
A enria Metropolitana nrien '�,
•

eis
." Todos . poderão 'livremente e sem qualquer constrariõíniêõiõ-' apoiar

e sufragar o nome do eminente. Engenheiro Udo' Deeke .

RIO, ,15 (V,A,) _ \IA,pr'eciando
uma consulta do Tríbunal Regio-
nal de Santa Catacína sôhre inter- OI.-cl-al bras.-Iel-rB condecO', radoposição

.

do I artigo 74 do CÓdigo ,

U

Eleitoral, respondeu o 'l';íbunal s» I'.... 'd
'

períor Eleitoral que a incompatíbí- pe O governo 08
Iidade dos secretários das mesas' Na Embai�ada dos Estados Unidos, r��tWi:i},i:i',;;i,:,i,:�:;,:: i:iJmlliXJ!'i'f'j';;'1",:i&:eleitoral refere-se aos eandídatos, nesta Capital, o Brigadeiro -do Ar r,

Luiz Leal Netto dos Reys recebeu do 1",:;:0:.. ",\,"";"";";"';"""""""

seus parentes ,e aos membros dos Embaixador Herschel V, Johnson a

diretórios politicas. condecoração que lhe conferiu o Go-
verno norta-amerícano, por sua con-

O 0lel�torado dO duta excepcionalmente meritoria dU'lWi;';:;:;;:::itlt::{u- U u- rante os anos de guerra A citação

S
-

P I que acompanhou a medalha ofereci'

ao aD o da ao oficial brasileiro, ao lhe con- iiWil}'{tii8
RIO, 15 (V, A,) _ O Tribunal ferir o grau de Comandante da Le

Regional Elettoral de São Paulo. gião do Merito, dizia: _

completou Cintem 0., recebimento total '''O Brtgadeíró do Ar Luiz. Leal Net· r1:l);:;;;Y!iij
do e_Le\torado inscr-Ito em todo o Es· to. dos ,R�ys, �a 'Força Aérea Brasl

tado de São Paulo. As seis zonas da letra, distínguíu-se pOI� conduta exce-

. capita'l-.:i:':' apresenta'lj:t' um total de
-

pcionalmeute mei-ttorta no dessmpe- mm;;::;:::;;:;::Iii::'11
• '7lft'.099 .. eíeítores ê as 142 zonas do Inho de importantes serviços, de ja'
ínteríor- concorreram com um, total neiro de 1942 a Agosto de '1943. En'
de 1.299.741 e'leitores, Assim, o total quanto serviu como Comandante' 'da

O T. S- 11. ,·bal·XOD l- ns.trupo-es "cOD�oll·.' dos votantes em São Paulo que eon- importante base de defesa do Galeão,
. n . " .

. d correrão ao pleito de três de=outrr- o Brigadeiro Netto dos Reys colabo-

du,odo' d-
'

I
- bro, eleva-se a 2.041,849. rou materialmente no esforço de guer·

,

Iversas r880 ucoes ,_,__ ra aliado. A firme liderança por ele

RIO 15 (V A) ° T ih IS -, I i� , ? t· o ,

§ 3 O m·IDI·stro �lt DI"lh demonstrada ao dirigir as, operações bros da Força Aérea dos
: , ,,- rr una u- ça:o e e . OI �l (§ �, d�, ar . ,00 e.

. �o I' O aéreas naquela aI:'ea contrfbuíu p�ra I
dos, o Bi-ígadelro 'N'etto dos' Reys

perior Eleitoral aprovou a resolução da resolução 3532), considerando

d
• . a segurança das linhas de navegaçao.: acrescentou consideravel força aos

n, 3799, contendo instruções comple- que os votos desses eleitores to-, e'xa rá o T & IJ
.

pelas quais pàssaram muitas das 'Iila",' laços tradícíonaís de' amizade que
, mentares para o ,pl'eito de 3 de outu- mados em separado deverão, tam- RIO' 15 V A O

{. �
,

l Iertas primas "essencâaís a nossa
I
sempre uniram 0cf!"Elstados Unidos do

ínt
'

,
.

. ..
- míu ístro Laf'a- -

llítar P , B' 'I E t d U 'd d Amé-1Oro e sua apuração, nos seguin ·es bém. ser 'a{pnr,ados ,em st(parado, iete Andrade. presidente do TSE, vai I o?eraço�s m� I�r�s. OI' ,s�a ?OOpeIa' I }as� e ;S,t �. a os lU os a

termos: "Considerando que in.sLru- no final da apuração de cada, urna comunicar ao Su I'em ." Iça0, amIgave . � � nas re açoes pes·, llca o OI, e, ,

_ ,
c v: .

o o pIoXImo soaIS como ofICIaIs entre os mem· (a) Harry Truman
ções para Rs eleições de 3 de ou- (resoluçao 3618) ; consIdera.nelo que afastamento do mll1Istro Sá. FilhO.I .,.._ _

tubro, baixadas com res'olução estas determinaçõe; devem ser ob- que completou o prazo consÚtucional
E t g

.

d' d.3532, permit,em que os eleitores do se,? mand:to: O SupremõUeverá n re ue uma- espa a e ouro ao,
fora de seus domicÍlio.s ,eleitorais servadas com absoluto r-esguardo do ��'::n�:aI�r�m�i��d:�sc��te���avoe� ��: -

'd tvotem em secçâo diferente daque· sig'ilo do voto; üons1deri!IJndo, ainda, bel' juridico e reputação, que o presi' ex-coman aD e do 13· B ..C.
la 'em que foram incluídos os seus que a nenhum eleitor é licito recuo dente Dutra escofherá, BLU,MENAU, 15 (O' Esta'do) _ O. ,

d d' 't d palavra o sr, Aquiles Bals-ini, em no--
nomes (§ 10 2, artigo ,30 e § 10• sar'se ao exercICIO o IreI o ,o Vo.-

JOA-O",,['t, '3"),' COllSl'de.I'an,do que e·le�l,to· 'to (§ 7.0, artigo 37 do. Código Elei. BATISTA BONNASSIS general Otavio da Silva Paranhos, me da Pref.eitura' e dQ povo de Bla':
'" :J .. antigo comandante do 320 Batalhão menau, justificando _a 'homenagem,
1,es naquela ,sitl{aiÇP,O não podem toraI); resolve o 'l'ribunal Superior. PARA DEPUTADO ESTADUALUde Caçadores desta cidáde, esteve em Comovido com' aquela prova de
votar nas eleições municipais, ·se Eleitoral bai?,ar instruções cansoU· ,'. visita a Blumenau, na época dos fes' estima do'povo blumenauense, o gene-'

estiverem fora de ,seus municípi- 'dando ',e compleliando as resoluções Pol." t·ICH e as mus·lcas ejos do Centenario, sendo alvo de ral Otavio Paranhos pronunciou be-

(JS, 'e também llas eleicões estadu- 3532. 3564 ·e 3647, sôbr,e as eleições _expressivas homenagens por 'parte lissima oração de agradecimento,' con-

d 'I
da popUlação local fessando a sua. si·ncera admiração por-

ais, s·e encontrarem -se drcunsüri' de 3 de outubro e,sua l!lJpuração.. e carnava
'

'

Blumenau, de ·onde guarda inumeras

RIO, 15 V.A, _ Foram
Como prova de gratidão ao �l1.J.s: recordações .'.

Telegrama cl"r"olar que a' ·�oml·ssa-o O,·ro ... as normas ba:ixadas pelo di;�!����� tre militar, realizou·se no teatro Caro
�

Após a s�j(,!nidade, na sede do Grê-
U U ti los Gomes, a',s 14 horas 'do' dia 7 d,e mI'o ESPOI'tI'V-O 01'

.

f"Regional Eleitoral' para uso de alto. lmpIco, 01 maugu�

tora do Partl·do Traba'lb,·sta, Brasilel·-rQ, falantes amplificadol:es de voz d .

Setembro último. uma' honi�n�gem i'ado o retrato do ilustre militar, ten
tante a �tual campanha politic�, ,�� ,

q�e ,constou da entrega, �e�o' JUIZ d·e do falado, �a ocasião" em nome 'dO)
) -

d 's
.

t C t
·

d·u· acôrdo Cód" El·to· 1 S·/ dIreIto local, dr, Oscar LeItao, de .um clube,' o maJor Newton Machado, ten-

seccao e Bn a a a.rlna expe I aos gundo t��:ln�rmas,Igf�COU e�r;IT;ida � titulo dedlaratório ,de cidadãq bIa"

Ido mais, uma vez o gener�l Paranhos

. 0,- retórl"OS Munl·c·, pa' ,·'S divulgação de músicas- carnavalescas menaue�se, conf.ec�IQnad� ,e� pape.
I ag.radeCld? essa homenag�m. A seguir;

. ou de outras canções que não te' pergammho, ê de uma fmIsslllla es· fOI ofereCido aos presentes um coque,
.

d hham referência direta com à propa'
pada lavrada a ouro. tendo usado da te!. .

t-Comunicamos prezados companheiros que vg fo.ram nornea os

ganda.-_ :

.

