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UOO DEEKE não é uma· experiên'cia•. O ilustre engenheira já está
: /

.

familiarizado com· u . .nossos probJemás, credencmndo-se, por-
,

.

j ;

�; f �1F"t.�a ,merecer o apoio e ô voto de seus concidadãos.-.I ni\!�;; ,',�!,l '?:., .
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Q II..lI8 ANTIGo DURIO DE SANTA CATARINA _
I I

.,.JdetúI� e D. ger••• , 8m�EI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA JUlIO!

Homenagens ao'
.

sr...Nerê.ú Ramos
e comitiva no

.mánícíple de Campos Novos
. Campos Nevés', 8

.

(O Estado) .� I110S e.. sua, comitiva, seguindo-se
Bealtzou-se ontem à aio ite uma grande :baile que se prolongou
�essão cívica no' salão do Clube até alta madrugada, Faâou, sau•

dando os excursionistas,'. o sr,

30 'de Março, promovido pelo Mauricio . Spalding, capitão da

Grupo Escolar "Gustavo Ríclrard" Fôrça Policial, que foi muito
em' homenagem ao sr, Nerêu -Ra-

<,
aplaudido.
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Dia de \

li

Jornalisla_
, .

Grato para:o profissional de Íl11-
Frens� é o dia que hoje transcor

I'e, pois lhe-é consagrado..J� o dia
do Jornalista.

Classe laboriosa que empresta à
eoletívidade sua constante ener gi a
na 'solução das cousas púbtic.is ; â
cultura, vulgarização ampla; e

or-ientação à opimao nacional,
'J

merece, respeitada.
'.0 jornalismo brasileíro, mercê

de
.

uma imprensa que não desilus

;tra sua honrosa tradição, mror

dade os fatos que interessam à vi"
\,' ,

. mando- com critério e responsabill-
di da "Pátria, comemorará, com re

gozijo, .Q seu dia.
.

.
'

Os que têm conclênoía dias ohri

,S'a�ões adv-jndas da pr átíca 'do jor
nalismo honesto. dévenl sentir-se l

à vontade neste amplexo de soli

dariedade que irmana a numerosa

classe que
.

escreve para o público.
.

Saudamos, .neste registo, efusi
vamente, o profissional em festa.

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

o candidato pode
�

·í votar no logar onde se

encontrar no dia
das �leições.

RIO, 9 (V.A.) - Ó Tribunal Su

perior Eleitoral elíl resposta ,�a u·
.

lua consulta do Partido Trabalhis.
·ta Brasileiro sobre se oandidato a

cargo. el,etivo pode valar no loc:al
em que se encontra no dia do pIei·
to, respondeu que o Código Elei
'toraI no. artigo 76, parágrafo 10

em suas diversas letras assim o

autoriza.
I

Esc�ar'eceu ainda .o Tribunal

que e.sse voto deve-ser tomado em

separado e .a.purado ,tambelll em.

,separadp no final dos tra.:balhos.
Isto é, pode votar de acordo çom
os r'esguardos tomados no citado

artigo.

'A dat� magna do
Brasil DO' exterior'
RIO, 9 V.A. - Noticias proceden·

tes da Aniérica e da Europa saudám a

data magna dó Brasil. A ill).prensa
carioca publica telegrámas com men·

.sagells do presidente Truman, ,do

presidénte Luigi Einaudi e do primei,
1'0 ministro Conde CarIo Sforz,,: da
italia. Qutros telegramas dão '

_

conta

da festa da independencia do Bra'

si� ehl Washington, Montevidéu e Bo·

'gotá: tivéam suas imprensas inte'

ressadas em nõSsa data prinCipal, di·

zendo: Ei Diario" uruguaio que a

grànde vitalidade do' Brasil conv�r'
1I;eu--se ,1em magnifica reserva' pai:'a
todas ás ci-ises do ocidente '8 exem·

j}lo para, toda a Am'l-rica.

A' lição de Edmundo 48, Luz Pinto
.

": Cresce de maneira empolgante . e entusíastíea, o�
movimento popular que visa reconduzir NerêiíRamos ' .

ao Senado da República, pelo' voto unânime de San-
ta Catarina.

- ,

A repercussão desse movimento já ultrapassou as
fronteiras do Estado. É que os brasileiros. do norte,
do centro e do sul se'a�ostumàram a admirar e a resr

(peitar Nerêu Ramos, pela -austerídade e correção de
seu caráter, pelo seu talento e pela firmzea de suas
convicções democrátícas; .... .

Depois do Iamentavel epiSódio da escolha ,dos.
candidatos à sucessão presidencíalc-toda a nação bra
sileira ficou de olhos voltados para Santa Catarina,
duramente atingida, por' se tratar'de um Estado ter
rltortaímente pequeno.

Aguardavam. os brasileiros á 'reação 'dos eatarí
nenses, evocando I o caso dos. baianos e paraibanos,
que em ocasíões semelhantes, elegeram a Rui Barbosa
e José Américo de Almeida para o Senado, sem com-

. \._ .

petídores,
_ �inda agora, por motivo d'a·pªs���m 'de seu ��i- .

versário natalício, :Nerêu Ramos \foi alvo de verdader •
ra consagração' por parte. da imprensa ,!a Capital da, _

República. Os jornais cariocas, puma corttort��ora e .

honrosà unanimidade, realçaram a sua figura "e polí
tico' e estadista de maior prestígto na atualidade' brasf ,

Ieíra;
.

.

Já reproduzimos em nossas colunas, para conhe
cimento de. todos os catarinenses, as noticias' p�blica- :
das pelo Diário Popular, Correio da Mannã, e Diário,
Carioca; que são órgãos insuspeitos, por .militarem em

pártidQs politicos' contrários ao do ,emíh�nte • Vice-
Presidente da Repúbli,cá.

'
"

De grande significação e merecedora de um: regis
tro especial� foi a atitude nobre e cavalheiresca desse
outro notavel catarinense que- é Edmundo d�, Luz,
Pinto.

.

� ["
Reunindo em sua ilustre pessoa as melhores qua-.

lídade da gente catarinense, Edmundo �da Luz Pinto
em tqda a trajetória luminosa de sua·vida pú_blíca,
não tem feito outra coisa, senão elevar bem alto o

.

nome de Santa Càtarina, honrando e aumentando a�.
nossas Itradições de povo culto ,e civilizado..

Adversário politico de Nerêu Ramos, não hesitou
Edmundo da ·Luz Pinto em recusar o convite que lhe
fez a União Democrática Nacional,' para- figurar em

sua chapa,-como candidato ao Senado Federal"
. nas'

eleições de 3. de outubro. '

_..." Assim pensando e' a�sim' l?r�cedendo, .

o digno
coestaduano' julgou qtle� a cadeIra de se:qador, p�r

, �!:�� l:::�.ce ao Vi�-.p�esidente 'da República, sr.
�'T

Essa revelação sensacional, feita pelo briJ)tante
j. escritor e jornalista Zedar _Pedeíto da Silva, encheu

de júbilo o -povo ·c�tarinense. E !a�anh.a foi. a. imp�es
são'causada no seIO dos seus'propnos correlígronarlOs,
que a U. D. N. emboralpóssuisse outros nomes ilustres
e digrios ll� tão alta investidura, não se animou'adis-

'putar asenatória. '\-- "

--

> Isso representa, não ha dúvida, uma excepcinn�l
-, vitói:ià para o .movimento, surgido direta e esponta- -

_

neamente do povo, no senti'do de elevar Nerêu Ramos.,
r

ao Senado Federal, pelo voto. unânime do eleijorado
. catarinense.. .

I'
.

'

A nossa história politica, repleta de feitos memo

ráveis e imorredouros, {ha de registrar a �titudel_ ' de
Edmundo da Luz Pinto como uma grande 'lição de'
cpltul'a politica, de dignidade e de áltivez, lição. que
somente os espiritas eleitos -e privilegiados ' poderão
ministI·á-m. , ;.

- .

Seguindo o seu exemplo, corresponderemos à
-expectat.iva do Brasil inteiro, que reclama os Servi-

Ambientf! d� in�égurànça
. Minàs.. ·Gerais

.em
'1

.

RIO, 8 (V. A.) j- O Ministro. Excia, que, n(\ madrugada de .ho
da Justiça, sr. Bias Fartes, rece- � [e, um grupo de udenistas ',arrull.
beu, 'procederãe de GtoViernador' cou

.

cartazes de propaganda dos
.

.

�

I nossos' candidatos do P. S. D., -pí-
Valadares. Minas Gerais" do de�- chou casas ·,e rasgou faixas. Esta

putado estadual Jaeder Albel'_..'.-mos· impossíbilitadós de
-

fazer:
gária, o seguinte telegrama: . prqpag,adda,. e 'sérn _ garantias,
"Levo ao conhecimento de V. Atenciosas saudações".

/.

,Repetiu, mas não repetira
_10 sr. Irineu Bornhausen, de�,.'passag·(lm l?or Joínvíle, �11l
demanda de São Paulo e Rio! concedeu ao "Jornal de' Join

vile", daquela cidade, .em 12. de [aneíro- do corrente ano,

"palpitante" 'enGrevista .n�, qual fez as sguíntes conside

rações sôbr;e -o .Populísmo :
'tl

..:>
... -..

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

- O q�.e. se chama .de popufismo no Brasil'��t� diyi?-i-
do em duas correntes que: .obedecem àos srs: Ge�lÍliõ' Va.t;-

.

'. gas eAdhemar de Barros. - Desde. Iogo 'vecífíca-se, poís..
I

:qiue os populistas estão -dívidídos. É'� isto ·'a·contece por

que 'não há entre êles :o v�idadeiro espírito partidário.
.

.:ue um modo gera} ambas vivem em virtg.dp;. ,dos seús \

chefes. Repito: não há. entre os populis'úas, verdadeiro

espírito 'Partidário. "'Assim, penso' que ainda' é cedo para

que os TiopulisLas consigam eleger ér-"Presidente da Repú-
:.--

A Ma·tinha não enyiará
na.vios para' a 'C�réia

.

RIO '9' V.A :...:. Não cogita- a Ma· , ciada par,ticipação naval do. Brasil na

rinha .�enviaT r{avios de' guerra para guerra,�,do Oriente..
a Coréia.' A o> "manchete" aparecida A reportagem do "O-GloJ;lO" apurou

num jornal comunista desta capital ainda que o afmirante Flávio Guima·

não tem Ilrocedencia. Pelo menos a rãE)s, 'áp-rov,eitanao' sua permanencia
l:eportagem do, vespertino

_

"O GI�):lo." uns EStados. lJnidos, exaqlinará em

foi ontem informada por altas� autorl. conjunto com as autoridades naval&-
; .

norte'americanas' a situaçãõ geral 6'

dad:es que a presença dô chefe do Es· a c'ooperação do Brasil na eventua'

iàdo Maior da Armada, almirante' lidadé de' uma. nova 'guerra, tal qual
Flávio FigueiTedo. em Washington

lacon;t:eceu\
no· conflito passàdo, pro'

visa tão somente atender o convite legendo e defendendo a linha Dakar.
formulado já há quatro nieses .. n&o ,Natal e em g,eral'as rotas marinhas
tendo assim relação com aquela anun·' 'do Atlântico Sul::

. . ;'] :- '

M·ensagent de Trumao
sôbre, iJ ',de'- se·lembr-o

WASHINGTON, (USIS) - O' Presi-

d'ente TruinaI1' estendeu tanto seu�
v.otos péssoais quando os do povo dos
Êstados' Unidos, ao Pl'esidéhte EUTi'
ca Dutra, por ocasião da _passagelp- dn
L280 aniversáriõ da Proclamação da

[lldepEmdência do Brasi·l.
..

Diz. sua me.nl?agen1 ao· Presidente
Dutra:
"Desejo ,estender a V. Excia. e ao

po:\'o do Brasil ·.lneus '�otos pessoais
e .os do povo dos Estados Unido-s. no
dia em que se comemora o aniversá.
rio. d� ·Indép�l1dêI,Icia do·Brasil". j

!

�"!.-�.M-�-"'-�.-------.---.-------_·."_".-';'---_·_·""""•.:''_-''.............."'�_;,.._.__...........
'ços �e .

Nerêu Ramos, ,e, �o�solidaremos· a posição de
prestIgIo que Santa Catarma � atualmente de'sfruta
no panorama �a_.vida Poli!ica bf;'lsUeira. '-i.

•
.

.

. !30:n a elelçao de Nereu- Ramó,s, para o Senado da
Repub�lCa, quem vencerá é Santa"Catarina. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-':"'l>oming-:> 10 de. Setembro de .19502

� solene inauguração da' I . EX,posição Regional de' Gado Leiteiro�
Equinos, Suinos .

e Aves, em Blumenau
Muito admirada per todos a magnílíca Exposição. Visitaram-na aproximadamente 4Q mil:
pessoas ..,. Aulorid�des preseates, Demonstração pujante da grandeza da 'nossa pecuária ...

