
,Em tôrno .de Nerêu· �amos e Udo Deeke agrupam ...se as �ais poderosas
�

forças do eleitorado catarinense, antecipandomais lUD8 vilória no Estado.
Nerêu Ramos� s
Iodos· os cata

_ I
o II.U8.ANT1GO DI�IUO DE SANTA CATARINA

..ptetúlCl • D. e,r••te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAl108
I Vibrante tel6gra�a do jor

O ilustre jorn,a:u'istl,a, conterrâneo Díriíz V'Únior- endereçou-nos .

o .

seguinte telegrama:

florlln6pollsi - Domingo, li de Setembro de USO' 1�10.961Ano XXXVI "Rio, 1,5 - Não partieipando 'das divergências- que -ora separam
-'. "

os querídos conterrâneos, 'havendo mesmo desenvolvido, em tempo
oportuno. os maiores esforços no sentido de ul)-�a -harmonía política.
que permitisse a conjunção dos elementos mais efícazes ao' serviço do.

nosso ilustre .€) altivo :povo. sinto-me à vontade para subscrever os con-Ilpooente e grandiosa recepçao aos srs. Nêreu
Ramos

_

e
.

Udo Deeke- na cidad_e" de Lajes"';
Entusiasmo DO aerogorto. Comício monstro. 'Jubilo da população

: No Aé�oporto aguarda\Tam S.
Excia. as ali as autoridades, 8clesi'
ásLicas. civis e militares, puliticos
il g-rande massa de povo. Anolamos

ali a presença do sr. Don\. Daniel
Hostin, DD. Bi.;spo Diocesano, sr.

Vidal Ramos Junior, DD. Prefeito

Municipal, sr. Comandan·te do 2°

Bata,lhão"<'RodOviário,'-dr. Ivo Gui

Ih_on P. de Mello, DD. juiz de dirt-i

to, di'. João RiMs Ramôs, dêimtado
estadgal, vereadores, membros • do

. DiretÓrio �Iunicipal e nns Diretó
rios Distritais do PSD, Intendentes

cais.
Formou no Aéro.porto uma Com

panhia
.

de Gúena do 2° Batalhão

Rodoviário, que pr,estou as Honras
militares a que tem direito o grande
brasileiro, vendo�se :ali uma. comis
são de distintos oficiais do mesmo

RIO, 16 (V .•<\.) A Comissã,O
Gallotti, a.companhadO's -das, autori- ,de Pil'omoçõe,s do Exercito, sob. a
dades, Durante o traj-e-to foL o· sr. 'presidenêia 'dó ,gen�rál,'-Fiiulla, de'
Nerêu Ramos ac1al1)iado-1reI0 povo

,- ..

d
-

Castro, chef,e, do Esta o Maior,
e familias postadas na§ ruas, pra- terniinou outem seus trabalhos
ças, passe�os, j�nel::_ e s'aeadas de

j_Jara as proximas' pro�;oções ' do
todo o trajeto. . , dia 25 do corrente, tendo estudado
,No centro da cidade colossal mas' JO,ngà-mente a fé de oficio dos can

�a d·e povo .aclamou cTeli�ánLemenLe didalos a Ipromoqao. iPeUü princi-
�s srs. Nereu Ramo.s e Udo Deekc. pio ele merecimento.

.

.
'

ccifos_ ele vosso artigo sôbre a senatoríe, catarínense, porque tais con

ceítos. acima de quaisquer lides' partídãrtas, traduzem, longe da idéia

do menoscabo a quem quer que seja, projeção, brios e cultura da no

bre, varonil e esclarecida grei harríga-verde, cuja inteligência, ci-

vismo e capacidade �l!uca temeram paralelos. Saudosa e cordialmen-

A ,Câmara 'homenageia' a memória
do deputado Otacilio �Cosla .

.

RIO, 16 (V.A.) ::_ Na sessão de são dos trabalhos .e comunícaçãe
ontem, da Camara, foi homenagea- dessas homenagens 'à família . dí)
da 'a memória do deputado -Ota- deputado desaparecido, 'a Mesa_s&

-

ci lo Costa," representante do PSD àssociou 'às' homenagens e suspen

de Santa Catarina, falecido há deu os trabalhos,
-três dias em Lajes. Êste requeri- "..._._.",_.;.._•••_•••_;._.",..._...._._•••_....-_._.•.,.

mente irfl ju�tifii(J"ido pelo :co]le-.
50 000 t'

.