'. limembros Comissão Diretora PETBBE Catarinense em substituiçã,o V� IComissão Executi� extinta vg os companheiros. Octacili.o Nascimen-

A
'

f -b - - d
10 enCl8S

to vg Dr. Acacio Zelnio da Si:lvavg Pedro A1l!0rim vg Domingos Ma- �c�o rI olçao o ' •

tDoeI de Borba vg Alfredo Soares 'P�eira vg Hercilio Àrnant-e vg D'o-

Bras,·1 à Corél.a oiS as no,

mingos Fernandes de Aquino vg Dr, Pedro Vergara Correa e Jaime
RIO, 15 V,A, - O Ministro da Jus' e.,dl'ede escolhido e- a substituição d()),

a..Vieira, vg a qual assumiil ontem direção P,artido nosso Estado pt Após RIO. 15 (V,A,) /_ Noticias proce- tiça, recebeu, hoje, nada menos de destacamentg policial, a fim de faze!'"
haverem assümido foram 'eleitos Presidente vg Secretário e Tesourei- dentes de'Washington informam- que três telegramas do interior de Minas, pressão desde agora até a vespera dai>
1'0 respectivamente os companheiros Octacilio Nascimento, vg Dr" Aca- o Departamento de Eslàdo qualificou em que os pessedistas rEíêlaman provi· eleição de 3 de Outubro
cio Zelnio da Silva e Pedro Amorim que fOlam empossados seus caT'- de "esplendida" a contribllição bra. dencia contra violéncias qUê denun· Oútro i�egrall1a é d� prefeito dEI'

gos pt Esta comissão. está recomendadà dirigir Partido sentido instru, sileira para o esforço de guerra: na ·ciam. Num deles procedente do muni· Rio Vermelho e 'afirma que o delega�
"ões mandadas, pelo Presidente Diretório Nacional Danton Coelho

Co réa, oferecendo suprimentos no cipio de Brasilia, o preSidente do di· do civil foi compelido a exonerar·se
.,. valoi'--de ci,nquenta milhões de cru· retorio do PSD, diz que os' proceres 'v.ara em lugar, ser nomeado um anal..
por in{'piração nosso chefe Dr, Getulio Vargas e que consistem pres- zeiros, Um destacado funcionario do da UDN local. em desespero de cau· fabeto, Por fim, os presidentes do!?'
ligiar neste Estado corrente' chefiada Senhor Neréír Ramos vg ficando Départamento disse que o gesto dO- 'sa lançam mão de todos os processos, diretorios do PSD PR e o vice·presi�
por conseguinte sem efeito recomendaçã'o votar candidato a governa- Brasil constituiu um exemplo de so° Denunciam ainda que os adversários, dente do PTB de 'Casmaridel tambern;
-dor lJela U, D, N, pt Comissão manterá contacto com esse direfõrio -lidariedade hemisférica e, de dispo- além das v,iolencias pl'aticadas na lo· p\cdem pl'oviidelicias� dizendo que

enviando, posten.'ores illst.ruções
pt De"eis reunir.diretÓl"io dando

co.!SiÇ.ãO
dos países

american.
os em CUlll' calidade Coração de Maria, distrit� seus' correligionáI/ios vem SOfrelld(l,-'

nhecil1lento deste e acusar rec,ebimellto para a sede·do PETEBE sito PCI�'all' .os sbel�s d cOll1prOdll1itSSOS. A 1l0tti'· da cidade da Brasilia,. pleiteiam ago- perseguições politicas sendo dia,ria·
,

o

-- -

.

e pu Ica a em es aque em o· l'a junto ao governador do Estado, lUente chamados a delegacia e pre:-
_:1 rua Trajano 31 - 1 a!l.dar:pt dos os jOl'llais desta capitaL sMa, d·esignado um delegado milita\' sos sem ,causas justificadas,

••_._•.l"_ u._ _._._._ _._ _·_..__._·_._._._.•._ _._ _ _•.._ � .._.•......l"_ _ ...

o lLU8 ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA

� • D. Q.rntel_ ,SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DB A.RRUDA. BA.IO!!l
v

:

I florl.n6polls- .. S_ábado, 16 de Setembro de, 1950 I N. 10.960"&no XXXVI

o PST, neste' Estado, COID -RespostQ'8 oma eoo'·
o dr. Nerêu Remes solta do T.�.I. de '

Slot, Catarina

.Abra.ços. "

o sr. Vitorino. Freire, Presidente do Partido Social 'I'rabalhista.

-€nd'ereçoLl a? eminente chefe dr, Nerêu Ramos. o seguinte telegrama:
"RIO, 15 _ Tenho o grato prazer de lhe comunicar que dentro,

da linha de conduta que o meu Partido traçou acabo de orientar os

meus correligíonários dai no sentido de dar todo !!,'j)oio ao eminente

amigo e grande brasíleíro, ele grande caráter.

IRSIDlOSA CAMPARHI
Comunicam-nos da Cúria:

"Tendo-se insinuado> como recurso eleitoralç que
determ.inada autoridade eclesiástica recebera não se sa

be (quantos milhares de cruzeiros. -

no
<>

sentido no sentido
be de quantos milhares de cruzeiros' no sentido de
patrocinar conhecida candidatura política; declara
se o que certamente está na consciência de todas as pes
soas honestas, .8- saber - que tais insinuações ou afirma
Ções não passam de insidiosa e deslavada mentira".

Florianópolis, 14-9-50.

Avrso E NORMA, REFERENTES ÀS PRóXIMAS ELETÇôE.S
Damos abaixo, '/l.QJ íntegra, a circular mandada expedir '

lJr;Za Curia Metropolitana, em data ele ante-ontem:

Reonui. Sr. Vlgál'i'o,
No innüto' de orientar, como lhe cabe, a con,çcieJ1cia' ca

iolica. e dissipar passioeis duoidas, senão verdadeiras e la

mentáveis explorações, comunico, em nome' e 'por ordem da'

Curta �11ef\l·qpoli4anl.al, que os [iéis e em geral,'os volantes,

,�o�terão ,.

lioremente e sem qualquer eonstramqimento, aooior
e sufragar com o seu voto a qualquer dos eminentes candi
datos - ao Governo do, -Ei.nado. exmos, dr. UDO DEEI(E, ou'

IB.INEU BORNH4U_SEN, de. acôrdo 'cotni as p1'ópri,as con.. ·

»tcções ou pendores parlidârios, sendo' quê' os 'embargos que'

se levantem contra. o primeiro, sobretudo. na esfera religiosa.
da ia:lçada exclusíva . da Curia, ditos. embargos, digo, são gra

tuitos, provavelmente tendenciosos e certamente improceden
tes,

Florianápolie, 14 de setembro de 1950.

(Ass,) e. QU!NTO DAVI BALDESSAR

AuxiUar de Curta

""""' .,... .l" �.-
- -..,;. ;. - -

_
- -

-r

\

praticadas pelos� ude
interior de Minas,

/

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-SábadoJ 16 de Setembro de lJ5J

�LUB•. Bel. B. AGeSTeY
SABADO, DIA 16, NOS SALõES DO IJRA TÊNIS CLUBE, 'GENTILMENTE CEDIDOS POR SUA DIRETORIA, RETUMBANTE "SOIR2E", COM O CONCURSO DA

ORQUESTRA EXCLUSIVA DO "12 DE AGÔSTO. INICIO ÀS 21,30 HORAS, AT2 ÀS 3 HORAS, IMPRETERIVELMENTE. FICAM CONVIDADOS, POR 2SfE

MEIO, OS ASSOCIADOS E SUAS EXMAS. FAMtLlAS· NÃO SÓ DO CLUBE DOZE, COMO TAMB2M DO LIRA TÊNIS.

P a r ti d o 8ocial�D em o'c ra t i c o IP:: !;!���p���Aj
A..I.it.,�d. d�!��?a cat.�� Sa�t2d,m..C2�I�tl�!�ci " i teº!!-!!I�!4

A Comissão Execútiva, do Partido Social 'Democrático, Seção de Dr. Walter 'I'enõr'io Cavalcanti, advogado; Fp.15 de Nov. n.22- 2· .. andar
Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo nono (9°) dos Wenceslau Boríní. industrial;
seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado catarinense Dr. Wigand Persuhn, economista;
os n�mes dos candidatos do Partido ás eleições 'de 3 de outubro pró- Dr.·Wilmar Orlando- Dias, advogado; V.ENDE-S"Eximo: Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;

Para Go-vernac;lor do Estado: Ao recomendar ao altivo .eleítorado de S. Catarina os seus can-
1 escrevaninha quasi nova co..

Dr. Udo Deeke, engenheiro civil; didatos, o Pantido Social Democrático está na certeza -de haver. apon- 5 gavetas à Rua Anita Garibaldi..
Para Senador Federal: .

.

i tado nomes que, unidos por um só ideal partidário e dentro do mes-

Dr. Nerêu Ramos, advogado; ';'�;i� mo programa, possam trabalhar devotadamente pelos i-altos inter�s-
,

Para Suplente de Senader: . i ,iJt/; ses de Santa Catarina tl do Brasil.
,

Dr. João David Ferreira Lima, advogado;
c. ;l�''1 , Sufragando êsses nomes, pode o eleitorado esclarecido. dia nossa

Para Depu.dos Federais: :. I terra ficar convicto de que terá, com o seu voto, contribuído para

,

Dr. Nerêu Ramos, advogado; )." :�"'.,t;,\H ,
assegurar o bem estar, a II:ranq-yiIidad,e e o progresso dO; Estado e do

I, Dr. Armando Simone Pereira, advogado ; � Bl'a>sil.'
'

Dr. Leoberto Laas Leal, advogado; " ! r ;'
,

Plorianépolís, 8 de setembro de 1950.
••• •• •• •••• ••• • •••••••••••••••

Orlando Bràsil,' professor e contabilista; A Comissão Executiva: Via)·ante'Dr. Joaquim Ramos, sdvogado ; '.' I:': 't'.: 1 ,�, Neré« Ramos
Dr. AgripPEl de Castro, Faria, médíeo.;

,
.'

.

.'

"i ". Aâeroa! Ramos da Sirva
Precísa-se de um que conheça tO--

\; �oro:é�.p�dr� Lope� Vi�ira, ;ilita;; :':'
-:» � ,:. ,'! j .

Adhemar Gal'Cia dOT�a:���� o Snr. Waldyr, no Bau..;'

} D;:R:g��:�V:;:, a;..eog�d�:VQga o; ,"

:,i':J i '(�' !f;;::od�a��;:OFaria 1 co dO
••�:�tr�t?F����al.�:_�: ••• �

" Dr. Cid Loures Ribas, advogado; \.;"H, ,'�::<� Alvará Soares Machado
Dr. Aristides Largura advogado; �

)' Vitor lhthr, serventuário de [ustíça; ;-, L

":'.:'-;:,!t:.. '1��:oG;:�i:::'
Pata Deputados Estaduais: ·';,,1, , '

Carlo« Sperança
Abelardo Sousa, professor; ';'J,� U,"" "(:."- ',-'> '';'''',: Carlos Zipperer Sobrinho

:!:lf�a;�:: ����:�, f�a�:�:!�ioO; público; . ��!j,;rç�,�1;::;'S��, Celso Ramos

Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, funcionário público; ,.
. ,,:.::.-;�:<i:LJ. ..:.."�;�'�';�: Elias Angeloni

:, �r�i�:e����b����iOe:á�;�h���li���i;; �:�.
� ����:�.��"�;��*�k"��,,. ����:s;� �e!��;:O�:�l��:fim Filllo

Ângelo Pónzoni, industrial; , 'i"i'-' Frederico Hardt
.