V'

). _, >-......:. ,

.

,12a Categoria - Fêmeas de 20 165,a Categoria - Ternos de' ja- ANIMAIS PREMIADOS De acôrdo com os' premias coo-

meses. vens ou adultos. Plymouth Branca. O Julgamento de suinos esteve UI feridos a Comissão julgadorâ de-.

10 preI1ÜO - Horlencia 1° Premio - 1 Terno Herbert .cargo dos engenheiros agrônomos, cidiu classificar :_-

Prop. Gr-anja. Hasse - Blumenau. I Affonso Maximiliano l�beiro' e; Campeão - Baça Duroc - Jer__
O julgamento dos' ibo'vinos esteve 20 premio _ Loreta

'
20 Premio - t Terno - Marro' Renato Luiz Fer-reira de Souza. sey - Box 69 - Macho de 22 me-

a car� do renomado técnico Dr. Prop. - Fritz Kuehnrích Roberto
' Cavallázzl - Fpolis, ANIMAIS PHEMIADOS ses.

Julio Madureira Bittencourt, 1n8- Granja - Blumenau, New Hampshire. , Os r-esultados que seguem f0ram Prop. Guilherme Jensen - Gray
petor da- Diretoría, I da Produção 30 premio - Mona

'

10 Premio _ 1 Terno - Arthur extraidos da ata de Julgamento: ja --'l.. Frigor - Blumenau.
Animal do Ministério da Agrrcul- Prop. Fritz

. Kuehnrích Balsini _ Blumenau. SECÇAO "C" SUINOS Campeão - Raça Edelschweur
tura, ,e que já por vezes, em Santa Granja' � Blurnenau. 20 'Pr-emio - 1 Terno - Aron. 450 Classe _ Raça_ DUrOC_Jer_l-

Box 81 - Uma porca criadeíra-
Catarina, P-araná e São Paulo tem 5a câasse � R�a Holandesa so Balsini - Blumenau. sey, puro não registrad_o. de 18 meses.

atuado como jurado, com sabe- preta e branca _ mestiços, não
.

na Classe - Raças Combateu- 109a Categoria _ Machos acima Prop. Guilherme Jenses - Gran-
doria e honradês. regisl.rados. teso de 6 meses. 'ja - Frigor - Blumenau

ANIMAIS PREMJADOS 15a Categoria. - Fêmeas de 10 a 161a Categoria - Aves isolad.as Prop. Guilherme Jensen - Gran- Campeão Raça Caruncho
,Os resultados que seguem fo- 20 meses.':

.

- I acima de um ano" machos mi fê. I
[a _ Frigor -_Blumenau. Box 83 - Um macho de 6 meses.

ram exlt-aidõs 'da ata de julg�men-, 20 premio � Golr iqueía
'

Filha meas.
,

-

,', 20 Premio _ Box.71 - Macho Prop. Antonio Ramos Líssôa
to; Propr-ietário _ Adolfo 'Schmalz 1� Preruio _:_ Granja Saíra -. de 6 meses. _, ,�

Cabanha -=- Santo Cristo - .Lajes-:
SECÇÃO "A" BOVINOS _ Granja _ 'I'reís Eigueíras. _ Fpolis, '. "I Prop. Guilherme Jensen - Grau- CONCURSO L1<:::ITEIRO

19, cl,asse-- 2& categoria - njil?'a Blumenau, na Classe -t-t- l\1ele�g:ides - Ba- [a ---' Frigor _ Blumenau.
_ A. COMISSÃOHolandesa preta, e branca, puros 16a Categoria _ Fêmeas acima ças fie, Perus Tndustrfais. 'I 30' Premio _ Box 71 - Macho Joõo Demaria Cavallazzi _ :-El1gO>

de pedígree, regfstrados em livro de 20 meses. ,171a Categoria - Ternos de Io- de 6 meses. Agronomo. .\.

fechado, machos acima .de 20 me-
I
20 premio _ l'\.egrito. .vens ali adultos. Mamouth Bron, ,prop. Gllilnenne Jellsen - Grau- Osni Damiani - Químrec.

ses.
I Prop. '- Fritz Kuehnrieh - zeado, .' _ Fi-igor _ Blumellau. Affonso Maximili-cmo Ribeiro

1 °
.

J ê ------- G i. J� .

. ,
.

E ° .. � .,premIO - apon s Granja � Blumenau, 1° Premio - 1 Terno.- ranJa. 1103 Categona - Fêmeas

aCima,
r • ng _"--510n�m,0.

'

Proprietário' - Jose' L
_.

de l
-

S
.

F li Rli'S;UL fADO FINAL. UJz e De acôrdo com os premies cou- 'alra - po s . de 6 meses._
.

-,-"", < i '

!:ian Fili Bottíni. _ feridos passou-se a determinar- os . _2° Premie - 1 Terno - Gi;anja 10 Premio _ Box 74 - Leitôa.VAqA - ZEBlLMENA:' PROP. A-;:-
2° premio - Jockey, campeões e reservados de campeõe .Saira - Fpolis. "

•

de 6 meses. I DOLFO SCHMALZ.

Pfoprietári,o- - Dr. José Luiz de Càmpeão _ Japonês 170a Categoria - Aves isoladas 20 Premio _ Box 79 =r: Porca,' 10 LUGAR
Sa,n Fili Bottdni - Granja da' Lo- ProQ_.,-- Di'. José Luiz de .San adultas. Mamouth Bronzeado: criadeira com 26 meses. I Ouant, tetal de le�le -' 63,060-"
ba - Lajes.

.. Fili Bottini � Granja da Loba _ 1° Premio � Granja Saira 30 Premio _ Box 74 Leitõa de 6 kgs. - Média - ,21,020 Kgs,
3,0 premio ---'- Idôneo Lajes. Fpolis, meses.

, ,I Qll�Il..t. _total gordura _: 12,16 ,'}W
Propríetérlo. c_ - Fritz Kuehn- Reservado Campeão _ Jockey. na Classe - Palmípedes Todas de propriedade do SI., - Méd ia - 4,05 0/0.

ríeh - Granja Itoupava Norte - Rrop, Dr. José Lniz de San Fili Raças' de patos, marrecos e gansos Guilherme Jensen - Granja -�I Total de pontos - 138 pontos..
Blumenau, Boniui _ Granja. da Loba - La- ind�striais. '. Frigor ,;_ Blumenau ,

20 LUGAR
4& Calteg,ori-a - Fêmeas acima de jes.

. '174{l Categoria . ,.- Terno de jo- 118R Categoria ,..- Fêmeas acima VACA GOLGERTA: _./ ADOLF(y'\
10 meses.

. Campeã, _ Duquesa vem ou adultos. de (i meses. I SCHMALZ.·1° premio - Duque.sa Prop. Adolfo Schmalz � Grau- MARRECO DE PEQUIM 10 Premio � Box 81 Porca., 9ua�tOltal d� leite - f3'2,14(n
Proprietária - Adolfo S'chmalz ja Tr,eis Fig'ueiras � Blumenau. 1° PTemio '-: 1 Ter.no - Granj'l criadeira de 18 meses., ! kgs.- Média - 20,713 Kgs.
- Granja -- T�is Fig'llêÍl� Reservada dé Camp� _ J'ardi- Saira - Fpolis. f "20 Premio ,- Box 78

porca" -quant. talaI gordura _ 12,60 %:.
Blumenap. neirH. 74\1 Classe""", Outras ;Raças. criadeira com, �6 meses. - Média _ 4,20/0/0.
2° premio - J-ardineir�

.

Prop. _�dol!'o �chma.lz. _ Gran-, 176: C,la�se � �utras _Raças <, �d Premio � Box 82 U

ma"
Total d,e pontos - 137 pontos.

Proprietário - Adolf.o Schmalz Ja _ Trels Flg1.lelraS _ ,Blumenau.! 1,76 ,Categona - TeI nos de FJ- Leitoa de 11 me�es. 30, LUGAR
....-- Granja - Treis'Figu�'iras. I vens ou adultos. Patos se-lv·agel1S - Todas de pr;9_priedade do Sr. VACA - CANGA: Pra,p. GRANJA__

Blumen:au. JULGAMENTO .DE AVES -,- Co- M'\,enção honro�a. . Guilherme Jensen Gral�ja -: FRIÇ;WR.
23. Class-e - Raça Holaridesa, MISSÃO DE JULGAMENTO ,_I 1 TCl'110 - RIcardo_Jund -lUu- Frigor _ Blumenau I Qnant. 'total de leite - 60,340';

preta. e 'branca, puros, registrados ANIMAIS PREMIADOS I menau. ,

61a Classe - Raça Caruncho, kg'S'. - Médi·a - 20,113 kgs.
em. livrã abeI'lto. O Julgamento de aves esteve a JULGAMEN10 DE EQUINOS puros não registradas. I Quant. total gordura - 10,90 %:-

, 5a Categor-ia - Machos de 10 a cargo dos engenheiros agrônomos COMISSÃO DE JULGAMENTO -"'-. 161a Categoria - Machos acima. - Média, - 3,63 0/0.
20 me:ses. Clovis da Costa Ribeiro, João Dê_! ANIMAIS PHEMIA:DOS ,de 6 meses. _" I Total de· poutos - 120 pontos.,.

1° premio ,c_ Jambo de Santia ínària Cavallazzi Renato Luiz Fel'-' O Julgamento de eqlUnos esteve 10 Premio - B_Q1L 83 - Macho d�,
,

40 LUGAR
Lucià reira d� S-ouza � Wilson de Quei- a cal'go do engenhe'iro-- Agrôno!no 6 meses. I VACA - VIOLA: PROP. VITOlt.. : .

Propl'ietário - Dr. Aeaéio AI'- roz" Guerreiro.
-

I José L\üz 'de San Lili Bottini, e 20 Premio -:- Box 85 - macho, HERING. --

ruda namos - ,--(_i-r:!lnja, '_ Sant.a ANIMAIS PREMIADOS Secr,etári-ado pelo engenheir.o Os- de 6 meses.
--

., Quant. total de l,eite 51,540-
Lucia - Lajes.

,/

Os resultados que seguem foram mar Ferraz -Ribeiro do Valle.
, AmbQs de p;ropriedade do Sr. Kgs. Média _- 17,180 Kgs.

6a Categqri'a - Machos acima de extraidos da ata, de Julgamento. I
ANIMAIS PREMIADOS -- Antonio Bamos Lisbôa Cabanhal QuanL.

__

total gordura - 10,86 o/�,
mes,es.

\ SECÇÃO "DrAVES Os resultados que seguem foram 'Santo Cristo -'"-- _Lajes - 1\_1:édia - 3;62 0/0.
'

1° -premio - Itajahy Charrua 68a Classe _ Raças de al�a pos-
extraidos do livro de ata do jul- 1423 Categoria ..,c_ Fêmeas acilna Total de pontos - 96 pontos.

, .Piertje \
tura. "gamento.

.

de 6 meses. 5° LUGAR
Proprietário - Ad�lfo Schmalz 11570 Categoria ..(_

Te,rnos de jO-', SECÇÃO "B" EQUINOS, 1° Premio \- Box 83 - Uma lei-, VACA
_ BONITA: PROP. GRAN---

'

- Granja - TI'eis' Figueiras''':_ ��ns ou adultos I e''''orbn Branca I 27a q.asse - Raça Inglêsa t&a de 6 meses JA FRIGOR.
Blumenau.

,

.

-

10 Premio _ 1
�

Terno _ 'Gra�ja Pura ?êgistrada.
.
P.rop. Sr. Antonio Ramos Lisbôa Quant. total de leite - 46,270'

8a C-ategona - F.êmeas iacima d.e S
. F" l'

'.

,-- ,

7;3a( Categoria - Machos acima Cabanha Santo, Cristo - Lajes Kgs. - Média - 1,5,423 Kgs.
20 '

. .. alra - po IS,
, _

'

. .

meses. '

')0 P
.

1 T G·
,de 12 meses. 65a Classe - Outras Raças, pu- Quant. taLaI gordura - 926 %, ...

� ren110 - "erno �
: ranJa . _ _.

.

__
,.

- ,

10 premio - Joia, Fina Saira _ Fpolis.'
1° Premio - Musica�

__

ros nao regIstrados., .'

- MedIa -: 3,98 0/0.
Proprietário - Adolfo Schmalz Legorlm Perdiz.

2° Premio. - 1nternáto
.

I 15.03 Categoria - Femea acnna ,TalaI de .pontos. - 76 pontos.
- Granja - -TNlis Figueiras '_ 20 Premio _ 1 TernG _ Dalila

7fta Gategoria - Fêmeas' aCIma de 6 meses.
--

I VACA - DUQUESA: PROP. A-·
Blumenau.

