio que entrar

nos mares da Asia.-Auxilio financeiro qo Brasil. neste porto, hem como dez es-

, talelros ao lado· do 'trapiche,
,RIO, 8. C)l. A.) - Nos meios Hgadosvá Marinha colheu um vesper-

,parj!_ engradear 800 duzias de
tino, a propósito da ida de seis', destroíers brasi�iros para atuar nos

. ·ID.adeir'a, existindo na frente
mares dia ,A,�i{l, a informação de que na, verdade. cogita-se atualriIen;.·

_ do Deposito,. uma praça, para
te da organização d'� um sistema ,comum de deíesa e proteção da

descarga de madeiras. Exis-
Iinha Dakar-Natal, considerada de ímportancía viíal para todas as. ru- tem tambem trilhos e

_
vago-

tas maritimas do Atlanlíco-sul. A visita do almirante Flavio F'iguei-. netes,
-

redo, aos Estadoa.Unídos estará ligada a esse plano. �

•

R'rO, 8 (V. A.) _ O presidente da Republicá dirigiu mensagem a'o Facilita-se
__

..
m7
elade do paga

mento.
Congresso, acompanhada de proiéto-leí abrindo o crédito, pelo Mi- Trata-se com o propríetá-
nístro da Fazenda, de 50 milhões de cruzeiros, como contríbuicão na, casa Clí-'t rio Sr. Salomão; v

brasíleíre a�s esforvos d�s Nações Unidas na goréia. , per" à Rua 'I'rajano _ Floria-

Para ·a . vinda de imiura"-tes��bolaDdeses T7pOli:. "1-'
_ ,.

BleitQ tt empossada a -líova diretoria da
•

,.'

- (jCRICO a emao para
�

Orq'oe'stra JoveoU lIesta' capital<: Será assínado um tratado .entre

fih
·

. .

1-
. S bscrt 1

v Brasil e a Holanda rl"8 arooD IDa
' u scrito pe o sr. Tito Livig· Diretor Artlsüco : Armênio wen-

"ti Baião 1° secretário da Orquestrn dhausen.
'

- BUENOS AI�ES, 8,. (UP) - ?he� Juvenil de .Fl�r:ia�ópoJis, T·ecebe- Conselheíros : Neusa Maria nr
gou a es�á.> capital p�la traban�al co

mos ,e agradecemos a seguinte co- chter, Estefano N. Savãs, Erviu
mo tecníeo da fábnca argentma de, . _ .'

.

•

aviões de propulsão a jato o famoso mumcaeao : Rubi Teixeira, Friedrich Braschke.,
construtor alemão Joackim Haukho- Florianópolis" 31 de agósto de Sem mais, apresentamos os, nos-

le, Esse construtor trabalhou na Ale- 1950. sos protestos .de elevada estima e"

manha, durante sete anos, na cofís- Prezados �enhores.:, consideração,
trução das bombas foguetes V·Dois.

. Levamos s: ao conhecimento de A'fENCIOSAM l!;,NT'C' "".

Vs.Ss. que, em...·Assembléia Geral
'Ordinária, realizada em 27 do 'eôf
rente, para a eleição e posse da
nova Diretoria, para ° período
1950 -1951" foram eleitos os se-

guintes:' RIO, 8 V.A. Mara Rúbia, a Raínbae
das Atrizes, Henr-ique 'Pongettí, au

Presidente: Mauro Fausto Gil, tal' critico teatral, Geisa Bôscol í, em'
�

Secretário : Tito Livío Baião, presárto, Agnelo Macedo, crítico dlF"'

>'l'esou�'eiro: Josiliv.ia Schmidt.· C. Manhã, Gilberto Trompowki cro·"

Di.retor-Musical: EmUio da Si! nista social de "O Jornal"; Antônio>
Fernando 'de Bulhões Carvalho, es··

critor e tradutor teatral, e Eurico No'"

nato, 'secretário do Teatro do Estu-'

d'ante constituem a Comissão Orga-'
nizadora da homenagem que será prego·

retoria recém_empossada, os s., tàda ao animador e grande incenti-

guintes: vador do nosso teatro o escritor e di·

plomata Pascoal Carlos Magno. A.
Regell{,�: Mário Ce?,a�' L')Ureir<:.' ,festa, \·-ealizar·pe'·á num dos pl'inc!"'

pais teatros da cidade no;próximo dia:..