�i\ !::�::; D��v�;�:�i,a!���:��; "

'

JJ�' 1 ��S�����i�", ::����i��b;:::ai
Dr.'Antônio Gomes de AIlneida, advogado;

,
,-

:;r V�'';''��, i.. �;;;<
Ivo d'Aquino

Antônio Tauille, militar; , ; ,��; �-, Jairo Callado

Dr. Armando csm Bules, advogado;
Dr. Armando Valérío de Assis, médico;
Arno Oscar 'Meyer, industrial;
Arnou Teixeira de Mello, sen'entuário de justiça;
Augusto Bresola, industrial;
Eduardo Virmond, funcionário público;
Dr. Elpidío Barbosa, professor;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médíco.;
Guido Bott, banc-ário.

'

\.

!' ; -� ;
, :

-

-,
..

Dr. Ivo Silveir-a, advogado;
Jairo Callado, [ornalistaj.
Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João ÉsÍivalet Pires, advogado;
João dos, Santos, industrial;
Dr. João Ribas Ramos, advogado;
Dr. Joaquim Madeira Neves, 'médico;
Dr. José Bahia Spinola Bittencourt, médico;
José da Costa Miranda, .s,erventuário de justiça;
Dr. José Gallotti Peixoto, advogado;
José Motta Pires,' professor;
IJauro Lochs, professor;

,

Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr. Lecian SloviJisk,i, advogado;
Dr. Lenoir YaFgas, Ferreira, advogado; ,

Luis Bertoli Junior, serventuário de' justiça;
Manoel Siqueirà Belo, serventuário de justiça;
Dr. Mari9 Mafra, advogado; .

Dr. Norberto Bachmann, médicõ;
Oscar Rodrigues da: Nova, comerciário;
Olívio Nôbr,ega, serventuário de justiça;
Dr.- Othon da' Gama Lobo d'Eça,· funéionário publico;
Pedro Bittenéourt, industrial';

.

Protógenes Vieira, :f:iarmacêutico;
Dr. RolJerto MündelI d,e Lacerda, advogado;
Torquato Tasso, funcionário público;

"

/
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'c A SA
Aluga'se uma, à Rua Major Cos�

D. 32. -1/

Tratar no Banco Agricola.

I :

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
:Florianópolis

r:"'". • .. .. .. .. '.... .. .

FEFIDAS, RE.UN.ATIE�O E
Pl"ACAS SIFIL1TICAB

Blixir de Npuoeira
M.dIClac:ao awr:Ul•• DO trqtam.Dt

da .II1U.
T'1'"

José Boabaid
'Lauro Soares
Oscar Rodriçuee da Nova.
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vieira
Pompílio Pereira Bento
Roberto Oliveira
Boçério Yleira
Serafim Ernesto Beriaso
Yalério Gomes
Vitor BuM .... lo""

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

••ft•• f.Ud..... ,.a.........
a. ..... fUllü.J
lia.. d. ..1I••�" ••• • ••1...
,......&8 ,.ra e ... "POIPOLB«P
f... ead.raeta •• CUDrrt
IIUTUO PRBDIAL.

"

TINTAS PARA IMPRESSIO
COTTOMAR

Se 'rico quereis ficar
De modo taci! e elegeI
Fazei hoje u'ma inscriçio
Credito Mutuo Predia

..

VE'NDE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

"B A C"C É L I"
('Otn pano:lpjilanp. naro:l 1(\0 1it.ro.�' lip. ,<::orVAte. p.qniDHnll ('om com

p.ressor "COPELAND" original, motor d,e 3 H. P. e bated'eiI'!a com mo

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

..

Rádjos Atlâ·ntida
O N D A ts L 'O N G ASE, te U R T�A S

"". -

--

Atlantlda -_ o sucesso da técnica electrônica - AtllnUda Super construção para. durar mais - AtláDtida - SOIR natural - Alta sensibilidade

Grande alaance Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro,a� Transmls_sores Amplifícadores

Atlântida Rádio _Catarine�nse 'Limitada

I

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

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROMESSA DAS -BANDEIRANTES .a UMA DELICADA E EMOCIONANTE CERIMôNIA: É ESSA CERIMôNIA QUE O POVO DE FLORIANóPQUS TERA OPORTUNI

ADE DE ASSISTIR AMANHJ., DOMINGO, ,ÀS 1'0 ,HORAS,.NO GRUPO ESCOLAR SILVEIRA DE SOUSA. AS BANDEIRAN:rES DE FI:ORIANóPOLlS CONVIDAM,

-

. ,

POR NOSSQ INTE;RMÉDIO� O POVO EM GERAL, PARA ASSISTIR A :lSSE ATO.

� sr.' José' �Varela. sargento
As 4.3Q e 7,45 horas

- ,

Uma moça ...
CatÍIY O'Donnell

Alves. P�drosa .' 'nrecãníco da Fôrça Aérea Brasí-
Um moço... Earley Granger

Ocon:e nesta data, o aniversá-_ léira ; _

, d
-

nunca._
foram devídamente.. apr�-

o natalício,.'do
sr, desembarga

or '-- a srta. Sônia Filomeno Leal, sentados aO mundo para contar

comedes Alves Pedrosa, figura -f-ilhÍt do sr, Viriato' Leal. telegra-

t rl

sua historia ...

relêvo na Magistratura do Es aco fista;
AMARGA' ESPERANÇA

de ,se projetou através 'dos di- ,- o jovem Fernando -:l\laliy. fio,

rsos e sucessivos postos ocupa" lho do sr. Miguel Ma1ty, comer-

s na Justiça. sempre se distin- clanta nesta pra�ll.
'

[ndo 'por
brilhantismo invulgar.

.

.-0-

Juiz de' Direito. Juiz de Menores NASqMENTO,

Gapital e, finalmente,
membro ELIANA

li Tribunal
de Justiça, o ilustre Está em festas o lar do nosso

íÍüeg'ro magistrado soube ,dig'-' di�tinto amigo Josl Fiuza Lima e

·ficar. pela inatácavel conduta .sua exma. espõsa d, Alaide Melro

pelas expressões '�e uma notá- Fiuza Lima. com o nascimento !!o

I cultura. a Justiça catarinense. dia 7 do corrente, de ELIANA, uma -

'Radicado de há muito a Santa linda garota.

tarina. a sua colaboração ao Es- Em Blumenau onde residem

o lhe valeu o prestígio de, que atualmente. os jovens "papás" têm

sfruta- em tôdas as camadas so- sido muito cumprimentado. Nós de

'ais e meios culturais. além da "O Estado" Laml!J.ém desejamos à

miração de seus colegas. Eliana muitas felicidades.

Hojoe, dia do seu aníversário -3-
�

atalício. o sr. desembargador AI- MIGUEL Btl'CHELE e TERESA

as Pedrosa terá o ensejo de rece-
Btl'CHELE

bel' múltiplas
homenagens que participam aos parentes e pessoas

stemunharão ·e quanto é hen- de suas relações o
nascimento-de

quisto em todo o Estado. sua filhinha TANIA-MARA, ,

ocor-

O "O Estado" se associa a essas rido dia 11 do corrente, na Mater
Os

ihomenagens. com imenso regozí- nidade "Dr. Carlos Corrêa".

·0. formulando os melhores votos "O Estado" deseja a ree-m-nas-

-de felicidades- ao nobre anlversa- eida feliz ventura.

íante,
' ;J

-O-
•

IONE MARIA DOS ANJOS ENLACE
OURIQUES-RICHTER

Assinala a data de hoje o 1° anl- Civil e .religiosamente,
realiza-se

.
arsãrto , da interesSante menina lo'

hoje'. no sub-dístríto do Estreito, o

e Maria dos Anjos. dileta filhinha
enlace matrimonial da graciosa se-

.do sr Edalicio dos Anjos. proprtetã-
.

rio d� Salão "Moderno" e dãsra. Ma-
nhorita Ereny Ferreira Ouriques,

ria dos AnjOS.
filha do distinto casal Aristides Al-

A m-enina aniverlfariante os para' ves Ouriques e' Felicidade F. Ou-

rbens de "O Estado". riques, com o sr. Hêrcio Alfredo. Ri-

Mary-Alba Grisaf-d chter, filho do sr. Alfrêdo Ríchter

, Rejubila.�e. hoje, O lar do nos- e de sua exma. espôsa l\!/aria dos

'.&0 prezado colega de imprensa, sr, Passos Richter.
<.

jornalista 'Valdir Grisard. redator Servirão corno testemunhas, no

da Imprensa Oficial do Estado. religioso, por parte da noiva o sr,

por motivo do tr-anscurso do aní- Oscar Cardoso. Machado e exma.

versárío 'de sua filhinha Mary-AI- espôsa 01indína Oüríques Machado.

.ba,
e por parte do noivo o sr. Aristides

A galante
aniversariante será Mariano Silva e exma, espôsa Alme

. alvo de merecidas homenagens da rinda Cardoso Silva.

.parte de suas
numerosas amiguí- Paraninfarão o ato civil. por

nh�s e 1;10 carinho especial de seu, parte da-noiva, o sr.' JO-l:ge Hermí-

;!pals.
nio Luz e exma. espôsa· Zulmira

Lutas. . .
torcidas. . . ação .••

CENSURA:

firta...
Maria·José Sousa ,Ferreira Luz e por parte dOi noivo

Fe.stêj-a, hoje. a sua dala natah- o sr. Jo.ão de Oliveira e sra. Aula

",cia a gentil senhorita
Maria Jose de Oliveira FeUcio.

,

'.Sousa. filha do competente mae�- "O Estado envia ao jovem par,

iro V,espasiano Sousa., regente da perenes
felicidades.

:�'Amor à Arte" e da sra. Adelina - 0-

:Sousa.

D. Maria .Gomes Mendonça

Ocorre. nesta data. o .aniversá'

Tio natalício da exma. sra. d. M,a

ria .Gomes Mendonça, digna espô

fla. do nos�o estim-ado conle,rrâneo

»..construtor João Mendonça.

Aos seus
familiares.e pessoas

.de suas relações nos associamos

.jubilosamente
nas homenagen.s

,qüe prestarem a distinta natalI'

•.ciante.