'

Clotilde Bustamante _ Fpolis Mi_I de 12, meses. " 1° Premio - Box 84 - Uma por. DOLF'O SCHMALZ. '

2° premio - Jacutin.ga norca Preta.' 10 Pr,emio - Ingai : ca _criadei�a ,de 18 meses.
. ,I Quanl. t?�al de leite - 46,Hlo'

Proprietál'ÍQ" - AdolfÓ'�'3chmalz 10 Pr,emio _ 1 Terno _ Robel'
2° Premio ---, Inubia -I 2° PremlO - Box ---:- Uma leItoa Kgs. - Mecha - 15,386 Kgs.

'_ Granja - Tl'eigl Figueiras;_ to Curtz Scbmidt _ Fpolis
� 28a Classe - Raç� Mestiç� não de 5 meses. Quant. total g,ordura - 9,56 '%:

Blumenau.
69a CI

-

R
'a cargo do engenheIro agroIfomo Ambas de propriedade do sr. - Média - 338 0/0

3a
' -asse' - aças' para carne. .

" o'
•

classe - Raça Hol-andesa 161a C t
'. T' d' I regIstrado. Guilherme 'Í'oewe - Blumenau T·otal de pontos - 76 pontos

t
-'

r '
• Aa egoI'la - e,rnos. e 10- -

'a . ,

. .

pre a e br,ai1.ca;, Pll.r9S 'por cruza. vens ou aduHos' Gig'ante preta de 96 Categona '7 Femeas acirÍla 59� ·Clas�e -.,Raça Berkshire, -- O 'Pr,e's�llte controle
__

.foi re'alisa·-
9B" GategorIa - Ma.chos de 10 a jersey . I'

de }2 me�es. .., I
mestIços nao regIstrados. �lo nos ell1\S 30 e 31, de Agosto e·

20 m.es'es. •
.

,

, ° P
.

1 PremIO _ TIrolesa 137a ,Categoria - Machos aci:na 10 de Setembro de 1950, sendO'
1 ° . 1 remIO - 1 Terno - Rober_ 20 p.. L' .

"

premIO j- �ale ele Santa.

Lu-lto
Curt Sc-hmidt Fpolis. I

43a Cleln110
-

OIsa R I'
de 6 me,se�. f,eItas /tres ordenhas manuais.>-

ela
/ 20 P

.
. I . asse - utras aças. 1° P.t:euuo .- Box 75 - Um re- diariamente.

Prop. - Dr . .Acacio Arruda Ra' S. .remFIO }-:-
1 Terno -

GranJal· 105a Categoria - Machos acllna pro.dutor de 2 1/2 ano.s
,

- -

alra - po IS d 12
-

.�mos - F'azend:a - Santa Lucia _ '�(lo CI
.

R '. I
e meses.

.

. Prop. Hennuth Hasse. - Blume-
,Lajes.

' I asse - aças nllxtas 10 Premio � Max nau
--

2° premio _ Jll!)ite'
165a, Categoria - Ternos de ia,! .2° Premio. Tobiano 54a Classe',.L\ Raça Polland Chi� ,4 zl·a�,DI·8P.8psl·as,P '.

l vens ou adultos Plymouth' Rock . .

rop. GuIlherme Jensen
--

f"fl'-au B" d-
-

l,' Mesilços Panei. • na, mestiços não registradOS.
• '., . - U •

arra" a I

Ja --:- Frigor. - Blume;nau. .

10 P
.

.

_
, ,; I 1° e ullico P.remio - Petrilo 128a Categoria ,-'- Fêmea de 36

- Oas trl·tesfOa Categoria M
'

h .. .

remlO 1 Terno - GranJa. Mual'es: ,i meses.
d

- 1 ac os acIma Saira - Fpolis /'--- .' .L e 20 meses. ° .'.
., ' 1° e UIIICO PremIO - Algoz Prop. dos Srs. Vital' e Arno Wee- �apalna do Dr. Mlobev

30 p
.

. 2 PremIO - 1 Te.rno Grania D
.'

'td
' , . A "d dremIa _ Pr�ncipe Dego-Iand S .'.

. e aco o com os· premIOS con- ge' ---'- Rio do 'Testo ___;_ Blmnenau nte-aCl O pO eroso, me-
Pro G' .

' ,
. alra - Fpohs 'f 'd/ .. d' t d d

,

p. Ullhel'me Jensen _ Gran- 164a é : '. ,en. os passou_se a determmar O Além da.s classifiêáções acima. ,lcamen O e gr�n e va-
Ja - FI'igol' _ Blum,

- ategol'la - Aves Isoladas, Campeão: mencibnadas, a Comissão
.
resolveu lor no ,! tratamento de to-

Ba Ca:tegoria _ F:�:��I. de ,10 aCima:e um ano, machos ou fê Campeão, - Musical - Ra_ça In- conferir um "Premio . unico":w das as enfermidades do
a 20 meses-. meas. lymouth Rock Barrada. glesa pura Registrada. I t

.

d t' I t d ap,arelho dl·gestl·vo-.

I
1° p'

. � � o. e In u� na ,a_presen a o pelos
1° pr,emio - Corintian

.

,-t,' .'-. S' ,ren11o - Ave nO 34 - Grau Prop. Adolfo Sçhmalz _:_!Gra!l- Srs. Vital' e Arno We�ge, consi- Contém vitamina B 12.
20' lJ�enl1'0 D'

' Ja alra - Fpolis. J'a T
. F," BI Nas farmácl'as e droga-.'

'
- IrCe, �

1" -20 P
reIS < Iglleuas - umen,au. derando a -- excelencia dos produtos

30 premio - Sobrinha .:t_,: • � I' S.
remia - Ave nO 30 - GralJ_ JULGAMENTO Im SUINOS Ed,elschwein x Polland China pe- rias e pelo Reembolso .

.

Ja aI1'a - Fpolis. COlVfISSAQ:--DÉ .JULGAMENTO _:. los mesmo, expostos. Caixa Postal, 338�� :'(

Conclusão
JULGAM_ENTO DE BOVINOS

.

OOMISS,\.O DE JULGAMENTO
ANIMAIS PREMIADOS

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social Rtlorço da ONU para as·. tropas da··Coréia
Recnobece TrJove Lie que é impossivel uma soluvão pacífi,ca

CHICAGO, 9 (INS) - O secre- Reconheceu o sr, Lie que uma so- ação para conter os invasores norte-

maís devem
tário geral, da ONU, sr. Trygve Lie, .lução. 'paaifica na Coréia provável- coreanos

., ,

As que dosar 3 traí d ti
, . nL

.

rajes espor lVOS, proprros predisse ontem, que, entre 30.000 e llrnte não será obtida, equánto duo Reiterando a urgência de derrotar

.quantidade de "rouge" , de para viagens, estão em mcda 150.üüO soldados, de diferentes paises, rar a atual te�são de relações en- os ataques comunistas, o sr. Lie- dís

"baton", dos pós dos esmaltes as combínacões da fazenda

fserlTh
enviados prontamente para re- 'o Oriente e o Ocidente. / se que "o significado potencial des

-para as unhas, são precisa- com detalhe� tecidos à mão fOrç?;r as tropas nortf)·americanas na I Q secretár ío-geral declarou ?t�e o ta ação das Nações Unidas na Coréia.

mente as jovens, pois qualquer, forma d I h
Coréía, mundo "tem uma grande divida" se tiver êxito, será tremendo para a

A 'd d' .

fi. O go a, os pun OS e o Elogiando a 'ação das Nações Uni,' com o presidente "I'ruman e com o po" fuh�'ra' segurança "coletíva contra' a
'"exagero na sua 1 a e e mais CIntO. das para conter os agressores norte' vo norts-amertcano por sua rápida agressão" .

..gritante. Convém igualmente Na celebração de uJ.l.las bo-/ coreanos, o sr. Lie disse, perante nu'
'

"que as mesmas jovens excluam das de prata, fica ótímamente, meroso público desta cidade, que o

.;l€! sua maquilagem os som para a me.sa, u,n.
la toalha trans I

ataque comuni�t� .prejudicou g�'ande',
'breados, assim como tudo que parente de o dt.: õb .

mente as possibil ldades de evitar a Panelas de Pressa-o ARN'O,rgan 1, so .re som terceira guerra mundial, e apresen- I
..equivalha aí muda.r o brilh,? br,� de .lame prateado OU I de I tou às Nações, Unidas a "necessidade � -,

natural dos olhos, mostrando eetím cinza, também prateado de fazer um grande esfôrço pela paz

1 a (r$ 5tO,00"
.. I;e também parcas no USo dCl detalhe êsse muito elegante s

I
mundial".

-

pincel, no retoque das sobrutr adequado a tal gênero de 1o,s I l'Jisse o sr. Lie qüe não b��taI:á Grelhadores Etétricos
,J3elhas e evitando as depila ta. I

obter dos norte·coreanos obedíéncía

'''iões exóticas. Est� em moda os' à ordem de cessar fogo, dada pelo I a I'r$ �AO 00
'Pa,ra alguns COn]'U1Í:tos 'Ih d'o aga'la. 'Conselho de Segurança a 25 de junho, ' " JU,e t, os e pele, curtos.' Alguns e sua retirada para o paralelo 38. O .'

"I '

objetiVO das Nações Unidas é, oe de' na Elefro andla "WILSON ROMÃO ve ser, uma Coréia unida e Indepen- I
Assinala a data de amanhã o aníver- dente, 'uà qual todo o povo da Coré- Rua I\rcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

sá�'io natalício do jovem Wilson, no.
I ia possa, livremente, eleger um gover- -

d' II
- -

Rmao, aplicado aluno do Instituto de' no de sua própria escolha"., A sole"D8 iDaUgora�ao a' ,xposleao •
Educação e filho do sr., Jaime Romão \I
e da sra. Edite ,Romão. S.radiv8rius� de 8ddo Leiteiro. Equinos, SOlDOS
D. ALTAlR, BARBO;;A MARÇAL A

'

81'I}'anscorre, amanhã, a data.aniver em leilão e ves, e,m ulenaosáría da exma. sra, d, Altair Barbosa
Marçal, destacada tunctonárla da De' LISBOA, 9 V.A. - Par�iu com de�· " . _ .

legacia Fiscal e digna espôsa do sr.; tino á capital de seu pais, o embaí- Continuação da 8a. pagina

I
dos irmaos Seidel, arrancando os

João Marçal, alto funcinnário do Tri, i
xador britânico, �ir �igel Ronald, Ie- Os "stands", muito' bem arran- admirativos -dos visitantes pela lin-

bunal Eeitoral. I vand� um. _'Stradl�arlUs .

que perte�' [ados, chamaram a atenção geral da variedade de
-

cereus, opuntía,
Funcionária

de.
operosidade

inCO!1
ceu � artista GU1lh�rmllla Suggía

e toram .elogiadissimos, 'philloca-ctus aloe, laelias. elegans
mum se impôs de há muito à consí- mundialmente conhecida que faleceu . . ,! I

•

d '�d
'

.

'
, . "ecentemente na cidade dó Porto. Ao todo somavam 9, assrm dis- e purpuratas; catleyas, míltonas

eraçao e SeUS superIores e SImpatia ' '

. ;. ' '

das colegas, pelo dotes de distinçãú Guilhermina SUggi� deiX?U, no

seu"
tribmdos: ,o da Dlretona da Pr')· etc.; () da metro Aço Alttna, com

e cativante afabilidade, desfrutando
I testamento, o refendo mstrumento duçã,o Animal com belos exem arados, grades ,e outros artigo.

pórisso, na socieilade local, de selecio'l (�m vlolc;mcelo) para' ser vendido em
pIares das raças holandes:1 e .Ter· uteis à lavoura, de �ua fabricaçãD,

.
'

, leilão, devendo o produto da venda I
-

.

nadas amizades que, amanhã, _por ceil'.
d ,sey alem de av,es' o da Defesa Sa· rivalizando e ..até s'upe!'alldo o ar-

tlil irão homenageá"la'
. construir uma bolsa de estu os para I

,

'

. .