I d d'ga de representação do morto. ,de- •. ODe a as "
pulado R.®e11to ,aros:senhaeher.

"

t
_ - -'

.,,, UU'Aprovado o requerimento, que ma e pa.ra os mD •.
pedia um voto de pesar .e suspen- ,

. ;

RIO, 16 (V:A.) - Na sessão rea

lizada pela Comissão, Consultiva
do Intercambio Comercial com o

Exterior, foi reoenâhlente cxa�
minada a proposta da Sears Roe"

buce__j3.A" que se prÔ1JÕe 'a efetuar;
uma transação vinculada, medtan-
te exportação, no prazo de 2 anos;

�."

de cinquenta mil toneladas de ID3..,;1'-,�
te para os Estados Unidos em tro..

ca da importaç;o de mercadorra
da mesma procédencía, no v�\1or;
aproximado de um milhão de cru...

'te" .

. ,

. �ajes, 16 <? Esta.elo). =: 'JÚ!ll�is I O cortejo dir!giu-se para a r�sitlen
Lajes presenciou espetáculo CIVJCO

I
cia do sr, Vidal Ramos Junior,

� partidárío de tão, grandes 1l1'oJ)0r- À noite a praça Ce], João Costa,

ções, como, o que verífícou-se por belamente" ornamentada e feérica'
ocasião da chegada do-' ilustre 'ia- mente iluminada. foi pequena para

conter a extraordinária massa do

povo, jámais concentrada em La-

jes em qualquer .ocasíão, calculada
em mais de doze mil pessoas. Em
meio de transbordante entusiasmo

cívíco Iniciou-se o grande comício,

pronunciando formosa oração a in'

teligente normalista srta. Yêda

Araujo Vieira, em nome da mulher

lajearia. Seguiu-se o operário Jonas

Dias dos ,Santos, o professor Eurí
des Wolff, o deputado João Riihas

Ramos, o dr; Walter Oavalcantí, o

dr. Osni Régis. o senador Francisco
Gallotli. Falou ainda. o dr. Udo De

eke, candidato pessedista ao gover
no do Estado, lendo parte de sua

:plataforma de Govêrno, refer�do.
&e à assistência, à pecuária, á 1_
voura. :à íudustría, ao comércio.
assistencia social ao ensino, enca

recendõ a ·necessidade da melhoria:
e ampliação das nossas estradas,"

'.' - "

ressaltando la ímportancia ela ele- -

geano dr.i Nerêu Ram'os e do dlstln-
, íríficação de todo o Estado com

to cataríneuse dr. udo Déeke, 'Ca!:' energia elétrica abundante e hara-
dídato elo PSD ao governo ao Es-

la. O discurso do candidato pesse
tado, em cuja companhia veio o

elista 'ao governo do Estado causou
eminente Senador Francisco Gallot-

. excelente impressão ao povo ,em
ti. }

geral.
,Sob grande vibração e incontido

enLusiasmo o sr. NeTêu Ramos ini

ciou o .seu notávél discurso, arre·
ba,tando a assis·tência com o seu

verbo inflamado e p'atrióti,co. Con

lilluamente interrompido pelos
aplausos do 'Povo, o ilustre lideI'

fez uma verdadeira pr.estação de

contas da sua ·extraordinária ,a.t.i

vidade politic� nos ultimos tempos,
comovendo por vezes à grande as'

sistência. Sua longá oração provo,
cou uma 'atmosfera de confiança e

mesmo de absoluta certeza na viÍó
Distritais, funcionários federais, ria ,espetacular do nosso partido
estadlIais ,e municipais, represen- nas eleições d·e 3 de outubro.
ÍJaolltes da imprensa e do rádio 10- Em meio de contagiante entusi'

-"

asmo e prolongado's 'aplausos, o

grande brasileiro termin,ou sua no,
tável oraoão.,'
'-As manife.staoões de jubilo da

po,pulaoãü" continuaram' até a mac

drug-ada. surgindo, nos cafés, bar'es
e logradouros v·erdadeiras

eXPIO-I
�

sões de entusiasmo civico-partidá-
rio. - "

.

r '.

Batalhão,. cujos nome'� não nos foi

possivel anotar.