.JiIa.:em anos !tojl!

RIO. 15 V.A. É considerada gravis' O abaste",-mo.oto ·do.
sima a situação referente 'a eneEgia' ,

U (I ti

elétrica no Rio. segundo. declarou (I

"arDa em 1951
colronel Pio Borges..., pr!,!siden�e do U II

Conselho Nacional de Aguas e-Ener- RIO. 15 (.v. A:)
- O' ministro' da

cia Elétrica. As aguas de Ribeirão �Agricultura aprovo,u o plano pára ,o

das Lages. estão numa altura de 407 abastecimento de carne para 1951,

metros e 50 centímetros; permitin' elaborado pelO Depal·tl,mento Nacio

do uma prOdução íle luz de apenas nal de Produção Animal e que vi-

RO% de sua capacidade total. gorará a partir de janeiro vindouro.

__

---------------------------_

Foram estabelecidos os planos SP,-

gUilites: para �os periodos de matan- _

ça pàra charqueádas: 15 de junho a'

30 d,e Julho para' as localizadas em

Mato Grosso; 10 de fevereiro a 1.5

de jUllho pal'a as situadas nos Esta

dos' de São Paulo Minas Gerais ()

IGoiás. No chamado Brasil CentJ:_al

ficará proibidá: a exportação de caro

nes frigorificadas. permitindo-se
ape

nas· o comercio internacional com

OS'jprodutos industrializados até o limi

te de. um terço da industrialização

verificada em cada
estabelecimen-

to".

. <
"'"-

..

FALECIMENTOS

Faleceu ontem em. sua -residência.

á rua 'fenente Silveira. 50. a exma

sura Da Paulina Selinke Voigt. espo,

sa do Snl' Julio Voigt. ahtigo repre

sentante comercial' nesta praça.

O enterro realizar-se-á hoje às 10

horas. no, Cemiterio ge Itacorubi.

A STa. Guiomu
Lamarqne;

- a sra, viuva
Herondina Lou

;reiro da Luz;
. _ o sr. Gus-lavo Assis. guarda

.da Alfând,cga;

--,a sra. Olga Simão âe Olivei

.

1:'a. ;..espõsa 'do sr. rl'elêmaco Oli

'veira;
':'_o sr. Luiz Solon da Sil\'Cira,

,t)ncãrregado:-do Albergue Noturl�o;

Crise de ellergiá
no ·Rio

Panelas de Prp"são'ARNO

a Cr$ 510,00. .

Grelhadores Elétricos

a Cr$ 300,00
na Elefrolandía

-

Paiva -

'

Edf. Ipase - Terreo

Ru'l i\rcipreste

(

Para combeter a àftosa
RIO. 15 V.A. t.- A primeira Confe· tatiscos da Divisão de Defesa $aniot

reneia Nacional da Febre Aftosa. que taria Animal. se calculac que os pr� �

se reuniu recentemente nesta capital juizos com aquela, praga sobem til

com a participação dos veterinarios mais-ne 400 Ihilhões de cruzeiro.

procedentes de todas as regiões do anuats.-"

Brasil. encerrou seus trabalhos apro-

vando vasto plano de combate áquela
Pelo plano. preliminarmente

serM

endemia que tão grave' danos causa o�IIJiza4as uma comissão executi..

á economia ao' pais. Um dos respon·
va central de combater á aftosa e c:O

saveis pela elaboração do plano é o
missões executivas estaduais. subor·

dr. Cid Holanda Tavora diretor do dinadas á primeira trabalhando em

Instituto Biologico Animal. e uma das conjunto. Faz parte tambem�do plana

maiores autoridades nacionais no as· a produçã.o de vacinas e sôro em lar

l!!Unto. Elogiando ontem em declara- ga escala. Para inicio de execus!l.o do

ções á imprensa o plano e abordado plano. vai ser pleiteado
com urgencia

por vários técnicos. aquele alto fun- o credito_ de cincoenta milhões !la

clonario revelou que. pelos dados es· cruzeiros.

tine-Diária
-, - RITZ -

�AlllÍa Orlikowski cantará:. para' os '

�- esJaClanles desta capital
Os estudantes das nossas escolas superiores e colégios e suas [18-

mílias te-rão o feliz ensêjo de ouvir hoje à noite, .no Celegio C_9ração de

Jesus. a jovem e aplaudida cantora gaúcha Alma Orfíkowskí, que elabo-

1'01;l para o seu festival desta Il9ite, que terâInícío
às 19,30 horas, um

lindo e caprichoso programa, que se segue:

1 PARTE

1 - CARO MIO BEN ....
....

••.. .. ..

1 Cr,$ .�t.750.00
.

:1", .

I

com

Howard da Silva

Não �á f�éde. inexoravel
do destino, qu-e 'despedaça duas

vidas ...
'

da mesma forma que o

amor oS"'JL1ntou II!
CENSURA:

IMPROPRW- ATE' 18 ANOS

. Rua Arcipreste- Paiva
'"

'� ,

-Edíííeío Ipas'e'-- 'l1erreo-,

-,:,_ No programa:

Esporte na téla

Noticiario Universal

Preços: Cr$ 5.00 e 3,20
-
ODEON-

Ás 7.45 horas

Grandioso programa

10) -' Rita Ha.yworth. Vitor

Mat.ure e Carole rlandis'
\MINHA NAMORADA

FAVÚRITA

Um romance apaixonado embala

do por melodias enteitíçadas num

magnífico espetáculo em tecni-

color

irmãos MARXS, AIlan Jones.

Kitty Carlislle

UMA NOITE NA OPERA

A maior pandega do mundo •. :

nunca houve nem haverá come

dia tão gozadá ...
CENSURA:

Proibido até H anos

No· programa: '

Noticias da semana

Preços: Cr$ 5.00 e

- ROXY -

3,20

AS 4 e 7.4,5 horas

10) -

Cinelandia Jornal

20) - Os irmãos Marxs. Allan

Jones e Kitty Carlislle

UMA NOITE NA.-OPEltl\_

A maior pandega
.

do' mundo ...

'30) - Preston Foster em:

A CENTELHA

Um filme repleto de emoções for'

... tes ...

40) - Continuação do seriado

TERROR DOS ESPIõES
-

- até 10 anos

Preços: Cr$ 5,oó e- 3;20

-IMP�-
Ás 7.30 horas

10) Esporte em marc-h-a

20) - Dennis Okeefe e M�ry

Windosr

A MOEDA FALSA

de ação violen-
Um forte drama

ta ...
"

Dona!d Barry

pale Ew.a-ns /'

Tom Brown

Dlmos DO CRIME'

Draill'á, chocante
:.. de um ho

mem que tinha.. as mãos manchadas

de sangue .

.Censura: até 14 anos •

Preços: Cr$ 4.20 e 3,20.

\.-

2 - DIE FORELLE ... _
....

. . ..
.-...

- F. Gíordalii

-'- F. Schubert

3 - STILL WIE DIE NAOHT .. '! '" '. ...

4 -
CIRIBIB,lBIN .... ....

.... .. .. .•

II PARTE

- Carl Bohm

- A. 'I'estalozza

1 - OLHO NEGROS •... . .. -.
- Canção Popular Russa

.

2 � TEM PIEDADE DE MIM - Canção Popular Russa'

,.

de Bakalejnikow

3 - PARA NINAR ••••

- Purillo Barroso

4 - MARINGA'
.

. . . .
.• i'

, - Joubert de Carvalíío

,
III PARTÉ" .. -�,.

_'...
,

.. ,.. .....

1 -_ NOOHE DE RONDA •• . .••..
,

- Maria Tereza Lara

2 ..::.. LA VIOLETER.t\. •.•. : ... , . . • . . . . • . ..
- José Padilha.

.

�

3 - VILJA LIED E VALSA DA OPERETA VIUVA ALEGllE

de Franz Lehar
-

Acompanhamentos illO píano pela prof. Sra. Olga' Rlchter

agredido o Jui�_ de Araraluuá
Araranguâ, 15 (O Estado) - Foi dr. Anísio. Dutra, no Hotel Labas,

agredido. hoje. por MOiSéS.
Furtado, I

Foi aberto ,rigoroso inquérito panj

.

' apurar, os fatos que tanta repulsa

o Juiz de Díreíto desta Comarca sr. causaram na sociedade local. ,

"

Oficina JEEP� _,o

�

Serviço Es.pecializado-
,

'

"IPLO ESTtlQUE DE Plças 8ENDINaS

-Consêrtos em geral

'_FIGUERAS.� HOMS, LTDA_

Distribuidores,8xclusivos Deste Isfado

dos afamados veiculos

JEEPDAWILLYS-OVERLAND

Escritórios: -Rua Tiradentes, 5

Oficinas: Padre Roma, 53

FLOBIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I .Dr. (L"RNO G.
_G.L�ETTI

-

• A,DVOGADO
Crlm•• oi..l

Ooaatltulgaó d. Socladod.
NATURALIZAcOEB
Titulo. D.alorot6rlo.

Eaarlt6rla • R••ld.ncla
Rua Tbad.nt••...:...2.
·.FONE •• 1468'

.

o ESTADO--Síbldo 16 de Setembro de 1950

DM-. WLADYSLAWA -,WOLOWSKA MUBSJ
'e

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUnioa GeraI-PartOl

" Serviço compteto e espeeialisado das DOENÇAS, Dl!I
SENRORAS, com modernos métodçs de diagnól�.•

,
tra-

tamento. __

'

COLPOSCOPIA. - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL

-

RADIOTERAPIA
·

RAIOS X
DR. ANTôNIO 110DESTO

Ate.de, diàriamente, DO Hospital .e CuI....

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do apa7!êlho respiratÓrio
� TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
Formado pela Fáculdade Nacio
nal de Medi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização'
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
o.sl�istente de Cirurgia do Prof.
Upo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, �8

. Consultas, ldíaríaniente,
das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades
28 --� Chácara do Esp�nhà

'

. . . .

Agora, ,'.SJ_'l,! .

. Radioterapia P9r ondas' eurtas-lllletrocoaguJaolo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. .

Consultório: Rua Trajano, nO t" tO andÁr - Edifieio
.

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horal - Dr. MuNI'-

Das 15 ãs iS horas - Dra. Musei.
'Residência - Rua Santol Dumont, -s. A:pto. !.