. ,
•

'A' . h' o melhor estudante de violoncelo na

'I
mtárla Ammal "com vacmas de sua tigo de. Iproced'êncda

'

n0t:te-ameri'
essas expreSSIvas omenagens, os ,. . � f S E

do "O Estado" se associam. Grã-iJ3retanha. ( propl'la fa.brICaçao contra a,s zo° cana, e, inalmente, o "tand 's'

,
"--- '.'. /

onozes que castigam os l'ebanho� sO''' com boa quantid'ade de ;ns,e-

Sr. JOAQUIM S. NATIVIDADE E,m viagem o c�tal'inenses; () da Defesa, �anitá. ticida Esso-A para aplicação con-

DA COSTA
. '

'

na' Vegetal, expondo e mmlstran· tra os carrapatos.
Faz anos, aman�ã, o 110SS0 prezado - • •

-

conterrâneo sr. Joaquim S. Natividade primeirO .rem do ,ensinam�.!ltos sôbre o ���lba Com as cla:s.sificações dos espé-

,da Costa, competente maquinista do RIO, 9 V.A. _ Deixou' ã- EstaÇão',
te à,s pragas da lavoura, pe'rlOdw,as cimes d,e bovinos, equinos, 'suino�

navio Itaquatiã, da Marinha Mercante, pedroU no dia 7, á noite, o primeiro i ou permanentes; o do Posto Agr.o- e aves da ia Exposição Regional
Ao anivesariante os nossos cumpri trelp interestadual �gando o Rio à Pe,cuário de Indaial com variada,' e com o resultado do Concurso Lei'

mentos cordiais, cidade de Salvador, Bahia./"Este trem qualidades de semente� seleciona' teiro, finalizamos esta- reportagem.
SI"ta.' MARIA TERESA dev,erá chegar a sua meta no domingo das' o do Serviço Florestal com nos felici.tando, antes, p-e'la visita

Natalicia'se, amanhã, a distinta E: pela manhã pois. o �eu percurso do, téc�ic(}s, inssislindo na necessida· que fizemos -àqueles pavilhões.
I h w· T R Rio à Bahia sera feIto em sessenta "

' '

genti senhor in a l\-.ana eresa' a
horas' aproximadamente. ,de do reflorestamento e com ex' onde aplaudimos, com entusia.:5Ino.

lUOS Petry fino ornamento da socieda' posição de máquinas' de torrões; a feliz realizaçã,o- do Governo. .do
de josefense. Contando com vasto ciro

dculo de amizades não, só naquela cl· Prol,ORsorAs e mo- o do Sel'viço Nacional de Malária Estado, justa homenagem ao muni-

dâde como nesta
-

capital, a graciosa Vil U com especialistas discorrendo sô' cipio fundado ,pelo dr. Hermanll
nataliciante, por sua bondad,e e eleva,

SI·C�� estudam D!J bre o melhor combat,e aos anófe' B'lumenau.
dos dotes de espírito, será muito-cum � U les;, O da Exposição de Or,quideas
primentada por suas numerosas ami 8ra--Bretao'ba ôactus e Fruticultura de Corupá, Continua na 2a. p'agina
guinhas e familiares pela passagem _

de tão feliz evento. 'LONDRES, ,9 (B.N.S.) - Profes-

O
..

b -I'e"-- O� sl����S�fi:;��ppt��u���� sati. ��:u��a��s���:.a ����da�el:��i:" comercIo lanque- rasl Ir
doso industrial Francisco Nappi, França, Dinamurca,'e Itália entre os NOVA IORQUE, 9 .UP) - Circu- Acrescentou que Q Brasi� encerrou

_ o sr. Alvim Elpo, funcionário quaiS se encontram um professor do os (comerciais brasileiros informam o primeiro semestre dêsse au,o com

estadual; Conservatório de �traScbiurg e um Que pagamentos brasileiros em dóla 11m saldo favoráv-el de cêrca de .. ,

concertista de ' piano de Al1ll:l_terdam, l'es aos exportadores norte-ame rica, 112.653.00.0 dólares, parte do qual se'

chegarain a'" L(mdres' recentemente, llOS levam, a1:ualmente, um atrazo de rá usado para o resgate de emprés
para frequentar um curso da Royal apenas cêrca de um mês. Consideram timos, dividas em dólares e para os

Academy of Music. isso como um atrazo normal para inversionistas norte·americanos no

qualquer pais. Brasil.

:ELEGANCIA

ANIV:mRSiÁRIOS
s-. TOLENTINO SANTANA

Deflui hoje o aniversário natalíciu
-do nosso estimado conterãneo sr.

"Tolentino Santana,' runciouãrto fe·
, "dera! "aposentado.

Gozando de grande estima entre os

,tseus inúmeros amigos, o nataliciante
"terá ensejo hoje de receber Inequí
-vocas provas de admíraçãç e apreço.
.(a& quais nos associamos prazerosa
"mente.

Sr. ALFREDO JUVENAL
DA SILVA

Tranacorre, nesta data, o aniver-:
-sãrío natalício do nosso conterrâneo
-ar. Alfredo Juvenal da Silva, deea
,�no dos associados dQ Clube 12 de
Agôsto,

_
qUe lhe d'eve assinalados

y,serviços.
O venerando nataliciante será alvo

«ilomo nis anos a]lteriores, de ineqUiv'�
,cas demonstrações de apreço e es·

:,tima, 'às quais nos associamos.
D. HILDA GANDRA BRÜG'

GMANN
, Ocorre, hoje, o aniversál"io natalício
,';da exma, sra. d. Hilda Gandra Brüg
c:g�nn, digna espõsa do sr .. Professor
,Hell/riq1l,e Bruggmanu.'

A distinta 'uatalicianite que
1pelos seus dotes de espírito e de cora,

'!;ão, desfruta de selecionadas amizades
ma nossa sociedade, ver-se"á, hoje, aI
'vo de ,múltiplas homenagens à,s quais
.1I10s assOCiamos.

MENINA MARIA LUIZA
Natalícia-se, hoje, a interessante

,'.menina Maria Luiza, enlêvo e graça
'<!le lar do nosso prezado conterrâneo
",�r. João Pinto de Oliveira, competen'
';ta telegrafista, da Western e de sua

��i�na espôsa di Alzira Vieira de Oli

�elra. )
A graciosa aniversariante recepcio,

t'llará ,na residência de seus pais inÚ'
"Imeras amiguinhas que irão felicitá'
';Ia oferec,endo'lhes uma festin�a.

Sr. AURELIAN01S'IlUART
, Faz anos, hoje, o nosso prezado ami
',go sr. Aureliano St,uart, benquisto
·,comerciante nesta praça' e pessoa mui
'to relacionada na sociedade local.

Presid'eiIte da Liga Operária de
'�Santa Catarina, o aniversaliante vem

\ -deàicando·se à causa da beneficêitcia
-,enÜ"e nós merecendo inteiro a oio
.,pos trabalhadores., ..

I

Enviamos'lhe nosso cordial abraço
,:com os melhores voto� de\felicidades, A dat.a de amanhã assinala o

CAP. JUBAL COUTINHO ,tI:anscl1l'so do aniversário naLa-
A efeméride de ÍlOje consigna o ani' ]icio do nosso distinto conterra

'''Versário natalício do nosso
�

distlnt3 neo sr. Alcid'e,s rRosa, Co-pl'oprie,
cO)estaêluano cap. Jubal Coutinho,
"oficial da nossa Policia Militar.

'tál'lo do Emporio Rosa e, figura
FAZEM ANOS HOJE

I de peal projeção nos meios sócial
A srta. TeIma KIiolI, funcionária e esportivo· do Estado, exercendo

,,na Cia. Telefônica Catarincl1se; a{uialmente o, elevado cargo de
- a srta. Rosa Maria Camilli, apli, Presidente do Clube de R'egatas

.ii!ada aluna do "Colégio Coração de
:Jesus" e dileta filha do casal Guilher

"Aldo Luz", onde pelo seu dina: VJ' aJ-an°
,

:t'etllina, e Tofaz Camili; mismo e capacidade realisadora
- Adolfo Marinho, filho do sr. CeI, vem emprestandQ a esse tradicio, Precisa·se de--U1l1 que conheça to·

,..João Alves Marinho, eX'comandant� nal greinio nautico 'os mais

aSSi-1
do o Estado.

,,!la Polícia Militar;, nal,ado� serviços. Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban(
- o SI'. Teodoro Comeli, industrial; A.o Dudú como é

con.hecido
na co do Distrito Federal S. A.

- a sra. Tolentina Silva ,Pir,es es' . ....' � . . "

'''Pôsa do sr.Tito Coelho Pires'
" 111tnmdade, por tao auspICIOSO r-A-L-E-'C-IM-E..;N-T-O-S--------�

- o jovem Daniel,Lopes Mafra, co acontecimento, apresentamos as ALBERTO STJj:ÍN
",�erciário. nossos sinceras Jelicilaç',õe's. Ocorreu, no dia. 4 do corrente, em

• Blumenau,," o falecimento do snr. AI,
berto Stein, �igura proeminente nos

meios comerciais, daquela cidade ond(?
gozàva de grande conceito,
Tendo desempenhado, nos anos de

1936 e ,1937, o' cargo dec Prefeito Mu·
nicipal. o 'ilustre falecido exerceu·"

com rara profiCiência, fazendo"se me"

recedor da a.dmiração e respeito dos
seus contel'raneos.

? ,seu prematuro desapar,eci�nento,
deIXOU consternados a todos, os' que o

conheceram e privaram, de sua amiza'i
de.
EIlviamos á familia enluta.da os

nossos votos de ,prOfundo pesar.

- o sr. 'José Testa, Guarda-livros;
- a" srta. Maria Sulamita, filha do'

sr .. ,Eurico Soares de' Ollveira, bibliote
cário do Tribunal de Justiça;

- a srta. Ulda Conceição, filha do

sr. João Aquino Conceição.
' o PREUEITO DO 011

CAUSAS DIVERSAS, 'DRATA-

MENTOS DIF'EREN'fES
O intestino pode deixár de fUllcionar

por dois motivos: suas paredes es

,tão relaxadas (preguiça iJ.1testinal)
ou se contraem tão fortemente qu,e

não conseguem movimentar'/Se. Em

ambos os casos, a consequência é a

mesn�a: o intestino deiXa d esvasi'al"

se. Entretanto porque as
' causas são

diferentes, .o tratamento nelll sem"

pre po"d.e' ser o mesmo
.

ALCIDES ROSA

(;r$ 1.750.00'
p quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

}{ua Arcipreste' Paiva Edificío Ipas,e -Terreo

Serviço / Especializado
AMPLO; ESTOQUE DE PB�ÀS 8BNUIN AS

tonsêrtos em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA�
Distribuidores exclusivos neste Esta'do

,dos afam"ados' vefco1os
"

" ,

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
, ..

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

Escritórios:
Oficinas: f

I'

i.
(FLQBIANOPOLIS---

/
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Lira· Tenis Clube
PROGRAMA PARA O MÊS DE SETEMBRO,

Dia 16 _ Sábado - SOlRÉE

Dia 23 ....:.... SÁBADÓ =: GRj\.NDE. FESTA DA plUMA-
VERA "SOlH.ÉE PAHA VOCÊ" APRESENTAQ.:\.O DE

GRANDE SHOW - SALÃO FINAMENTE OR

l'1AMENTADO _ CONCURSO PARA A RAINHA

DA PRIMAVEHA DO CLUBE _ COM PREMIOS

ÀS VENCEDORAS - RESERVA DE MESAS

CR$ 3'O,00� NA RELOJOARIA MORITZ.
Dia 30�_ SOIRÉE

NOTA: Para tôdas as festas programadas não haverá
.

convites especiais. A Portaria terá" instruções para' nãe

deixar 'entrar pessoas nã;;- pertencentes ao quadro s·ocial.
do sexo feminino 0U masculino.

� .

'

/

I �
I O. Rins que devem eliminar.

I- toélos - os traços de substancias
.

tolticas o� impurez�s do organis-'z..
. mo, estão 'permitindo que um

'excesso de acido uríco se acu

mule- e 'penetre em todo o

organismo. -

,

A Calta de cumprimento de tua

taréf'â p<?r parte 'dos_ rins .ê .á

f
causa: fundamental' das

.

dõres
� reprltiticas. lumbago i irregula- -

'

ridades urinárias. .

I.
Este acido úrico rapidamente fôr
ma- Cl'istais�agudos, - que se alo

. jam nas articulações. causando

f.a sua inflamação e rigidez, as

t cruciantes. dôres do reumatismo
r é outros males do sistema urina
I rio. O tratamento apropriado de-

i ve ,
fazer voltar' os rifis -ao seu

.

, estado normal, afim de poder _
.

, ser filtrado.o acido urico. E por
� isso que as Pilulas De Witt con-

� .eguem dar alivio permanente
l noa mais rebeldes casos.

I As Pilu1as De Witt atúam di-
retamente sobre os. rins, de;>

, volvendo-Ihes a sua ação -natural

,
de f�ltros das impurezas do

orgamsmo.
Acham-se á venda em todas as

farmaciaa. .
.

.

.