Im·l·grapa-O .- tall" ilDa ::tenPa��o o��O:i:�rv� ose�o:�gl;::� :::
" qualidade de pr11'lleiro secretário da'"

parn 8 qaraná embaixada.
.

r,,' C Constai'á a homenagem de um grano'
CURITIBA, 8 V.A. - É esperado dioso espetáculo surpresa e ,será pa

nesta capital a Missão italiana "Vitó· trocinàdo por diversas entidades cuI- '

rio �ochi", que. 'vem tratar da imi· turais e estudantis, além de amigos 8'''

graçao nacional para o Estado, por ádmiradores, Cl\jos nomes' serão di··\
intermédio da FederaçíLo pabnaense viulgados posteriQrmerute.
de Colonizaçã( � Imigração, entidade O escrito!' Pascoal Carlos Magnc;.....

que dispõe_ dos recursos necessarios chegou ao Rio, ontem, no Constella'"
• para tal emprendimento. tion da Panair.
I

Vão. ser abertas as' in'scrições nas
Escolas de Aprendizes�arinheiros

,

..�
RIO, 8 V.A.\,- As inscrições para so, nas Delegacias' da Capitania dos

matricula nas Escolas de Aprendizes· Portos em Porto Alegre, Pelotas,' Uru·
Marinheiros estarão abertas no pe- guaina, na AgênCia da Capitania dos
riodo de 15. de setembro a 15 de ou- Portos em Cabo Frio, nas Escolas de' Detubro- p. futuro. Aprendizes'MariIiheíros' d,e Santa 'Ca-:- .

As instruções para matricula serão tarüia e "Almirante Batista 'das Ne·
------

_,

fornecidas gratuiJamEmte aos ·intes· ves", no Sanatório Naval de Nova
sados, pe.ssoalmente ·ou pelo correio, Friburgo, no Escritório de Compras

RIO, 8 V.A. � Ruth dé ,Souza, pri'
nas Capitanias dos Portos dos ·Esta· da Marinha, ,em São Paúlo, e' na Di. meira. atriz do "Teatro Experimen·

dos do·Espirito Santo, São Paulo, Pa· retoria do Ensino Naval, no Ministé.
tàl do Negro ". e das primeiras figu'

raná, Rio Grande do Sul, Matõ Gros' rio da Marinha.
' ras do palCO brasileit'ó, foi contrata·

. , da pela Vera Cruz, sem prejuízo de

r ,.
.

-

d
-

-1-
suas atividades teatrais. Dois papéis

Lqulparaçao a penlCI 10ft -já lhe foram confiados. O primeiro em

.-
••

/ "Terra é Sempr,e Terra", que está
.' braSileira e eSfrange.-ra ',sendo filmado em C:ampinas, e o> se·

. _ . .
. _

. gundo, em "O Irmao das Almas""
�IO, 8 V.A. - A C�mlssa� qe_Sl'l �as lmpo�'t,:tdoras sediadas r no Bra· que começará a rodar nos prime�ros

mll�r�� conce�u. equlpar�ao .�a s��. A declsao foi tomada pela l'!1aio' meses de 1951, e será .o primeiro :IJ.l.
p!clllclhna prasllell'a á es}rangelTa, nas dos votos, após debates demo' me colorido até hoje realizado . na
Jnal grado os protest9.s de v.ára��. rados.

"- América do Sul.
--------�------

o sr.