-

.���
n

r"CÕMPANliír"14mANçr
..

TíiI6T:BAíííA';?&%T"&-�
..

Faàdada emJ870 � Séde: IAHIA
IN�NDIOS E TRANSPOR'!'ES
Cifra. do &laace de' lt4j

CAPITAL E RESERVAS •••••••••••••• ,Cr'
Reaponsablldadel ••• • • • • • • • • • • • • • • • • Cr'
Receita : .... �. ...... • • ••• '. • • .. • • • • • • .. .. • Crt
Ativo •.•••••• �..... ••••••• ••••••••• ,C�
SinistrGI pagol nOI tUtimOI 10 an� •••• Cl-'
Responaahilidadea ...... ó • • • • ••••: • • • Crt

_ . Diretorea:
Dr. P.mphUo d'Utra f'relre de C.r....I.., Dr. rrallef8ee d. U,
).lllsfo Malll!lOrr•• Dr. Jo.quim Barreto de Arai'o e 'J.., A're••

'f'Ia.T_-_"._-_-.......-_-_._.._-_-�--.-_-_-_.-_-.-_....-.-'_-_-..-_-J_::--:a
..&-_;.-.-.-:$ _-_';'..F&T_�.. &-r.........""I. U ....

10.'00.CJOe,lo
1.978.401.755,'7

87.053,245,50
142.176.601.80
'8.6�.818,10

7'.7H.�t.l01,20

-

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

,
.. Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
'

:Flori�nÓP.Olis -.
S. catar�mi

s
é

e e SOCIAL:

PORTO ALEGRE

RUA VOlON'(ÁRIOS OA PÁTRIA N.O 68 • f.O ANDAR

CAIXA POSTAI.,IilI3 • T�FONE 6841) • TEl.EGRAMAS: .PROTECTOR"-

Tl'anlport•• regula!.'•• d. carga! I de s:ê! to d.

,sIo FRANCISCO DO SOL para NOV4 JORI.
.

.
Informagõ.. comol Agan·t.1

P'Jonan6p�bl .' - Cariai HoepckeS/A - OI - Teletone 1i212 ( Ea,d. teles.Sio FranCllco do Sul-C.rlol Hoepcke S/A -CI- Teleloa",'õ ��O�3:MACf{

o Sabão

._

Dr. Lins Neves
.

Dr. Polydoro E. S. Thiagq
Mreter' d. M.ternid.de e ..'die. •• _Weo e ,.rteb.

Hospital de Caridad. .. Hoapital de Caridade tia f'Io\

CLINICA DE SENHORAS - CI- rlanópolis. Áalutente da
,

RURGIA PARTaS' - Maternidade

,-.óltico, controle.'e ..
tratamento· --JoenÇD dOI órgio. lnternOl••,..

lQ)eClallndo da gavidê.s. Di,tor- clalmente do eoraçio e ....

Ji.,. da adolescência e da menuplu- OCença." da tiroide e demaia .....

a..� Pertuba.çõea menstrua.ls, i ..��·, dulaa -lntemu

oa.çfJea e'tomorel do aparelho ,eni- CIlalea e clrnrgla de HIlhoru -

ai femlnino. Psrtoa

)pera� do utero, odrlOl. tram- n8IOTERAPIA - ELECTROCAl(...

lU, apendice, hérniu, ..ris., etc. DlOGRAFIA - METABOLISllG

l.rurgla. plútieà
-

do
-

perlneo (ru- BASAL

III'U) )-- tORARIO DE CONSULTAS: -

\ÍSISTENCIA AO PARTO B OPB- D1à.riamente das 15 _19'110-
.' ,

llACOES OBS'rnTRlCAS ru.

,...óu ...dalarel, tiroide. ovi- CONSULTORIO:

i•• blpoplse, ete.) - RUI Vitor Melrelea .... l' ��;.
tl8tVbiOl ne"OI01 - &terQldadt Fone manual 1.102 �:Z1'
_. --..I-e.. ,

' ,,�I_'I-I� t ,. I', ....
- D1X!m!!ia...·CY'....·•

_- --"'-'"

'---JlR� I_II... , J;1..I:Al' lAR �. -

::_.

.;0,...__U.UltÓrlO R. Joio PInto, '-. l'el,(] ,..Dida 'rrompow.1d • l

_a
- Jl�ne maífltil.111 _;�

. Reatd. 1t 7 de Setembro - adit. ------------

. :nu e SOOi. - Tel. 8411. tJ),. Roldão Con.oni
CIRURGIA GltRAI. - ALTA. (2...

aÚRGA - MOI4&STIAS D. ..
NHORAS - PAITOI

.

I'onaado tela :W1C1lldãde ele ....
.. ta UIII.enidade de ........
nde foi ...ittente'por .� - ..
8erYiço CIrúrgico do Prof. A.IIIW

,CerrIII .iII
'

Clrarli. do e.t6mqo ti 'fiai lIriíII&
ru, ia.teatiIlOl delpclo a � .....
de, riu, pró.tata, beDp, .....

",rioe • trompa.. VarieoeeJe. ldIdo
,

:
-

:c
-

ceIe; nriMI a lIenaI.
Coaaaltal: C•• ·S- 'I 5 horu, I W.
:WeH" Schmidt, 21 (ala aa cu.

ParailO). Telef. 1.5"
a_clbele: Rua J.l;ttena 1.,.. 1,.1

Telef. M. 164

_Dr. Newton d'Avil.
CInqIá leral - Doença. de s.....-

r.s - PróetoJogla
( Fietricid.de Mé.cIiea

�nlultório: Rua Vitor Meirelea a,

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e ii tar·

t. das 15 horas em diante

Residência: Rua Vida! Ramo. a.

• - Telefone 1.422.

Dr. A. Santaela
(Pormado pela paculdade !faelo
aa1 de Medicina da UniTera1dade

do Brull)
II6dlco por concurso ela .A.811f8t1D.
c1a a Pslcopatas do D18tr1to

Pederal
IX·lnterno de J![ospltal PB1q�
trtco e IIan1cOmio JudiclA110

da Oapltal Pederal
IIJ[-Intemo da &anta Oasa 4e ....
Mrlcórd1a do Rio 4. Janeiro
OLmIOA IUDrOA - DO_Q.&II .

NeVOSM '

OOnsulmrto: :.d1flclo AmtUa
••to - Bala I.

Restc1encfa: "!'

Avenida Rio Branco, 144

O MI S P
Das15ullboru

Ir. i ton imo.ne ,ereira' Telefone:
Oonsmtórl0 - 1.Jea.

Clinica Cirurgica a.1c1lncfa - 1;101•

•0Ie8tl.. de Senhor.. O TA.LB ». ITU.AJ

CIRURGIA GERAL PronH :qe....
'01 Seriiços dos Professores Bene- Prop .,

Uet� Montenegro e Piragibe No- LIVRARI.A. fi, LIVU.JIq
. gueira (São Paulo) I JM)IU

6Gn.uItas: Das U ia f7 hor..
. .. '.' .

"cÃ8Á8 'Ii'TEâmõâ·
.•••• e.

B.. Fernando Machado, 10 I POSIIUe V. I. cuu ou &erra.- _
vender'
Nilo encontra oomprador,
Entregue ao �t6rto �

... L_ Alves.

_ Jl1)& DeodMo II.

f

Dr. MárioWendh.usen
CIbIIea II1Mica de adaltoll • m
Ooanlt6r1o - Rua Joio PInto. 1.

Tel�f� )I. 1"
�uaIta dai 4 ,. 6 ......

Ibm:41Mia: "eU" 8eUlYt .. ...
Talai. III

Dr. Paulo Fontes
ClIalco II operador

Cnnltório: Rua Vitor M:alnIeII. li.
Telefolle" 1.405

CIoualtu 4u 10 la 12 • 4u 14 .,
l� lira. Rulclbcla: Ihu Bl--.·

II. - Telefcme: 1.'"

. AgenCia Geral para 8ta •. Vatorina
, .

Rua Falipe Schmidt. 22-Sób.· .

'Caixa Postal. 69 - Tel ""Plotectora-
_ -:- _.F.LORl��OPOLIS

---------------�------------------------�--���---

Dr. M. S. Cavalcanti
...:J1JIjca ezelu.i......ente· de eriaatu

Ru SaJda1lha Ilarllllle. II
Talef_ M. "1

,

"VIRGEM ESPECIALIDADE" 'da
�

.

CJA,WETZEL:[ N"!) a� �RI lL·Jot� v [L C, ��; (Mtrlt r 2(111,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA OS MALES DO
f., .FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

o R E M E'D I O QUE

'Clube Doze de °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 so

cial, ficam .suspensas as programações de restas mensais

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

providenciando para que seus associados não fiquem
privados de suas habituais recreações, procurando orga
nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realízando

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

1"J-,

.�

"" t
r,_'
>
: ....,

. \
't
\
\

víos.

De qualquer forma .será: anunciada com antecedên

cia pela imprensa local qualquer iniciativa a ser toma
da naquele sentido.

Arnaldo Dutra

Secretário Geral

Para Vereador do PSD
José· Elias

,� .

Um homem que dedica sua vida à industria
à agricultura, á pecuária e ao comércio.

'

Amigo' da Sociedade e do
Esporte Catermease

�" Um c8n'didato que merece ser eleito

Ministerio da Agricultura
Serviço de E. Rural, Agência no Estado de S. Catarina

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

devidamente autorizado pelo senhor Diretor dêste Serviço, passei a

<exercer neste Estado as funções de Delegado da Comissão Executiva
-dos Produtos de Mandioca. A referida Comissão está sediada nesta'
Ida:pital na .rua Conselheiro Mafra n. 37 e, no interior, nas sédes dos
.1?os'tos de Classíf'icação e Fiscalização da Exportação da Agência do
�Serviço de Economia Rural, situados nas cidades, de Itajaí, rua Laur.o
.:.Mueller n. 80 e de São Francisco do Sul, rua Babitonga s/11.

Florianópolis, 10 de setembro de 1950. .--

JACQUES �IERRE BROCÁ - Chefe da Agência .do Serviço de
• Economia RUTal e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos de
.Mandioca. ,

Clube de Caça «Couto de Magalhães>;
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro',

-organizado-cpela Feder-ação Catarinense de Caça e Tiro, os campeo.
-uatos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de oro

-dem do sr, Presidente, ficam os 81'S. associados convidados Q compa-
eecer no Stand Capitão Paiva, da Policia Militar' gentilmente cedido

.,por seu digno Comandante Geral, a qualquer hora do dia, para devido
treinamento.