., 'ue PIL,ULAS'

··DE WITT', Para o,. Ri�s • a,a8xiga
I EM VIDROS DB 40 E '100 PILULAS.·

I. o OR,ANDB·IÉ.MAfS BCONOMICOI

J

-Sofre de aSIDl �
Só a expectativa . de um

- acesso de asfixia 'asmática com
o seu cortejo aterrador, abate
o espírito mais resistente. SeI
)l,smático é viver sempre de
baixo dessa obsessão nervosa
e dissolvente. O remédio do dr.
Reyngate, a '. salvação dos as.

mátícos, combate eficazmente
não só a própria asma, como
qualquer bronquite crônica ou

não, tosses, chíadosj- etc. Com
o remédio <!Q. dr. Reyngate as

gotas antiasmáticas, pura�en
te vegetal; o doente adquire
imediato alivio, voltando sua
respiração logo ao ritmo na
tural. Não encontrados no "lo
cal, enviem antecipadamente,
�r$ 25,00 para End.· Teleg;ráfIc,? Menª�linas, Rio, que re
metemos .. Não atendemos pe
'." reembolso.

. \

FRAQUEZAs EM GEJW.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"
• • • • • ••• <&. .. .

VENDE-·SE
,

,
.

. 1 escrevaninha quasí nova com
5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.
58.

C A S'Ã
\

uma, à Rua Major Costa.

Smdrcato dos. 'trnDfegado's>-em
Estabelecimentos- Bancariós do

.

Estado de Santa Catarina �

EDITAL
Faço saber aos que o presente-virem Ou dele tiverem conheci-'

! meato que no dia 16 de outubro de 1950 serão realizadas neste .Sia
dicato as eleições para a sua. Diretoria 'e Membros do Conselho Fiscal.

.

ficando aberto o prazo de 30 dias, que correrá a parti}; da pr-ímetra
,publicação dêste e terminará no dia

-

1.0 de outubro próximo, para (J

registro das chapas na Secretaria' de acôrdo com o disposto .no art •
•. .

.........�._-_._._._._,._._......_-_._-._._'_._._-_._-'. 40 das "Instruções" aprovadas na Portaria Miúisterial na 29, de 29
_- de março de 1950."

"

Os reqúerímentos para o registro das chapas deverão' ser apre

sentados na Secretaria 'em ,tl-ês vias, assinados por todos' os c.andi-

datos, pessoalmente, não sendo permitida, para tal fim, a outorga de

procuração. devendo conter os requisitos. previstos no art. 60 dos:

"Instruções" e ser .ínstruídos com as provas exigidas no art, 530 da -

Consolidação das Leis do Trabalho.
..

Florianópolis, ,
.1 o de setembro de 1950

Nerêu Vieira de Andrade'.,...) Presidente em. exercício

Aluga-se
n, 3-2.'
Tratar no Banco Agricola.

A tuberculose,
descoberta a tempo,

pode ser curada,
Consulte seu médico

sôbre uma radiografia
dos pulmões.

Este é, o melhor

"seguro de saúde"

que você pode ter,

Prateia-se contra a

tuberculose

Para sua segurança, vã - e

leve seus filhos - tirar uma

radiogr�fla dos pulmões.

;

SQJJmB
Medicamento.
desde 1858

.-_---�----�------�----.

KAYSER
Fabricação GRITZNER-KAYSER A/G

.

Durlach (Saden)
,
Antes de adquirir uma máquina de costura

procure conhecer a Nova "KAYSER", a má

quina perfeita em seus mínimos detalhes. Fa
bricada com -mater ial de primeira qualidade'
e possuindo ·linda apre-sentação, "KAYSER"
é a máquina de costura que satisfaz às pes-
soas mais exigentes. _

Garantida pela tradição da industria alemã,
<CKAYSER" é uma' máquina feita para durar
gerações. pois as suas peças sujeitas a atrito·
são fabricadas com especial aço cimentado.

Experimente-a e certifique-se
-

de que vale a

pena possuir uma "KAYSER".
• Montada sobre rolementoç de esferas.
• Sjlenciosa e de suave manejo.
o Durabilidade ilimitada.
• Lindo rnovel ezn madeira de lei.

-S)

COM UMA. "KAYSER" NO LAR É MAIS FACIL COSTURA.R

Representantes exclusivos no Brasil:
.;..J t..

"\:
.

'\....... .... _,.. •
�

Av. Rio Branco, J20 _ 12.0 ande _ s. 1220/24 - Tel. �2-9192 - RIO

-,

COM A NOVA-

EN� TELEGR. "ARGENOTEL"

. TEl. 25�7233 '

RUA CRUZ LIMA, 30
-

nÀI" 00 FLAMENGO

OSrtl.8AM4 & elA.
Rua Jeronímo Coelho, 24 A

Florianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever\

CONTINENTAL
ERICKA _. portatil
Cosinha americana

.

esmaltada marca
� «SECURIT»

.,,, " .

AUTOMÓVEIS
CAMIHRÓ"ES

··v· CAMINHONtTAS'

\
FIUZJI LIMA & IRMÃOS

Cons. Mafra, 37
:Florianópolis'

Tela d'e S�da
x x 7, 8, 9, 10, 11, �2 e 13

Pronta entr.ega· de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 4°

.

Sala 423...:_São Paulo,

'lMbVEI�
V. S. construiu um prédio ? Não o legalizou no Registro de imóveis?

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em,v'igor?
Si existe alguma irregularidade, procure hoje mesmo o' Es-critório Ima,
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regularizaJo.
crtterlosamente-

f
�:

Sua beleza e sua. moddade dependem de sua saúde
E sua' saúde dep_ende do remédio (onsagrado:.

R'EGULADOR· XAVIER
I ,N�' 1 -" ÉXCESSO N': 2 - FALTA OU �ESCASSEZ
! REGULADOR' XAVIER - o remédio de (�nfialiça da mulher
&:=: -

.'

..

Crédito: Mulúo rredial·
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos serteios que são basea

dos .nos resultados da. extração da referida loteria não estão

sendo realizados.
"Entretanto, logo que volte- a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os -l!l..esmos fi·

quem em dia.

"

J. MOREIRA � .C/A.

CONC�SSIONÁRlOS-
.,

...... _I_�' �
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:Só
,

e velho,
.quelIl quer
Velhos pot-tadores da descrença,

"'lmOÇOS, 'combalidos pelo esgotamen-,
to, moças indiferentes .aos praze
''res da vida não desesperem I . Com,
'batam estes males de fundo' nervo- -

-so usando o remédio de plantas in-
-dígenas "Gotas. Mendelinas", cujo
. efeito' exLr.aordinário está assom
'brando o mundo. Enérgi-cas e de
-ef'eíto seguro, sem contI'la-indica'
-ção, podendo ser. usadas até 'Por

.

rpeBsoa,s de idade avançada as fa
-mosas "Gotas Mendelinas", "A
>.fonte da Juventude", adotadas nos

-hospitais e receitadas diári·amen:..
'te por centenas de medicas ilus
'{,res, é o espantalho da velhice do

'.8�gota�en�0 �ervoso e da neur�te'
ana. DIstrlbmdores Araujo Freltas
:& C,ia, Não encontradas cnss drgs
e farzns. do local enviem antecipa
.damente, c-s 25,00 para o End. Te
rlegráfico "Msndelinas", Rio, que
"remetemos. Não atendemos ·pelo re

lem'holso.

....... �
.

I.

� Nunca despreze
O VALOR DA .

BOA APARÊNCIA!
t - r'

/
;;.'

e.

.

� bem barbeado ...
negóCio fechado.!

:f:. -m a
í

s econômico
.

melhor.preferir o

, Fabricada com aço
r.

. 'superior, da mais fina

têmpera, a lã'mina
, Gillette Az.ul custame-

nos porque dura' mai-s.

"

Gij��ttei'

....'rtoo .... < •• ..... • .. oooo oo ... • oo"oo. oo.oo f

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Vou'volar eUJ João' Batista'_Bonnassis
Comissão' Permanente nos Bafrlos

�
\ \

(AINARUS DE OLIVEIRA)

;,� ...

,f/1Jz .4���
-

�. lIJ(L
i

. �1 SEDANTOL'
�

.�-
:-� resolve seu problema

_ li:
- $,f '

. mensal. .:.�

�. Combate regrais dOlorosas.,���
cólicas e complicações.

, ; ..

'õ" Calmante e regulador t&
F!J!. . da saúde feminina I

:�6EDANTOIf
.

RBElVIBOLSO POSTkL
Postal, 235 .; RIO

•• • • It •••
-

•••••••• • . ..
"

....

1. PASSA PALHA
/
DE AÇO' -...,_

2.'ESPALHA C�RA
3. DÁ LUSTR_()

Arco-Artwd

I)

�OSlllIA .C�dD -:-(3-
Fundada em 191&

R. Piratininga, 1037 - Caixa Postar230 - 5. Pa�l.
Oficinas e Fundição em Guarulhos ($. �aulo)

,

".Iu r.Uelú•• ,.t...MIa••
- /s. '.. ..a: fUlsl!... I

II... ai. ..,a.c&, ,.. • ••1111.
'r....te 'ara .... "'PIIIPOLKO'
.-6 a.a ;=Beta ••

'

�D(TO'
MUTUO P LlL. .

Elimine á tortura di
'.

·tossé
Porque sofrer tanto? Sato

sin é o seu remédio de contí
_a9ça. Contem poderosos in
gredientes antícatarraís e an

tíssétícos. Desde as primeiras
colheres tira a opressão do peí-

:••

to, solta o catarro e acalma li
tosse mais rebelde. Os médicos
recomendam Satosin para' a

tosse e bronquite, das cri�nças
e adultos. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -

o dominador das gripes, tosses
e 'Bronquites. .

_

•

Caixa
Use um preparado que não seja
apenas perigoso paliativo. Tosse!
na Bergamo elímína realmente
• irritação ou inflamação do apa
relho respíratórtojfortaleeendo-o•.

:TO,'SSEINA
BER(::'�,\,,/O

Um produto ,do
LABOR'ATORIO' SSRGAMO
.t.v. Pire. da Ria. 23 ;'toqaera - E.f.C,1
••S. PuI>licidGct.

•

j
.

Distribuidores ,para os Es
. tados do Sul:

RAMAR S. A.
Farmacêutica
Caixa Postal,' 245 - Ourití- J.ba. ' .

. .

ComerCial

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

. '.' , _. "

'

.. i

\

.'

Cia. LILLA de Máquinas

2849�

�nm (',an""jrlflrtp nal'" 1M) .]it.l·n< dI> ."OI·VAte. pqllio;úl", �om �om

pressor "·COPELAND" o,riginal. 'motor de 3 H. P. e batedeina:...com mo

tor de l' H. B. em ·perfeito estado de' funcionamento e conservação .

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".
. ·t

-------

1 SOlWE'I:ERIA DE 8 FUROS MARCA

l\;té nos bairros se nota
A di f·erença da sorte
Alguns são da zona sul

Outros são 'da zona norte!
Os chamados bairros granfínos onde

\

certamente mora-m os diri-'

gentes, recebem toda assistência. São varridos diatíamente, conservado
o seu calçamento; são aprimorados os seus jardins ·e melhorados os seus

logradouros. . .

'

Prova ele que os mentores. que só andam de automóvel e vivem nos

melhores bãií'l'OS, 'só se ,jYreocupam 00m 0'8 seus próprios problemas é
que só pensam em alargar ruas, reürar arvores, para tornar 0:5 .cami, ,

nhos mais' fáceis aos seus t'arros.
Há disparidades entre os bairros e "a falta de assistência sobr-etudo

papa. com a zona NorLe�. incluindo' S. Cristovão que é industrial por
excelência.' sendo talvez o que maior rendia dá ao Distrito FederaL

Há .tempos se falou em suh.pref'eituras. Achamos' que a coisa se

ria diflcil porque redundar-ia em politicagem e af'ilhadismo.

Se o Cªl'go de .subprefeíto for bem remunerado aparecerá 'algum
granfino e po liticq de zonas diferentes para tomar �conta do novo. '.

bo!>to.
Sugerimos 11 Prefeitura uma comissão dos bairros, sem gastos'.

c.omtssão puramente "amadódsla�. Cargo de sacrifício de quem de-

sejasse trabalhar pelo seu torrão.
-r-

.

A escolha seria feita em cada bairro pelos moradores, pelos clu,
hes. pelos comercíantes e industriais. Estas comissões se reumrram

uma ou duas vezes por mês com o Prefeito e o Secretário de. Obras

para dis'cutireín assuntos gerais. Assim Ia Prefeitura estaria a par de

tudo que acontecesse e de todas as neoessidades 'dos seus distritos ...

"Os escolhídos de cada, bairro se reunir-iam no seu próprio distrito
uma Ol1 .Quas vêzes por mês. para dar notícias' aos seus das medidas
tomadas e ouvir a.s queixas e sugestões nova:s.

.

A Prefeitura, .destarte, sentiria melhor os problemas de cada' peda,
ço da cidade, , ,

Sem custar nada, sem política; sem sacrifícios do povo. E o p're- 'd" t de t d .), I PSDfeito se aproximaria mais <ia sua gente. e melhor 'sentiria a sua cida,para . -epu a o es a ua
.pe o .• •

.de, fazendo justiça sobretudo na distribuição dos benefícios a iodos I .

os distri,tos que merecem igual sorte!!!
'

"

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

pe, Schmidt, 14. nesta Capjta-I, está- promovendo grande liquidação .

de seus' artigos; com desconto especiais. '. ,

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

,

.(
.�

I'
�"_-�

.