FlORIANOPOLlS - 9- de Setewbro de 1950

Para defesa comum da lIoba __Dakak'·Natal

RIO, 8 (V. A.) _: Até meados do mês em curso, ao que se informa,
serão assínados entre o Brasil e a Holanda dois tratados. um de co

mércio" eoutro relativo a uma corrente imígrator-ia de colonos holan
deses. Já varíos pontos do pais trabalham imlgrantes deg.s� prece
dencía, com índíscutível exito.

�

Sino da liberdade
.

- f

NOVA YORK, 8 (UP) - O,> "Sino da Liberdade", um gigante d�
bronze de dez toneladas, fundido na Inglaterra e desembarcado em

NQva Y,ork, soará pela pr imeina vez por ocasião das certmonias 'de
àbertur& da Crusada da Liberdadec.que se realizarão nos Estados Uni
dos, durante D corrente mês, Ó· ex-comandante norte-a;nericano :na
Alemanha, Gal. Lucius Cla,y, está .à frente dessa campanha que procura
conquiS'tar mi!hõe.s d\ �10rte-americalí!-0s pana a Juta contr'a a propa
ganda c�munjisLa. O gr.ande sino ,s·erá. de'{}ois �nviado p'al'a a Alemanhla.

\
Estão gràVados no Sino da Libet'(lade os. seguintes (lizeres, dum dos

}Uiai�. falll�s9s Ilr�si�ente,& dos' ES,ta!1� lJ.IJ.id()s_: "Que �s:te mundo, sob
a: proteç.ão d,e Deus, veja o renascer da liberdade!".

Tremendo desastre leri'oviario
em .São Paulo causa 36 nlortes
SÃO PAULO,'8 V.A. - Tremendo

'desastl�e �err,ov�ário \')cfrreüv �n,te·
_ ontem,' com., O comboio da estrada de
ferro da Sorocabana, procedente de
OUl;{nhos. -O trem saltou dos trilhos,

.
/' batendo em seguida em uma porção

de postes telegráfigos, até que tom'
bou. Vários vagõ.es ficaram comple
,tamente transformados num nion,tão
de ferro e madeiras. Novas infoÍ'ma·
!IÕes, recebidas p�)Uco depois, acres·

centaram que já havi;am sido reti'
rados 36' cadáver,es, a maioria dos

'-

quaJs "completamente mutilados. Os
.destroços do comboio estão espalha'
dos num raio de uns 100 metros, e'm
uma mistura dantesca de escombros,
ca"áveres 18 f�ridos/ Informa1se fi·

nalme�e que õ maquinista Aristi'
des' Mariano, que conduzia o trem, te·
ria fugidO, acreditando as autorida·
des que o· mesmo seja CUlpado pelo
desastre, pais trazia o trem êm exces·
siva velocidade. O número de feridos
é aproximaàa1íiénte de 30, na sua
maioria' em estado desesperador.

"

MaDEIREIROS .Drt_ SIMõES
Procedente da Capital da Republica chegou ante-ontem a FIo

rianópolis, o sr. dr. Luiz Simões Lopes, Secretário Geral do Comité
Pro-Getulio Varg�s ne Brasil � influe�te lider do moviinento ira
balhista. .

.

S. s. veio .ac Estado observar a situação politica e colher da'
dos que de regresso, deverá expôr ao candidato e à alta direÇã
trabalhista.

Essa observação do panorama politico local, segundo apura
mos, foi solicitada pelo sr. Getulio Vargas, que não deu sua apre- -

-,
vação ao prop�lado acôrdo',do seu p�rtido_ao candidato da U.D.N� \
ao Govêrno dJLEstado.

-
,<

•

: .�

.

O sr. SiIDões LdJles manteve prolongadas conferências COIQJ

a direção pessedista, avistando-se em seguida, com os elementos,
que orientam o trabalhismo local..

' .

.

O sr, ·Simões Lopes,
.

que se hospedou na residência do sr..