Oportunamente será marcada a prova de seleção da qual serão

..-escolhídos os atiradores que representarão este Clube no referid� cer

'tame.

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950.

Egberto Jtloellinann
SecretárIo

IIV4.VOLUNT.MIOS CA pATRI� tio' QO , ..........
..w.1lQIU�·�'MO.1��

Viagem com seguran�a6 rapidez �
só NOS OONFORTAVEIS�'�lICJiõ-ONIBUS DO

Lira Tenis 'C'lube
PROGRAMA PARA o M11:S DE SETEMBRO

Dia 16 - f\ábado ---: SOIRÉE

Dia 23 - SÁBADO - GRANDE FESTA. DA PRIMA

VERA "SOIRÉE PAHA VOC11:" APHESENTAÇÃO DE

GRANDE SHOW - SALÃO FINAMENTE OR-
�� � ..

'

NAMENTAPO - CONOURSO PARA.A RAINHA

DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS
ÀS 'VENCEDORAS - RESERVA DE,' MESAS

cCR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ.
I >' .�

Dia 30 - SOIRÉE
NOTA: Para tôdas as restes programadas não haverá

convit�s especiais. A Portaria terá instruções pata não

deixar 'entrar pessoas não pectencentes ao quadro social

do sexo feminino' ou masculino,

,.

,

..... � ...•.•.....•.•.••.••...••••

j zias,Dispep,sias,
Oastrites

Papalna do Dr. Nlobey
.

Ante-ácido poderoso,me
dicamento de grande va-

.

lor no j tratamento de to
das as enfermidades do
aparelho digestivo.
Contém vitamina B 12.
Nas farmácias e droga-

- rias e pelo Reenibolso.
,

Caixa Postal, 3383 - Rio

'SENHORITAI
A ultima crea,ão � em j retri·
�erante é o Guaraná KN01
EM -GARRAFAS GRANDBS

Prelerindo-o) está
acompanhando: a!moda

<II <II _ •••••••••••••• � •• , •••••••••••

. ,

.:- __ ..

F1AQUEW EM GERAL
VINHO CREOSOTAOO
·'SILVEIIA"

._ --� .. _ .••........ - .

Dr. A. Soolaella
Beassnmio 8 ollnica
.......... I ,"', ,,"."" I. I I •• ,.

'.

Agencia Geral para S.:Calarlna
Rua Felipe Schmidt � 22-.Sob.
C.:Postat, 69· Tel. «Protetora»
-;:._ .c i FL.ORIANOPOLIS

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAltCIA'
A

Mello
PROCURB

Alfaiataria
_,1.

Rue Felippe Scbmidt 4A

.. ".. .. . .. . .. .. . . .. .. . .

IilBeBITóBIO IMOBILUJUO &......
,

ALVIil�
,

.. ';___,
Encarrega·se, mediante oom1ldo, •

compra e Tenda de 1m6yelt.
. Rua Deodoro 83.

Crédito MulÚo··.�rredial
Avisamos aos nossos 'prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteri:;! Federal, nossos' sorteios que são' basea
dos nos resultados da extração da referida 'loteria não esctão
sendo realizados.

.

'. -

. ./

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
reali,zar,e!'flolj cada semana um sorteio até'que os mesmos fi·

'que��;"dia.
> •

• I: MOREIRA cf: 'olA.
OONqESSrçNARIOS

� El-PHESSO' «SUL-BRASILBtlO»
Florianópolis - Itajai - Joínvílle - Curitiba

Revilàlize·
Seus, Rias Grande redução ) ie . preç:os

A LIVRAHIA CENTRAL de ALBERTO ENTRES, sita à rua ':�eIi.
pe Schmidt, 14, nesta Capital, está promovendo. grande liquidação
de seus artigos, com desconto especiais.

Aproveitem, pois, a grande vantagem que se apre.senta ao públí
co adquirindo artigos por preços vantajosos.'

Nada en:velhece tanto as pessoas
corno o fU)1cionamento deficiente
dos rins. Faz sofrer de frequentes
levantadas noturnas, nervosismo,
tonteiras, reumatismo, dôres nas cos
tas e nas pernas, olhos empapuçados,
tornozelos inchados, perda de apeti
te, de energia. etc. A razão está em

que os rins devem eliminar os áci
dos e toxinas e se não realizam esta

função permitem que êsses ácidos e

toxínas se acumulem em seu orga
nismo. Em 'pouco tempo, (I.tex eli
mina os germes dos 'rins, fortalecen
do-os. Peça (1ltex em qualquer far
mácia sob nossa garantia de que o

aliviará rapidamente. Experimente-o
hoje mesmo e verá como se sent�
melhor. Nossa g a r a n tia é a sua

maior proteção.

CJ'stex no trat�mento}.:
-

CiSTiTES, r-IWTES E UR!CEMIA

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

V. S. construiu um prédiõ? Não o legalizou 'no Registro de imóveis';
Os documentos de séu imóvel estão de acôrdõ com. as leis em vigor? .

Si existe alguma írregulartdade, procure hoje_"mesino '0 Escritório Imo.
biliário A.L.Alvep, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulafizaJo.
eríteríosamente.

/

:.DATI LOG�RA,FIA
()

. .

Correspondenel J
Comerciai

METODO.
Moderno I Elicllala

Confere
Dlplom.

DIREÇlo.
Amélia M Pigozzi

Au. General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

IMOVEIS-

I
I
I
.t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Além de Osmar Cnnha., Flávio certames nacionais.

.Ferrari, José Elia:;', Miguel Daux Estudioso, o jovem esportísta

e 'outros tantos que 'eng-randece.rn é acaderníco da nossa Faculdade

o esporte ca tar inense. -heuve PPl de Ciências Econômicas e DOl·

hem o ·P.S.D.· incluir em sua, chapa diversas vezes, prestou '

.. .seu 'ines�

como candidato a vereador, a "a- timável concurso à F,eder,àção'- :\

loroso e eficiente "iplayer:', ::;a111 tlética Catarinense de Estudantes

.:

"{..... X"- - _., .;
.

',Oliv.ei-J.:a (Saulzinho) '"' pertencente nos Jogos Unívergítários ,?Brasi1ei�

,Brilhante� vitória d1o'S;i Campeonato. ô8-ocbo, a,� '.e�'(Ul�drão ?�jln�il':l. d� �v.aí � rO�u.e obtenha uma. explên'!id:i

DDI·verSI·tá·rl�O·S' C"atar·�D8-D''SOS n-a-
.

C'BUlI P p.ORT� 'dAL?�G�E't 15 l�E).1 .�
_ ;à�i:�ú;e�:t���,'������l ':\l:fr;i�;�lL�):l votação, são os .,no,ssos vot.os...

"

.

I ti . U ro,ssegmll o o cer ame oca, JO- ..
- -

.
__

"

...;.. -_._. _

m!����;' :�, '�e Si����S ��ta;!:�: REGRESS����;S.�ATARI- !a���i��;�n�ãG��;:�:� ed�;� ::��. Jae- :L"Ool··S
.

X·.··. '-Ezza'rd ·Cha'rl'es., dia: 11
rio nacíonal.. Desta vez, porém, RECIFE, 10 - A delegação cata-" bate ao Grêmio.

..

no setor .da vida, universitária rmense regressa hoje à sua' terra ----"----"!!!!!!_----- NOVA
..

IORQU�,
.

15 . (U.P.)-
-

-:-[
díum, quando énfrentarã o. at�ud'

brasileira: As eleições verifica- Viajando até. ao lUo pelo vapor AVII' F C -- Joe LOUIS, q�le aban_d�{)tll;·lS-e1I ti- detentor- da corôa de campeão. de-

das na assembléia' geral das estu.: Campos Sales,' devendo chegar ao tulo, tentara reconquis a- o . no .,,_- -:..."
'

!li
<dantes universttarios consagra- Rio quinta ou sexta feira. Ontem

<... proximo dia 27, no Yanlme StllJ todos os 'Pesos, Ezzard U�1'les.

eam o chefe da delegação "catari- foi feita' solene encerramento dos 'd·t I d
-' -

. ,
.

1!)8
nense- aos jogos uníversitartos do jogos tendo falado �l11 nome", dos i I a 8 convocaçao 'Nov'o record O campeão -b�beo li

'

necU'e como TERCEIRO VICE' t
.

b ilh t De ordem do senhor Presidente _

•

n . I ca armenses, em rr ante ora- lat 'd C.írV8)8P-RE8IDENTE DA CONF$DERA-. ção o academico Helio Milton Pe- convoco os senhores sócios dêste mundial I ros e ti· •••

«iÃO BRA:SILEIRA DE DESPOR- reira.
. Clube para sessão de Assembléia. Ge- BARCELONA, 15 V.A. - 1'

..

ermínou.
.

-
-

,

..

Melbourne, 14 (U, P.) - Durante

'TOS UNIVERSITARIOS. Mais' li- Os catarmenses deverão chegar ral Extraordínáría. que se realiza-
o Campeonato de Bilhar Amador da -o campeonato de bebedores de cerva-

tua vitoria esplendiría ela :FAt.:E. a Florianópolis no fim da semana. rá na' séde social à Praça '15 de No- Australía, que se realiza nesta cida- ja, sendo estes os finalistas: Joaq�im
.

d
-

b' 10 h d di 16 (
, 11' Cortao, que bebeu a respeitavel clfr:t.