,�

«8 A C C E L I') )

\_
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

80a impressão deixar�m em São
Francisco o's rapazes, do Guaraní
Regressaram de uma excursão à deixada pelos "Mignons" "players·

São Francisco,' onde pelejaram com bugrinos na linda cidade f,oi das
o Madureira, local, os craques do mais elogiosas, embora derrotados
Clube Atlético Ouarau]. A impressão pela, apertada contagem de 2x1.

EI- beneficio da «Casa do Professor» I Polmeírns x .Olimpíco
Hoje; e clássico blomeoaoense

8randióso restivál bO,js DO, estádio da F.C.D.

Dísturbies na, quarta, rodada do IDma mulher júiz
campeenate carioca \ . ��DII��e,�� �.�. A se,

RIO, '6 (V,A.) ,Inf.elizmente, de assistir ao jogo do seu clube nhorita Conceição Ramirez exer-

foi turbulenta a nova rodada do com ()I Ameríca e dlrtgia.se para ce a profissão de juiz de futebol
Campeonato Carioca de,' Futebol casa de .parentes quando foi ,a· nos encontros do Frente da Moei- - RITZ -

completada domingo, com quatro tingido. 'dade: A mesma pretende arbitrar Às 2 horas
,

jogos, dos quais se destacava. o partidas oficiais, porem até. o mo' Apresentação da, super comedia

encontro' Vasco x Ameríca 'Q ena- FLAVIO E UM CRONISTA menta não possui a corresponden- musical com os melhores astros

mado "classíco da paz". AGREnIDOS te �utorização oficial, já que a Fe- do teatro c radío brasileiro.
-

Por ironia, foí justamente esse Quandd terminou o rumoroso deração acha que uma mulher. não PRÁ LÁ DE BôA
"classico da paz" o pívot> de, la, encontro, [houve também, dentro pode resistir fisicamente a um en- com

mentaveís ocorrencias, que regis- do campo, um incidente. O guar, centro de f'uteból, Hortencía Santos, Manoel Vleíra.,
traram até uma morte. Tudo em da de nO 1.125, 'que fazia paute do Silva Filho, Linda Batista, Lauro

consequencía de dois fatores priíÍ· policiarnento em serviço no local, 'Para colocar SOLA Borges', Castro Barbosa. Abilio

cípaís : o policiamento defeituoso agredi. o tecníco Flavio Costa, do
.

.

Lessa, Jardel Jercolis, Augusto A-

das autoridades encarregadas de Vasco: com um "casse-têtê", após ",em, seu Sapato uíbal e muitos outros.'

manter a ordem e a incompreen- rápida desinteligencia. Houve. por CENSURA
são de grande parte da torcida. .se motivo, grande contusão, PROCURE LIVRE

MORTO Dl\{ INDUST,RIAL mas serenada logo pelas

aUlori-1 Oswaldo No programa;
A ocorrencia mais grave verlrl, dades superiores e dirigentes dos ,'. ,'Esporte na téla

,

CDu-se quando, protegido pela Ru. dois clubes. telefon es 1536 e 1324 Preços; Cr$ 5;00 e 3,20
dio Patrulha. o arbitro Alberto Outro Incidente de gravidade, P.1 S de Nov. n.22- 2\ andar

- ODEON -

Malcher dirigiu.se para o carro ver íficou-se no recinto social do Às 10 horas da manhã

I
policial na rua Ricardo

.

Machado V<lSCO, quando fói agredido, o era. Grandiosa Matínada

Nessa ocasiao, formou-se uma nista Cesar Seara, de "O Globo"; \ 1°) Esporte ,em marcha
massa de torcedores que

apupa_-,af.>'óS
uma desinteligencia em um' '2°) Noticiarto Unversal

'

vam o juiz. 'alguns mesmo tentan associado cruzmaltino. O nosso 3°) Senhoritas Baiseholistas,
do agredUo. No aparente propo- confrade recebeu uma, cadeirada 4°) Nozes para o Inverno
sito de íntiJllidar 'os torcedores, na cabeça, tendo que ser socorrido desenho col,

os políeiaís atiraram para, o ar: no Hospital de Pronto Socorro. O 5°) Cíencia popular- - Educa-

!Mas o fizeram de modo desastrado: seu estado, entretanto, não é Uva

J1m tiro foi alcançar o jovem in- grave.
.

6°) Isso é in!'PÇ,l,ssivel - Parada

dustrial e sacio do Vasco. sr. Fer; Como se vê uma rodada aci- da Vida

nando Rodrigues de Souza, ferin- dentada a de domingo, nq Rio, 7°) Um short maravithoso
do_o na ,nuca, para matá-lo quas'i ainda mai.s houve Lambem uma TESOURO HISTORICO

imediatamente. O inditoso indus tentaLiva ,de_-agressão ao arbitro I CENSURA
irial, com varios âmigos, acabav::!: 1'ijolo. LIVRE

, ',. OS' Preços: Or$ 2.,00 e 3;2'0
,nl:J.COp

.
,
- ROXY -

Par� ..:'� Às 2 hoeas
, - liMA0 .

.. ABACAXI 1°) 'NotiCias da semana

.. I.ARANJA 2°)' Johnny l\1�c Brown TI') wcs,

• MORANGO
_. te'm de lutas e emoçÕoes

• FRAMBOE5A lVUNEIROS CON'1'RA-

((/rhio cDml2envelopes ' BANDlSTA

.J � L J .J � .-J �A � Lutas. . . torcidas ...
ue" rrUrDJ fi'terellltsl'fJ, IV,IJIJ 30 Jl)icio do ,empolg'ante seria-

do.

Às 7.30 horas
Sensacional Programa

- IMPERIO -

Às 2 horas
G eandiosaVes'peral

1 0) Cinela�c1ia Jornal � Nac.

20) Esther Williams, R� Skel

ton, Xavier Cugat e SU"l J)rC[Uf�s.'
lra Harry James ,c seus lJatutas
'\ ESCOLA DE SEREIAS
Musica.. . romance ... te'cnicolor

deslumbrante,\ \

3°) A 'sensacional comédia mu

sicaI nacional com '.1<; JIIelhort.:!J

Às 2 horas azes cio nosso radio .e teatro

1°) Marcha da Vida PRA LÁ DE BÓA

2°) Frankie Dano com

em [vlanoel Vieir'a, Horlencia SanLos,

FER1A� ATRTBULADAS AUgLl,stO 'Anibal, Jardel Jercolis,.

3°) RceI SkclLon e Esther Wil- Linda Batista, Abilio Lessa, Lau:"

liams ro Borges e Castro Bar:bosa e mui-
'

ESCOLA DE SEREIAs tos Olltros.

LllXO .. , musica ... risos... CENSURA

4,0) lucio do seriado Proibido até 1 i anõs'
TERROH DOS ESPIõES , Preços;

CE�SURA ODEO� - ás 2 horas Cr$ 6.20 a

até lo anos 13,20'
,

Preços: Cr$ 4,20 e 3;20 ROXY - às 7,30. hOps/ --:-
unicur"

-71M;Ui�Iru;;-Tim�-;:;:;��=;:::::::::;:::==��;;;:;::::;:;:==:___� ,::À::s_:_7,30 ho_ra....,'s_' 1_01'$ 5'_0_0__
t DEVER D� TOOo. DESPORTISTA êArARINENSE TRABALHAR' ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARÇO. DE, 1951, DO CiMPEo.NA:-"
TO BRASILEIRO. DE BASKET: BALL, EM FLo.RIANÓPOLlS, AUXILIANDO. o.S ESFORÇo.S DA FEDERAÇÃO ATLtTICA PARA A Co.NSTR.(l.ÇÁO ·DE

,UMA CANCHA À ALTURA DE No.SSA TERRA!

Conforme· est;i sendo anunciado. 'ÉJ a seguinte a relação dos encon

:realiza-se hoje, no estádio da Federa r= I

.ção Catarinense de Desportos; com 1° jogo - Em homenagem ao sr

'início ás 13,30 \horas, animadíssima Diretor de "O Estàdo" - Estatística
tarde futebolística, em benefício da x Delegacia Fiscal.
'''Casa do Professor". Participarão 2° jogo - Em homenagem ao sr

:as melhores equipes classistas da 'Díretor de "A- Gazeta" - Tribunal

Capital, inclusive o Imprensa Oficial Eléitoral x Correios e Telegrafas.
F.' C., campeão classista Catarinense 30 jogo - Em homenagem ao -sr

de 1949, pelo que é de-se esperar lu' Prefeito "MuniCipal - Prefeitura

tas equiibradas e, sensacionais. I Municipal x Obras Públicas.
, .'

J E E P � -p E C A'S
�'_e'� B.e�ebe:t(os pequena quantiaade de peças para JEEP
WILLYS Mod. MB-4x4. Centola & Cia. - Rio de Janeiro �

Caixa Postal 2276 _: Telefone: 52-2501 ou 28-9208 - 48-9178.

Polícia M/ililar- fis'calização
Administrativa- EDITAL

Venda df. animais
De ordem do senhor Major Fiscal Administrativo desta

Corporação, comunico que no próximo dia 1,6, às 9,30 horas,
será realizada venda em hasta publica, de quatro eavalos.

Os interessacJos deverão comparecer n'epte Quartel no
dia e hora acima mencionados.

Quartel.em 'Fpolis., 8 de setembro de 1950.
. PEDRO I;JOGUEIRA DE CASTR9, 20 Ten.

'

Adm. Almo-
.:xarife Interino.

_

Joãó Batista Bonnassis
rc

ficará grato' a .todos aqu"eles

que se, dignarem votar em seu nome;

nas sleições de 3 de Outubro,

pc. ra deputado estadual.

,I

4° jogo - Em homenagem ao sr.

Diretor do "Diário da Tarde" - Te
souro do Estado x : Texaco.
50 jogo - Em homenagem ao sr

Diretor da Imprensa Oficial do Es
tado - Imprensa Oficial x Banco
Inco.

.Ao clube que maior número • de

ingressos vender será entregue uma

linda taça Oferecida pela protessot
F'lávio Ferrari.

'

,Encerra·se, hoje, o Campeonato do pro�amatto campeão. qe comum
Centenário de Blumenau, promovídc acôrdo os dois clubes decidiram que

pela Liga Blumenauense de Despor a peleja deverá ser dirigida por Má,

tos. Serão adversários ,os clásstcos rio Viana, Gama Malcher ou Carlos
rivais do "Soccer " do Vale do Haja) Monteiro (tijolo), da 'Federação Me,
-- Palmeiras-e Olímpico. O primeiru tropolítana .de Futebol, tendo para
encontra-se invicto com dois pontos tal a L. B. D. dirigido um telegrama
de diferençá do seu opositor, o que a F. C. D. pedindo intercedesse junto
quer dizer que 'um empate 'bastara á F. M. F. para a concessão do ár
ao quadro de Teixeirinha para ser bítro.

Extrato de Frutas Vitamina-,
Hidratos de Carbono etc'

Caxias I America em disputa da. vice
IIce,auça, do certame a ,L.J.D�

o campeonato da Liga Joínvtlense nortista Caxias x América, decidindG
de Desportos prosseguirá hoje com a.._vice,liderança. O lider do certame
a' -réalízação -do elâssíce do, futebol é -O At1ético de São Francisco do Sul.

Dc
. -

1 n e o.,

Gary Cooper e Paulette Godard
OS INCONQUISTAVEIS

Drama epíeo e de rara beleza .. �

CENSURA
até 14 anos

Preços; Cr$ 5,00
- RITZ-

Às 4, 6,3a e 8,30 horas
- ODEON-
Às 7,30,horas

Sessões elegantes
Uma Igigantesca B espetacular a

presentação da "20th. Cennutry
, I

<,
FOX'''

Edward Robinson, Buzan Havward
Richârd'Coute

SANGUE Do MEU SANGUE
Uma invencivel 1�a1ada de odíos,
transformou aquele lar numa ça
sa extranha!
Viviam solr o mesmo této como-ex
tranhos ...pois os pecad-os de seu

pai os sep'araram ...
O maior filme do ano, sacudindo'
os nervos do publico +corn a vio

lencia de suas emoções,
CENSURA,

IMPROPRIO ATE' 18 ANOS
No programa :

!Esporte'" em marüha - nacional
Metra Jorn'al - Ultimas noti

cias. f

'l'ERROR DOS ESPIõ.ES
Emoções',. .. ,e suspense, ..

, 3°) Frankic Dano e June.1'l'eis
sUer

...