Governador Aderbal Ramos da Silva, retornou ontem áo Rio, por
via-aérea.

Vende-se ou aluga-se, em

Flor�1a'l1&:po'l(i.s, S!Ub. �stn'ito
do Estreito, ao lado da Com-

panbia Floresbal, por preço
de ocasião, um Deposito .novo,
para madeira ou cereais, me-

l' dindo 1'2x43 metros' com 6 de

altt,ra, ico'm capaoidade para
5.000 duzias de madeira, com

Dr. I. Santaella
Reassomiu

.

a' elioiea

Uma faiS'c'a. elé·"
.

Irica o-ríginal'
POR,TO ALEGRE,'8 V.A. - Uma

faisc'a elétrica,' tendo 'caido numa re·

sidência no munícipio de Venâ'ncio
Aires, fêz o imfJOssiveI:. atingindo a

casa, em· meio à violenta chuva, foi
direta ao rádio inutilizando·o, quei'
mou a parede onde o mesmo

-

estava
encostado; foi ao armário de louças,
fazendo enorme estrago e, contil1uan·,
do sua trajetória, dirigiu-se à mesa

onde se encontrava a família reuni'

da, incendiando o paletó do sr. Ran·
dolfo Siveira e o vestido de sua es·

pôsa. Em segUida, saiu pela porta
da cozinha e foi derrubar a casa de
um génro da família f?ilveira.

Suc-Frufi.
o complemeÍlt@ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas',vitamina C
Hidrátos de carbono.

"

f,inema

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,

:. -

INFlAMAÇOES,
C�O C E I, R AS,'
F R I E

�.

I R A S,-
E 5 P I N H A S, E TC ..

Nova� d'iretorias

va Júnior,
Onadol': Paulo Henrique Biasi.
Para os cargos do "Col1s'êlh:) Ar

tístico", foram nomeados, pela Di'

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

F 11'0 G Q a�na·9/
Nem todas as' anedotas têm graca, dizia a Conseiheiro.
Em compensação muita,s anedotas' têm graça, responderia ()..

M{)nsi,eur. '

'Í';
A pro�ósi:to: o meu velho amig'o Cidadão Sebastiqp, no últi-"

mo numero da Região Ser1'ana conta CWe .a banda musiüàl ds-"
Tmarui ad,eriu a'o sr. Bornhausen�\ Estamo"s '3, duvidar dessa ade�
são sonora. E porque? Porque,' ségundo o Cidadão, os' moti
vos dessla ad'esã.o fog'em ao comum: não são, de ordem moral,

políticia ou econômica! 'São de ordem preventiva "De hOje ern

diante vamos aderir a U.D.N. p01'que (5 seu Pedrinho nos vai me·

ter o cacete I'"
,Se, pojs, o seU Ped1'inh(j não meter o caoete nos músi'()os, Il!ada:l

feito, que· cessante causa toli/tuI' effectusl
E é, isso o que vaJ acontecer. O seu pedr,inho é uma homem'"

mais que bon� Nunca mandou surrar nin�uem. O .seu invejáv,et.;
prestigio :.é.::,decorrência da 'sUla imens� bondade. •

Não haja dúvida que a banda d,e Imarui vai tocar na f.esta d,a;·
vitória do seu Pedrinho.

x
X

x

Agora outr,a, se.m _:graça: a Região SerI'ana,.i eJ:l1 seu ultimo'
númerü, defendeu o sr. �dson Valente, aquele nresmo a quem;;:
acusou de contrabandista e qllle moveu -um processo' contra o ex

diretor do jornal.
Faltou. Q órgão lageano, com o respeito:'
1 ° - ao .seu passado;
2° - 'ao seu 'ex-diretor
3° - ao advogado, nesta Capital;. do . ex-dii'eLor.

Pelo último agra'dece o

',.

.

__ :_"_l.
Gttilhe-rme. Tal.
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