Para que se fale a: verdadeira Aprestem-se {JS b'H·(·l ...ta verdes nara vem ro, as oras' o la sa- de, o australiano Marsha eonseguiu
'" ,- - d I d de 137,8 litros disti'ibuidos em 103 du,-

importância dessa vitoria -dos es- -saudar os seus representantes que bado) afim 'de tratae de diversos superar o recorde mun ia e ca-
6 " ., d -li

.

rambolas livres, para a sua classe, plos,"l1õ"tritrl'Os e 4 tanques' e m'

tudantes catarínenses bastaria ei- conquistaram as simpatias do povo assuntos de ínterêsse social. litro', Eduardo de Salama, com 126,:t
. 'I' d elevando sua proprta marca anterior

lar-se que é a primeira vez que de Pernambuco, ueíxando a mais. Flo,r_ianópo is, 13 de setembro e
de 2.945 para 3.144. litros; Dionísio Sanchez, 109,5; Eva-

um estudante barriga verde al- viva das impressões, 1950. t lino Rincón, 75; Celestino Morales•

eança um posto tão elevado no. ce- I(narte Jacinto Borba Ra'd-Io. Guar.u·J·a'.
60 e Joaquim Tamboréro, 46. Este ut-

ttário universitário nacional. CAMPEõES EM FUTEBOL OS 1'0 Becretãrío
.

timo ingeriu os 46 litros numa só se-

PERNAMBUCANOS
mana, por ter sido informado do cam-

HELIO MILTON PEREIRA, mo- O f
- b

-

"peonato c6ln atrazo.

ço brilhante re 'estudioso, traba- RECIFE, 10 -Os pet'l!ambllca', aracao-aea .oa PrOlramapara'haie Dois garções serviam aos bebeão-

Ihador' infatrgavel e ·lulador ínte- nos sagraram-se campeões brasileí- ---o-
res finalista.s grande profusão de ,pu-

merato dos esportes uníversitá- ros de futebol universitário. ,Isso com o nrelio As 8,00 horas -'- BOM DIA PARA tiscos.

;rios de Santa Catarina, agora ter- quer dizer 'que os \ catarínenses VOC�
-,

Depois da entrega da taça ao ven-

) ,.... ....-" MADRID, 15 -(V. A.), - Anuneíam As 9,00 horas - VARIEDADES EM. cedor, este continuou bebendo mate

-eeíro vice presidente da Confede- quando foram vénc,j.tl�)�� � a O
de �el'vilon que, em consequência de

-

G.RAVAÇõES seis litros de cerveja e por últim� 7

I'acão' Brasileir,a, d,e Desportos U- pelos locais lutal'J.ITl êóm
.

alllw!es fort� furação, uma partida de fute' As 11,30 horas _ OFERECIMEN- encheu a faça bebendo como campeã�

;niversitários, representa muito que viriam a sir os '(}lHnpeóes do boI terminou ali de .maneira impre- TOS MUSICAIS de Barcelona. O vencedor declarotl:

llem a mocidade ,esport.iva univel" Brasil. Si tivessem melhor sorte vista e trágica: 1 13,30 horas - VARIEDADES EM que não bebeu tanto como em outrafl'

$iLária de .sua terra. A vitQria no • sorteiO', estariam certamente As águas invadifa.m Q gramado e GRAVAÇõES ocasiões por tér feito farras à noite.,

be·m class'l·fl·cados.
os espectadores ficaram "bloquea· A-s 15,00 horas � ENCERRAMEN- durante o campeonato ...

não foi somente sua. Foi uma vi· _

.

dos". Tomados de panico pelo cresCI- TO --10 PERIODO .
._._.

_

jori,a do universitário catarinense. mento do nivel das aguas os especta- As 17,30 horas _ JUVENTUDE jOAO BATISTA- BONl'{ASSIS
RECIFE, 10 .- Apteci,ando a

p
-

d
dores, molhados até á cintura, num CATOLICA DE FPOLIS PARA DEPUTADO ESTADUAL

composição da fl;}Va dÍl'etoria da C. remia os OS' lençol liqUido que-:se espraiava peri- As'il8,05 horas - UM PROGRAMA

E.D.U., os jornais locais tecem elo- I
-'.. gosamente, tiemoliram os muros do PARA VOC't - A ELECTRO-TEC·

gios 'às honras !prestadas à dele- ·pa melreDSeS estádio, ,.para escapar. á inunda�ão. NICA

. .
Vinte e sete pessoas fIcaram ferIdas A 18 30 PROGRAMA DA ld

gação dos .catJurine.nses que tive' Ao que. se notICIa em Blumena1.l, dtlrante o periodo de panico que l.'ei-
s, -

.

IGREJA BATISTA

lf'am o seu chefe eleito terceiro pela conquista do Campeonato do, ilou no campo. As 18,45 horas _ CHORINHO BRA.

v,ioe Ipresidellte da Confe.<J,er;;lção, Gentenário, domingo último, os

OI· I d
.

"I" t
SILEIROS

'

:uo bienio 1950/52.
'

craques do Palmeiras foram gra- Imp a a mi I ar 19,00 .horas - MOMENTO ESPOR-

Os ca'tarine!)s�s' que tanto se tificados com mil cruzeiros cada

C· l"b
_

VO BRAHMA

tem distinguido no cenario naci.o· um. O prélio entre Paliheiras e em orl I a . As 19,30 horas - NOTlICIA:gIO DA

AGENCIA NACIONAL
_

nal obtiveram mais 'uma vitoria Olímpico, segundo .se anunci,a, - a- Curitiba, 15 (V. A.) Na segun- As 20',OÓ hóras _ CANTA BRASIL

.,. d' a t" 'a do 40 mI'1 cr'·lz,eI·ros. "'a quinzena a"o correnté mês, deverá
""ran lOS • 1 mglU a ca",. . s ., .. As..,20,30 horas - ORQUESTRAm

ser realizada a Olimpiada da 5a Re� SALÃO GUARUJA (ENARCO)
gião Militar, com a efetivação das

As 21,00 horas _ RADIO BAILE

AtI'
,

t· 'B'
.

· _provas de tenis. Deverão ser classi-
GUARUJA

�

.e 1COX oCaIU'va ficados os 4 melhores-oficiais, para As 22,00 horas - ENCERRAMEN·
representarem as guarnições do Pa·

COnió'-'"�andá a tabeia do Cam- preparativos das duas ,equipes de' raná�e de Sta. Catarina, em novem- T_O_. ..... _

bro proximo" no campeonato do Exer·

S á t I dgtadiantes. Ambos lutãrão para cito, na Capital Fede-ral Classifica- er ao or za a ii
fugir á indesejável" lanterninha" ram-se para as elimfnatorias na Guar-

es!ando o Atlético situado no 3°' nição de Ciuitiba, a realizar-se nos "ompr.ta da ba·tatas
posto, hll1to com o Guarani, ,e O dias 25 e 29 do corrente, as seguintes " I U

Bocainv.a. em 4° c.l)m o Pau!a Ra- unidades do Interior: Guarnição de da ,HolandaJoinvile, basquetebOl de oficiais: ,1°
mos.

_ lugar, 230 R. I., de Blumenau; 2° 13 RIO, 15 V.A. O presidente Dutra

Aguaróem o maLch de amanha·B. C. de Joinvile basquetebol de sal" recolÍlendou ,à CEXIM que conceda

entre Atlét.ico e Bocaiuva. gentos: 1°,--13° B. C. de Joinvile;_em licel1ça aos importadores d�s tradi-

--------------------------------------- 2° Ó 14° B. C. de Florianópolis, .As cionais batatas', informando--se tam'

outras competições apontam ainda os bém que 'será novamente aütorizada

catarinens(ls como lideres. .a compra de batatas da Holanda, du·
---------------.

rante o mês de setembro.

Dire ..io de PEDRO P�ULO MACBADU'
----�--�--------------�------�--��--�--

peonato de ,Profissionais da cida

de, medirão forças, amanhã, n,o
gramado da rua Bocaiuva, as 'es

quadras do .clube Atlético Catm'i'

l11ellsie e do'Bocaiuva E. C.

O prélio entre tricolores ,e bo,

gnenses promete bons lances, le

vando-s'e em· -conta os proveitosos

Rainha do Imprensa Ofi&ial F. C.
a srfa� �aria Cascais

.

, 051-
I {li'8�CO! lê

e da P • liMA0
• ABACAXI

a LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA

(artóo COlidienvelopes
de51rulDJ ""trenfesc!í, 18._,o

toriosa a-graciosa senho.rlta Ma

ria C[\scai.s, a qual foi farbamente

aplaudida.

Em animada soirée - danç.ante
promovida' pelo lInprensa OficiaI

];'utebol Clube, nos ampt(}s sali'íes dú

'Clube 15 de Outubro, na última

-semana, foi procedida á apur,ação'

final. do conClmso para .a escolha

da rainha ,do grêmio rubro-negro.

Com explêndida voLação, saiu vi-

Felicitamos ,a candidal.:'t viLo,

ri,osa,bem cmno a diretoria do Im:

prensa Oficial F.C. pelO e'slupendo
êxito c{Jm que se revestiu a fes(a.

Frente 8. seleçãD da éapital jogar�
h.oje o six ,ao Olímpico .de Blumen8u

Prosseguindo 9S pr.eparativos nense fará realizar hoje, com iní

para o Campeonato Brasileiro de elo -às 20,30 horas, na quadra da

-Voleibol que, C0111'0 já noticiamos FQr�a Policial, sensacional match

terá por séde ,a nossa capital, em en!Te a seleção ,da Capital e a e-

1951, a Federação Atlética Calari- qu'ipe elo Olímpico, "de- Blumenau.

Villa extr.eará domingo no Palmeiras
SÃO PAULO, 15 (V. Ao) - Luiz

Villa a mais récente aqUiSição do to do Parque ,Álltartica, constituindo,
'Palmeiras, possivelmente estreará tamb,ém um número a mais neste

·-domingo. Com sua situação comple· espetáculo fute'bolistico que se apre·

�amente legalizada, o centro-médio senta como um dos mais perigosos

1'0l'ten110 poderá: integrar o conjun' para o clube ele Jair.

rlCEMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Prodt.1tos $iJC"fRUTI

(AIXA POHAL -1008
CURITlBJ, - PARAN/J:

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidràtos de Carbono etc·

·Saulzin-hoL--t &an�idalo a' -verea,dllr

-o EEIlD. POS'SU8jO 451
bombas atômlcas
BILOX (Mississipi), 15 (V. A.)

- O senador Stennis democrata de'

Mississipi, declàrou,' em discuta'}:

pronunciado nesta cidade, qUe segun

do informações que possui, os Esta'"

dos Unidos possuem 450 pod!lrosalt
bombas atomicas, oil seja 50 bombal'f

para cada um dos principais centroS)

industriais russos.
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JOÃO BATISTA· BONNASSIS

PARA DEPUTADO ESTADUAL:

Fini de oma sêca
de' 4 meses
RIO, 15 V,A. >

- Após quatro me.'"

ses de sêca choveu em teri'itorio bra

sileiro desde Vitória até Paraguá'...