Preços;
RITZ - ás 4 hs. - Cr$ 6,20' e

3,20
. RVl'Z - ás 6,30 Hs. - Cr$ 6,2a
unico
RI'l'Z l._ ás 8,30 h.8. ar $6,20 e 3;6tr

ODEON - 6,20 ,e 3,20
- ROXY �

•
I

FERIAS ATRIBUIDAS
Gosaclissinl'a e h il�['iante comMia,

'CEl\'SURA'
,aLé 10 anos

Preços; Cr$ 5,00 e 3,20
- IMPERIO -

i

,'.
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o ESTADO-Domingo 10 de Setembro de - 1J5J I 7

fun,cionáríos para seção do vondas Clube Doze de Agosto
�mpre:ta comercial de grande movimento no sul do.. País, está AV ISO '.

se,Iec.wnan,do elementos ativos e desembaraçadoj, nas relacões com Õ Em'
.'

hl
"nome da Diretoria dêste Clube levo ao conheci '

pu lCO, cOhhecedOJ.:es do ramo de pecas e "aeessórics para automoveís
,', "

-

ou do ramo de bicicletas, rádios e retrIgeradores, máquinas de costu-
menta dos 81'S. associades que, devido à;s, grandes �'�fpr-

ra, enceradeír-as, etc., para trabalharem na Mlatriz ou em 'uma de suas
mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so-

Filiais no �st�do do Paraná. Os int?ressados poderão se dirigir por ci:aI, ficam suspensas as programações de restas mensais.
certa de proprro punho para ia Caixa postal.Bls em Curitiba Indicando até o. té�nino'Q.aS' obras. No entanto, a Diretoria já está'
em,tp�egos ;a�t�riÍoires e fOl1!tes dle fe<f�ncias, preLengÔes'. luanto li providenoíando para que seus assccíanos não ,fiqU�Dlfunção e salár-io, .acompanhada de uma fotografia 3, x 4. '

'

privados de suas habituais recreações, procurando orga-

V�_'.'_7�.'�'_'.,,'&••"'.'_'_'&"'_'&.�&"'_'.'••_••"".''''._••_'.� �._•••_._..._._._._•••_._ I _:!::;e:X;:::���e!S e��da:::r:siZ�:�: �� :I:��: ::�:!::::

i .

\..
PRISÃO DR VENTRE

-

-

.

.-
-

.. ::. �:::-
- .

eorn os quais' haverá, naturalmente, entendimentos prê�

PESITLoUMLAAGOS -DOFIGAA·DBoBADINTEESMTOINSOSS
,- 'Vias.

_.
De qualquer forma será anunciada com antecedên-

cia pela imprens�cal qualquer iniciativa a ser toma

da .naquele sentido.

Naviôs na. Europa
Por Al Neto

Estaciona em qualquer lug·ar.
- Faz de 10 a 12 kms. por It. de gasolina.
Modernize seu serviço de entregas - e torne-o mais

A. 1 /
economlCO - com um dêstes dois resistentes

furgões Thames. Ficará admirado corri seu

fácil manejo e sua economia. Estacionam

_ em qualquer lugar; têm freios de ação
instantânea; seu pequeno raio de curva

facilita manobras em tráfego intenso,
Fazem de 10 a 12 kms. por litro ,I

-C�' J'URGÀC

Thames
para 500 kg. - 2,30W' de dill
tãneia entre eixos. Capacidade
de carrosseria 3.40 m cúbi9>s.

Num café de París, uma jovem de

cabelo curto e fisionomia alegre E'S- (
crevia algarismos num caderuínho
d� capa azul,

Ao lado dela, sorvendo vinho da

Normandia 'em um copo de pé alto,'
uni rapaz de 25 imos acompanhava
em silêncio os cálculos da moça.
Depois 'de três anos de noivado,

aquela moça e aquele rapaz iam ca

sar-se.

Graças ao trabalho de ambos, ha
, \riam, conseguido o equ ilfbr io econô

mico que lhe .permitiria realizar o

casamento.
Em realidade, o casalzinho partsí

stente refletia o atual c,stado econõ
mico da' Europa Ocidentál.

Os europeus já podem pensar em

casamento. Já podem fazer planos
para o· futuro. A So-ma dos algarís
mos no caderninho de capa azul in:
dica que o dinheiro. chega para sus·

tentar uma família.
Em têrmos muito mais completos

e empolados, umrelatório das Nações
Unidas diz a-mesma coisa.
É o. primeiro ��latório. para 1956

da Comissão Eco.nômica para a Euro:

pa, uma agência. das Nações Unidap'
que tem escritórios em Oenava,
A produção industrial dos patsea

europeus - excluída a Russia -'

aumentou em dois por cento durante I
o pnímeíro semestre do. ano em curso. IEm comparação com igual período
e empolados, um relatório das Nações
Unidas - o, auménto na produção '\

industrial foi -de' 9 'por cento.
Os economistas de Geneva ressal

tam que êsse aumento não. pode ser

, considerado. "normal".
Ao contr_ário - dizem êles - é

um aumento foravdo comum, 'que só
pode ser explicado, pelo esfôrço ex
cepcional dos europeus e pela ajuda
norte-arnefícana do' Plano . Marshall,
Mas não. só as Nações. Unidas con-

firmam os cálculos OPtimi�tas da
mocinha parisiense. I

O Comitê Ec'onômico d,R Organí
zação de Cooperação Econômica da
Euro.pa também diz a

-

mesma c;;-isa,
A Organização de Cooperação Eco,

nômíca da Europa -é a encarregada
da administração do Plano Marshall
As autoridades dêste organismo,

em relatório que ac-abam, de dar a

êonhecer em Paris, revelaram que' a
-economía das nações do. .Plano Mars:
hall já' alcançou um- ponto d,e "�quilÍ'
brio.

.

_ Nos 18 países que participam do
Plano Marshall, a inflação foi conti
da.

o. presidente do Comité Econômi·
co da Organízacão de Cooperação
da Europa - Sir. Edmund Hall
Patch - indica os três pontos de
-equiJ\ibrio da economia européa:

1. Os processos ínflacíonár los che
I garam/ a ,um ponto de .estabüízacão.

2.- � "procura de artigo antes esca

saos acha-se virtualmente satüsteíta
,

3. As economias da população, ape
sal' do aumento do custo de vida em'
alguns países, alcançaram já os ni'
veis de antes da guerra.

:Êl!l_te panorama econômico iiã Eu'
rapa que acabo de delinear tem, nes
te momento, extraordinária impor:

'

tância..
Significa que as nações européas

acham-se preparadas para arcar com

08 programas militares' que deverão
ser postos em prática eorno conse
quência da agressão comunista na

Coréa.
Por outra parle - e em que pesem

êsses planos militares - os progra'
mas de ajuda econômica dos Estadoa
Unidos à Europa permanecem.

economia européa coutínuarã a
ter' o apô io norte-americano, de for
ma que o casalzinho de París pode
.executar- os planos' que fazia naquela
mesa de café.

-

FURGAO
'- ,

lhames para 250 kg. - 2,30 m' de dis
tância entre- eixos. Cãpacitlade
de carrosserta 1�84m cúbicos.

/ '

PI{QDUTO DA

Ford Motor Com.y, Ltd., Dagenham, Inglaterra

.
F 0/ R D M O T O R C O M P A N Y ,

,- Agem tíírectamenta sôbre o ap·,
parelho ;d!gestivo, .evitando a pri- Si
Jão de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão.
descongestionam o FIGADO. regu
larizam as funções digestivas. e fa-
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES· '

TINOS.

Arnaldo Dutra

Secretário' Geral

TO NICARDIUM

Tonico do coração.
Rins, Asma, .Fraqueza geral', Molestias agudas perturbações
na circulJilção do sangue, Arteriosclerose, Dísturbíos na

pressão .e,rial, Cansaço, Falta de ar, 'Ihchaçõeo, Edemas,
Moléstias dos Rins, Reumatismn. �efrites.

"--

,..·.·_·.·.·.·.·.·.-_·_·.·.·.·.....•.....·_·.·_._·_·_·_·_·_w_·_._._-_._._._._..._._-......_-,.r.".,..",..

14·lIatalhão de Caçadores
. \

Servjçó, Militar (Cíasse de 1931)"
Edital

o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, lem
bra a todos os jovens da classe de -1931; residentes em Florianó
polis, Tijucas, Biguaçú, São José e Palhoça,' já designados para
servirem na 140 Batalhão de Caçadores na' 2a turma de 1950,
que os mesmo.s devem, se apresentar naquela Unidade, no\..Es·
treito., no dia 11 de setembro, entre 7,30 heras e 11,30 horas.

Quartel em Florianópo.lis, 17 de agôsto de 1950.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, Ten. CeI Cmt. da

Guarnição Militar de Fpólis. \

,

Estamos selecionando dois' e-lementos ativos e de capacidade com

provada, 'que 'possuam r,egular instrucão, boa .aparência, idad,e d,e 18
a 30 anos, paria a funç.ão de balconistar na S,ecão de Peçás pap� auto·
-moveis em Firma de gDa.nde movimi'lnto.

_

...... oOs interessados poderão Bfe :ctirigír por carla do próp'rio �unho,
para a üaixa postal BB ,em 'Curitiba, indioaIido fontes, de referências!
empregos anteriorés e pretensões, anexando uma fotografia 3 x 4.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T T O M--A R

J--R-'____á�d-'i-'o-s-",·�A-tI-ã-n"'-t-'--id-'a-,�/
-;

Rua Trajano, n. 31
-------

Telefone n. 1459

Q·NDA S E CURTASr�ONGAS
Atlântida

.

- 0 811çesso da técnica electrônica

Grande &lca:nce

Rádios

Atlântida - Super construção para durar mais Atlânlida - Som natural - Alta sensibilidaàe

Otima seletividade VENDAS A' VI�TA E A LONGO PRAZO j

Electrolao:. Transmissores Am plifíca�ore_s

Rád:io Catarinense Limitada/ ,Atlântida
Diretor tecnieo WALTER LANGE Jr.

I
...

.

'
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I -solene inauguração" da I Exposição \Regional' de. Gado Leiteiro
-

" Equinos, Suinos e' Aves" em 81umenau
4

'

Muito admirada por todos a magnílíca .Expnsiçâe. Vísltaram-na aproximadamente 40 mi

pessoas, Autoridades -uresentes. Demonstração pujante da grandeza: da nossa pecuária
,/

r

..,. -.- -.-.._.•.•- -.-..-_.-_..
- -.-_ - .......,... A convite do titular da Secre

taria da- Viação, Obras Publicas e

AgrIcultura, o s r. dr. Nerêu Ra
mos, Vice Presidente da Republi·
ca, sob vibrantes palmas da enor

me assistência <que se comprimia,
em toda a extensão da rua Pandiá

Calõgeras. onde se 10�alizaral11 os

pavilhões, inCIUsh) na autíga -so

ciedade Gínastica, inaugurou a ia<

Exposição Regional.
'

Os pavilhões especialmente para;
Lal fim, com espécimes cavalar,
muar, hovino" snlno. aves domés

ticas etc" bem como enorme va

riedade de 1llantas raras, como or

quídeas, cactáceas etc., f.oram visi

tados, durante -o per-iode de aber

tura da Exposição, por 40.000 pes

soas, aproximadamente.
Continua na 3a. pagina

JOÃO
_

BATISTA
PARA DEPUTADO

BONNASSI$
ESTADUAk.,

Constituiu um alto, !aconteci- Erasmo Piloto., Secretário da Edu

mente, dentre as �estividades que cação do Paraná, representando o

assinalaram o Centenário- de Blu Exmo, Sr. dr, Moisés Lupíon. Go

menau. a abertura, domingo últi- vernador do vizinho Estado, Vidal

�1l0, às 9;30 horas, da I Exposição Ramos Neto, Sçcretário da Viação
R.(:lgional de -Gado Leiteiro, Equi Obras Públicas -·e Agricultura, dr.

nos, Suinos e Aves, sob os ausPí-1 Armando, Simone Perti'ra, eXl\8e

cios do Çi-ovêrno do Estado e ori cretário do Interior e Justiça, dr.

entação da Diretoria da Produção Leoberto Leal. ex-Secretário- da

FLORIANOPOllS'- tO de Setewbro: de 1950 Animal e Comissão dos Festêjos Agricultura, deputado Anísio da

_____�-__;,-----------'"'----_--,_-- do Centenário. Luz, Presidente da Assembléia Le-

FeI1e.l1·llaço-es- do comando, do 1;10_ B. c.' pela
Em sucessivos comentários que gislativa do, Paraná, dr. José Boa'

" 't Iízemps nesfe jornal ressallamOs a baíd. Presidente da Asernbléía Le-

'passagem. boje, do Dia da 'Impre1osa �i:aO�:��l����: d�e�:�O����nci� !�����vavei��, ':�:�:Lo�S�:d�;AC�;�
o sr, Major Veiga Lima, co- "Estreito, 9 _ Comando, of'i- palrnente para o riquissímo Vale do {Inico", dr. 'Laura Fortes Bu.s·

mandante do i40 B.� C. dirigiu a ciais ,e praças do 149 B. C. rejuhio do Itajaí-Acu. produtor por exce- tarnante, diretor dá Diretoria da

" Iam-se pelo transcurso do Dia da lencia, de laticinios e banha.
,

Produção Animal, dr. João' Dema-

êste jornal o seguinte expressivo Imprensa e desejam inumeras 'fe- 'Por fôrça dos ingentes esforços ria Cacallazzi. dr. Victor Heríng,

telegrama: lidtaçõe.s."',
..
da 'Diretoria da Produção Animal, afora outras inumeras autor-idades

dirigida pelo competente agruno- que não podemos anotar o·s nomes

mo dr. Lauro Fortes 'Bustamante, e milhares de populares.
incansável em seu mister para cor' A inauçuração

responder à confiança do sr, Go- O sr. Vidal Ramos Neto,' ilustre
-,

Vende-se ou aluga-se, em
vernador do Estado, o conclave Secretário da, Viação, Obí'a� Pu-

FIo r'ianó:po;J!is, i31ub" Dhúrito
do Estreito, ao lado da Com- hlumenauense com a af'luencia de blicas e Agricultura, de InICIO,

ex..posítores de todos os recantos de disse que o Centeuárro comovia f'

panhia
_

Florestal, por preço
Santa Catar-ina, repercutiu em to- sensibilizava pela grandeza do

mann, digno Diretor do Jardim de ocasião, um Deposito novo,
,
., do o pais, concorrendo para ,so- seu significado cívico. Glorifica'

Botanico do Rio de Janeiro, na p'ara madeira ou cereais, me-

qualidade -de representante do dindo 12x43 metros com 6 de brelevar .o valor econômico do Es ção, do esforço, exaltação da bra-

Centro Catarl"n'e'nse na Capital da
lado com a melhorta dos nossos re· vura. a própria festa do trabalho,

" alÍl�ra, IC,om capaeidade para '

Republica, aos festejos do Gente- 5.000 duzias de madeira, com
banhos, que, na certa, advirá de'

.

prosseguiu S. Exeia. O orador ain-

le. d·a ressaltou a influencia benéfica
nárlo de Blumenau e convidado trapiche proprio para atracar

T O extraordinário êxito da Expo- de progresso e riquesa que repre
especial do Governo Estadual pa- qualquer navio que entrar

síção, devem-no os' hlumenauenses sentou, para os Estados dó sul
ra percorrer o Estado em obser- neste porto, hem como dez es- "

'

.

ao sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, Brasil, o afluxo 'det imigrantes
vacão da flora e assuntos reIa- taleiros ao lado do trapiche, '

.

' , digno Governador do Estado, que alemãe-s. Rejuhilava-se áquele íns- 30 mi-I bra ,., ,-rclonados ,a sua espeoialidade. 'pam engradear 800 duzias de ("
. 5 Do 85

Naturalista de renome, é o DI'. d
' ,.

d deu, dessa forma, uma vez mais, tante de falar na qualidade de II :

ma eIra, eXIlitm o na frente
' ,

Kuhlmann' filho· de Blumena'll e dD Deposito, uma praça, pa.ra
elO'quent,e test.emunho de seu auxiliar do Gov,ernador A�erbal em Paris

d apoio, aplauso e estimulo a no.s- Ramos d,a Silva, que, como s'eus

dece ente de tradicional familia descarga de 'mad-eiras. Exis- F RT
, sos' criadores para s'e dedicarem antecess'ores no Governo do Est.a·

'. O ALEZA, 9 V.A. - O sr, Vin-

,·catarinens·�. .te_m .

Vambem trilh-os e \'ago· cent E"pallac d'reto do C d
.

.

ao trabalho honrado ,e honesto da do, nunca deixou faltav ao terri- " ,1· r s ursos as:?

Ü ilustre botanico, demora,r"8&- netes. t'
Alianças Francêsas no Brasil, e que,"

. . pecuária. S. Excia. con, tinua, em orio 'catarinens.e, sua 'aSSIstência
á por vário,s dias naquela cidade Facilita-se metade do paga

s�' encontra presentemente nesta ca'_

em visitas oficlais, dev�ndo após m,ento,
sua ,profícua aciúliuistração, o- va e seu amparo para fomento' e de- vital, ,falando à Imprensa sôbre o"

lioso trabalho· dos ·eminentes con· resa da agricultura ,e' da pecuária. interêsse di Brasil pela França, de ..

percorrer os municípios do Vale Trata-se com o prOl)riet.á-, Dterraneos \ drs. Nerêu Ramos' e Ddo izendo da imporl:ancia do certa- clarou que atualmente se encontram>-

do ltajaí em obgerva�ão € coleta rio Sr. Salomão, na oasa CH- .

t' e d I t
' em Paris 30 mil brasileiros, achando-

,

d
"

1
Deek,e ,que mUIto, inc�n .Ivaram 3 m e os re 'evan ·es serVIços pres-

e material para confecção d,e ,per" à R,na Tr·ajano _:_ Floria- _
_ t d

se os nossos funcionários consulareff"

l'nlporta,nte tr,a'balho S'obrd a flo- pecual'1'a em Sanra Catarma. ..
\ . a os pela Diretoria da Produção C'd d L d d ld

'" nópolis. '.
na 1 a e uz em gran es ificu a·

l'a da região.
Ao _

Secretário da Viação, Obra.� Animal e demais serviços agro- des_ para atender a tão crescido nú-

Visitará, em seguida, a. capital J le, t d
.

à 1
Publicas e Agri9-ultura, sr, Vidal pecuários .subordinados á sua Se' mero -de 'turistas,

do Estado onde se deterá em estudos, O le a tO OZ um Ramos Neto, que b'em sente e pro' oretaJ'ia,.que devem parte da sua
-------'-

cura estudar os problemas que as- eficiência á colaboracão estreita e
JOÃO BATISTA BONNASSIS

botanicos. neoAm, que pesa sOberb,am o nosso homem. do cam.,' \'aliosa do Ministério da Agri,cul-
PARA DEPU�AD,O ESTAD�,.

Cumprimentam:os o Dr. Kuhl- � �

mann, desejando a -s. s. feli7; es- 12'1: -I
'

-

po, ao dr. Af·onso Cardo,so da Vel- tura, com o qual trabalham em 'Re' "e�b-Id p I q

taclia em nosso meio.
' ii qUI OS ga que, como exec1}tor �do "Acor' r'egime de Acôrd� o sr. Vidal Ra'-.: li ,I

. O e n .-apa
ROMA,.9 V.A. - "Julieta""a pri' do Dnico", por todos os modo.s e mos Neto ·exortou, no final, a ca' CASTEE. GAND,OLFO, 9 (U.P.)

me ira elefanta qUe pesa quatro tone, meios .p.restigia 'a repartil,ão que pacidade realizadora. dos bh:íme- - O' Papa.. Pio XII recebeu etn audiên-

,

ladas, teve hOje no Jardim ZOOlógico obedece à dinamica clleJia do dr. nauenses para grandeza d S
ela ,privada. nesta sua residência de'

desta C P·tal u b b' d
-

e anta verã.o, D. Luigi SCOl'te!ma, bispo. doo,- '

a I m e e O sexo mas- Lauro ForLes Bustamante, e, fi· Catarina e do Brasil.
�

culino, pesando 125 quilos, que rece'
Espirito Santo, no Brasil.

beu o. nome de "Remo".'Há dois anoe nalIn�nte,_ao dr. L.eoberto Leal, ex,
a mesma "Julieta" tev� uma filha, Secre.lário da AgeicuHura, dando

-f:::::�::":::-------------It---_
......._------_......

que veio a chamar-se "Roma", e, que sempne solução I imediata aos pro:

11 e-'
-,

G
-

· a' n a.As, 12,00 horas - OFERECIMEN- foi o .primeiro caso de um elefante, blema,s que d,ependiam de S. Ex· O- '

!< �S MUSICAIS de quaquer sexo, a nascer no cativei,' -eia. quando)la' 8'ecretaria, a 1 a Ex·
14,00 horas - HORA INFANTIL na Europa,;-nos ultimos, cento e tan'

_ (LABORATORIOS RAUL LEITE) tos anos.
posição Regional de Gado Leit.eiro,

As 15,00 horas - 'I1ARDE ESPOR- ' " Equinos,
J
Suinos e Aves' muito' de-

.VA
-

vê o êxito sem precedente que aj-
As 17,00 horas -'CHA DANSAN-

S
'

F ,. cançou, ultrapassandü a§ mais oti-

T�s 18,30 horas _ A VOZ EVANGE-
ue- ru.1

,

'mistas previsões.

LICA O complemente alimen- Auto,ridades presentes'
As 18,45 horas MEL_QDIAS tar ·pOr excelencia. Ex- Fizeram-se 1l1'esentes à S'olene

CUBANAS trato de frutas,vitamina C inauguração, os "'Exl11os, 81'S. dr t'

As 19,00 horas - SOLOS DE PIA, Hjí\:l t d b 'I
'

NO
ura os e car ono. - Nerêu Ramos, -Vice Presidente da

As 19;30 horas _:: MOMENTO ES'
I Republica, dr. Aderbal Ramos da

PORTIVO BRAHMA
--------_,;.----- Silva, preclar'o Gov,ernador do Es-

As 20,00 hO.l'as - COLAR DE TAN· tad_2, Frederico Busch Júnior, Pre-
GOS

'

feitô Municipal, General de Divi'
As 20,30 horas - CAN'OA BRASIL O','+ ,;'8,'. San'laella' são Alencar Araripe, Comandante
As 21,00 horás - RITMOS MEXI-

CANOS
da 5a.. Região Militar, A_Imirante

As 21,30 horas - RITrtms DOS

R
Benjamim 'Sodré, Comandante do

ESTADOS UNIDOS eassnmio a clínica 50 Distrito Naval, Dom Dani,el'
As 22,00 horas - ENCERRAMEN, Hüstin, Bispo de Lajes, Dom Pio

T���
�
__� �������������'-���_�d�e�F�r�e�it�a�S'�,�B���Sp�o�d�e�.J�o�i�n�v�il�e�,�d�r.

IllDlllR
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Dr. João Geraldo
KahlmaDD

MADEIREIROS, .

uem,étEncontra-se em visita a Blu-

menau, o Dr. João Geraldo Kuhl-

candidatos da

Radio Gparujá

Entre. ,08

U: D. N.. à eamara Federal,
um 'é adepto fervoroso do di.,

] Programa para haje

vÓ'rcio.
Quem será?

COURA' caspa,
QUEDA lOS n·

BELOS E DEMAIS
,_
l

AFECCOES DO •

�r

O 'DiáriO, de 4a feira, fíLIa em voz amar.gurada e trisle do sr.

Nerêu Ramos.
Se aquele' 'verbo altissona.nte e nobre, elevado ,e lim})ido, sereno;·

ou candente 'qtrando necessário, é voz amargurada ·e triste, que.,

dií'Jer,�e dos ,r·ecadinhos {lne sr. Irineu ,- papagueia_ por ai, be-·�
Ibendo o :PIUl�a.� das palavra.s?

O v,erbo de )\/e·rêu é de Nerêul
O :out.ro ,de -quem é?

x
X

Alguns bolotins da U.D.N. mo.stram o sr; IrinBu'
IPrimeiro- ao ,quinto.

Em primeiro v�m o P!,lrtidq Libe·etador;' que não
\ Estado.

cercado dl1l-"

j
I

COURO CABELUDO.

.

Em segundo'o P.T.B., sem o 31lôio· do sr. Getuiio Vargas.
'O P. S. P; é COl1lvosto de 99% de udenistas dó ultimo Pleito.-.

O P.R., nas e],eiçõ.es pass'adas, levou 8.000, dos qúais 6.000 foranv'

pa:ra o sr, Irineu ,e 2.000 para o S1'. Sa·qu.
Como se vê 3 D. D, N. SIA. ti apenas U. D. N.

X X
/X \

Há ainda a ]11l>tória daquele ilustre ca,!alheiro .que engulii.l enIl
seco uma entrevista ,e agora ele 1)'a.lfto à bo�a está tl:iran'do as virgl,l�
las 'e os pontos- que ficaram nas covas' dos dentes!

X X-
X

Diz o Diá1'io que o g;ovêrno está' mobilizando' o funcionalis�:
mo li-ara 'a vitória do P. S. D. Mas� o m-esmo jornal vem ga.rantin
do que o funcionalismo é todo da- U, -D. ,N:"

Que diabo disso é aquilo?
TONJCÓ, CAPILAR
p.9R -É�'é'É'LÊNClA

,

G'ullhel'me Tal
j' i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