Apesar de se.r uma chuva 'fina e fria

o serviço metereológico anunciou que

devem ser esperada chuvas mais in

tensas nas próximas semanas no in:

terior do Brasil e principalmente noS!

Estados de São Paulo� Minas GeraiS'.

Goiás, Rio de Janeiro .e Espirito Sa:ll'."_

to onde não chove há meses.
.o PRECEITO DO DIA

O "ACIDO úRICO'.' DOS PÉS

Os pês devem ser lavados, todos

os dias, com água e sabão e prefe·
rentemente antes de deitar. É pre'
cfso ,enxuga'los hem" principalmente
entre os dedos, porque a unidade fa·

vorece o desenvolvimento de "friei

ra.s·' e bôlhas, en:adamente atl'ibuí

das ao ácido úrico, mas, na verdade,

dllvidas a um parasita. ,

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

\ - . � , .,

TINTAS PARA IMPRÊSSI0
COr.TOMAR'

C.mi.... Gr.v.t••, Pifam..;
Meia. aa. meltlore'i pelo. t�·_
nore, f reco••6 D. 'CASAdIlIS
CELANEA - RuoO. M.fl".l,

o
V A L 'V- U L A S,

.-b'I"$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio Cat. ida.
Rua Trajano, 31 j

',-
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I Aceita Agentes no Interior
'
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Deeke-hoje, seguré!_1tÇ8 de vitória; .amankã,1iIIIIi:it.�v-

-�'Sf gurançà: de u�: govêrno tranquilo e laberíese,
Nerêu Ramos-legenda nacional.

..

Catarinenses !
�i';O�B.çrJ
Santa Calarina

COIll Nerêu e

ainda maior,,

e
/ sempre obedienteJ aos seus rumos cristãos ..

ICONVIT_ Florill.nópoUs -

hospeda, desde
_ on:- tem, �personalidãde ilustre do .))1'.

-

A Comissão Diretora do Partido Trabalhista -

Brasileiro

_ João Geraldo Kuhlmann, Diretor, db-Jardim· Botanico e presiden,te doCentro Catarinense no Rio de 'Janeiro.

O Dr. Kuhlmann que é catarinen·se, filho de Blumenau, veio comoconvidado especial do Governo doEstado, assistir os festejos do Cente·nário de· sua cidade natal e. aprovéita o ensejo para percorrer diver-sos municipios em obser-vação daflóra e assuntos -

relacTo�dÓ.s com asua especialidade, devendo coletarmaterial -

para �oÍl.fecção. de um -

_ importante trabalho' ,qur pretende 01"ganizar .sobre a flóra da nossa � re-gião.
_

0_- Dr. Kuhlm,ann j� percorreu to-dos os municipois do Vale do ltajaír
E I· -

onda foi sempre acompanhado pelo Xp oraçao
Dr. José Carlos Horta Barâõsa, Exe-

.

cutor do Acõrdo Flórestal em San· O sr. Gereino Silva, Iíder da U.
ta Catarina, tendo sido recebido com D. N. na Camara dos Vereadores CERTIFICO. em -obedíêneia

especial atenção pelos Prefeitos Mu- andou pelo interior- da Ilha em solicitado pelo sr. Diretor de

níeípaía e demais autoridades _por
. .

..,
�

onde -tem passado. propaganda politica. MUlto bem. ministração, que os trahalhad

Como hospede do Estado, acha-se Mas em Canasvieíras, buscando ca- braçais nos distritos de Floria

s.s, alojado em aposentos no Hotel balar os trabalhadores da Preíeítu- polis, Capital do Estado de Sa

La Porta, devendo-se demorar nesta ra, afirmou-lhes que a diária que Catarina, percebem a díáría

capital, cerca de 15 dias.
cada um deles percebia pelas fo- Cr$ 18,00 (dezoito cruzeiros),

Apreaentamos ao ilustre visitante, lhas de pagamento era de Cr$ 25,0') d d N té .

nossos votos de feliz permanencia �
-

. por ser ver a e, eu a er'cra

entre nós. e se só lhes -pagavam ,Cr$ 18,00 era mos, Oficial Administrativo, elas
porque o Intendente Francisco L,. do Quadro. único dó Municipi
Co-sta ficava com a diferença, Es- passo a presente para os fins qu

sa exploração mesquinha e calu- forem de direito. Natércia Lemo
niosa já foi desfeita.

_ Oficial Administrativo, classe L.
Ainda a propósito, 'divulgarnos a VISTOseguinte certidão da Prefeitura Mu.nicipal.

�-

Dr. João Geraldo
loblm8oD

Partido Slcial DemocráticoDiretório Municipal de FlorlaoóPolls

FLORljNOPOLlS- " de Setembro de 1950

O Diretório -Munícípal de Florfanópolís, do Partido Social Demo'
cr6tico recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município ôs nomes
tlos Vel'ead�es da Partido as eleições -de 3 de outubro .prõxímo:Adolfo Cândido Quadros, -Estiv,ador;Mvaro- MüIlen da Silveira, Advogado;.Antô�o de Pádua Pereira, Funcíonér!o Público Estadual;Antôrifõ Pascoal Apóstolo, Comerciante;&dio Offlga F'edrigo, Comerciante;Eulina Alves de Gouvêa Marcelino. Professora;Flávio Ferrari, Professor;Franéisco de Assis, Advogado;Frederico Teodorico Véras, Motorista;Francisco Büchele Barreto, :FunciGnário Público Aposentado;Gentil Marcelino Gil, Comerciante;José Elias, Industrial:
Jone Celestino Vieira, Funcíonârío Público" Federal;M,anoel Perreíra de Mielõ, Funcionário Público Muníoípal;Mário Couto, Funcionário Público F��ral;

,

#IMiguel Daux, Comerciante;Osmar Cunha, Bancário;Osny Paulíno da Silva, Funcionário Público Estadual;Rafael Dígiácomo, Funcionário Público Estadual;Sanl Oltveíra, Contador;
Sufrag'ando os nomes acima o eleitorado do Município pode ter a

certeza de levar à Oâmare, dos Vereadores. homens dignos e capazes de
eonsríbuírem para a

_ grandeza e progresso do Município de Floria
IlÔpolis. �
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CeI. Pedro Lopes Vieira - PresidenteAntonieta de Barros
1João Batista BOrIJUSSts

Roberto Lacerda
AnMnio Pascoal ApóstoloOsny Mainoldi Ortigà
Luiz Ferreira de Melo
Ivo Reis Montenegro
Leoberto Leal
Francisco Motta Spezim

_ Charles Edgà.r Moritz
Thiers Fleming
Wilmar Dias

. ...,.

:1

I
> l r; - l: ,,',:; t,U:"_ .:;,[:�J

iJoaquim Madeira Neves
Guido Bott
João Batista Pereira
João Alcântara da Cunha'
Aureliano Stuart
Jáu Guedes. da Fonseca
Antônio Antunes da Cruz
Francisco Germano

-

da CostaArmando Valé1'io de,_AssisAlvaro MüUen da SilveÍ1'a
Joaquim Vaz'-
Jairo Callado
L-anro Fortes Buslamanti
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Tertuliano de Brito Xavier
Adalberto Tolentino de Carvalho'Oswaldo dos Pas-sos MachadoFlorianópolis; 13 de setembrõ de f95()..
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TINfAS PARA PINTURA
COrTOM!!

OSNY 0414 & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 AFlorianópolisAcabam de receberMaquinas de escreverCONTINENTALÊRICKA - portatilCosínha americanaesmaltada marca

«8ECURIT»

Udo, por
mais -prog�essista

com uma

. -.
..--:;..:!>

maior satisfação em convidar os seus correligionários, os getulí
o povo em geral para a recepção no próximo dia 19. terça-feira,roporto da Base. ao eminente brasileiro DR. GETULIO VARGAS,
como para o comicio que s-erá efetuado á noite.Oportunamente a Comissão anunciará a hora exata da chega
ilustre candidato trabalhista e indicará a hora e o local .do comi'A Comíssão r.

.

"Otacilio Nascimento .� Presidente ,Dr. Acácio Zéhil.b da .Sílva - Sec�etá�ioPedro -Amorim _.:... T-esoureiro- -

JaimeVieíra -Membro -.

Domingos -Uorba - Membro -,Domingos F. de' Ãquino - MembroDr. Pedro Vergara Corrêa - MembroHercilio Amante - Membro

«4 Trlbona» sairá3a - lelra no RioRIO, 15 (v. A.) - Em vista deum acidente nas instalações elétri·cas de -suas modernas oficinas. recentemente instaladas, "A Tribuna",cujo lançamento estava anunciado'para ontem; só começará a circularno próximo dia 19 do corrente soba direção do jornalista Paulo MatosPeixoto.

Suc�FrufiO complemente alimentar por exceleneía. Extrato de frutas,vitamina CHidratos de carbono . IF"!Bir�_�f�m�1 n a o--------
GUILHERME TAL

- Concurso para 1ts carreiras de -escrtturarío eescriturário-datilógrafoO Instituto dos Industríãríos torna público que, no período de'
11 a 30 de setembro, permanecerão abertas inscrições para os con-:
cursos relativos às oar1eiras em epigrafe, Inrormaqões detalhadass :

poderão ser obtidas na sede da Delegacia do Instituto, Edifício- IPASE,.,.
2° andar, das :12 às 15 horas, exceto aos sábados em que' o horario s:e
rá das 9 às 12.

Floríanõpolís, 11 de setembro de 1950.
,

•.•. :... �

João Ricardo Mayr - Delegado.

mesquính-

CERTIDÃO

Asbelina Dias Mourão,Soe. Calarinense de BviculturaEm sua sede social, à rua João Pinto (Edificio'I'erras e Colonização), reunir-se-á! hoje, às 15 horas, a Diretor-ia d�
Sociedade Catarínense de Avicultura; para assentar as medidas defi

. nítivas acêrca da XIX Exposição Avícola, I

Para esta reunião, estão convidados, também. todosparte do quadro social da referida Sociedade.

Instítutc dos Induslriarios

'- PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,-

-C O C E I R A S�
F R I E -I R ÁS,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL
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