Após os -cumpriinentos organi-
/' 2011"Se extenso- cortejo composto de
7 -

mais, de 200 v,eiculos, vindo à fren- 4s 'próximas prolJ)O-te, ,em carro aberto, ,o dr. Nerêu
$"��"

, - 1

fi é -t"
.

Ramos ·em companhia do sr. Dom, �oes DO X r"l ODa,niel HosLin. Seguiam'se o dr. \I.
. '"

Udo Deeke ,e' o senado!, Franci,sco

�õ"ríõ·�VoftâãtseiílitõOaliliar
Fomos sempre dos que não duvidavam, um só Instante,

de uma retificação na �atitude írrefletída que, em' nome dà P.

T. B., alguns dos seus próeeres neste Estado, assumiram, em face

da 'politic,a de Santa Catarina. Se bem' nos não rejübilemos
'c-om o -f'àt'b de -a intransigência de tais elementos estar agora.

'sofrendo a enérgica reação dos imperaitvos lógicos, contra

0S quais. se lançaram para desviar o curso natural da orienta

ção getulista em relação a um entendimento � com o partido
majoritário de nosso Estado, tal desfêcho não nos surpreende,
O pensamento do' sr. Getulio Vargas, a cujas diretrizes 'devem

-obedecer os passos do, trabalhismo catarinens'e, nunca -_ e�tev�
'distanciado'� da solidariedade- eleitoral ao sr. Nerêu Ramos,

/cuja. candidaturg. à -PlZesidência 'da Republica, objetQ
_'

que foi

:de aI.)1pla expe.ctativa :n�cional, tinha a impugná-la, entr,e ou

tras razões nUQca, tão insistentemente 'marteladas, a do desas

sombro. com que o p�'eclat'o coestaduano reafirmava as suas

inalteradas relaçõ'es de cordial,i,dade politica, para com .o no-

bre senador gaucho. '-
,

O .ilógico, na verdade o incoerente, sim, seria desconsi

derarem-se aqueles laço!) de estima pessoal, que indicavai'l1 a

inexistência de qualquer 'incompatibilidade entre os;- srs; Ge
tulio Vargas e Nerêu Ramos e b'uscarem-se através de todos
os escrúpulos qúe fôt'a Ílrébiso recalcar, as, afinidades po-li-
ficas e espirituais ,qu� peril1itissem dissimular a incorreçã'o de

atitude, :'no inferêsse. inglório e ingrato de apoiar eldtoral
mente em Santa Catarina â c"'rrente dos que, 'exatamente,
cavaram irremoviveis ',e" intr�<I1sponiveis barreiras' morais en-

tre �eles próprios e o: trab�Ú1Ísl11o. r j'.

Sem duvida o qU� ocorre no seio do P.T.B. é questão' de
ordem doméstica. A sua r'épercussão, porém, não podê: deixar -,

de merecér .o r.eg�sto: da . �rônica politiça, \anto m�it quando
altera fundamentahn�nte o panor!!l11a' da campanha eleitoral

em que estamos' empenhadoS. ".
A. intervenção que,. '{l.caba de processar-se, por 'parte

.

da

direção/ nacional do :p.T ..B., n'o diretór'io estadual só c,sigQifica
que, transviados das d�retrizes naturais que convinham fi

organização partidária do sr. Getulio Vargas, os que até" aqui
deliberaram, com evidente ex-c.e!',so de arbitrio, o apôio ao can

didáto �denisJa ao car,go de governador do Estado não �oram
leais à orienta'ção que' se ajusta ao s_entido trabalhista, mas su:..

bor.dinaram ,ás tendências' duma minoria, - atribuindo-as púr
abusiva generalização e amplitude ao pensamento do P:T.B. e

de seu eminente senador e pandiáato à presidência, -. ás r,ações-
,de coerência e afinidade --S.,ocial-democrática que justificam a

sOlidariedade trabalhista aq_' sr. Nerêu Ramos e ao p.s.n.

B.et�fiéada, p'ois, a incoD-sistente ati�udte -que' aberrava da

expectativa geral do traJnílhismo' catarinens-c- e atraiçoava o

ponto-de-vista do próprio sr. Getlino :V:argas, só nos resta as

sina!ar que o P.T.B., em Santa Catarina, reconduzido à ori

entação que lhe foi traçada. com a intervenção do órgão na':
. cionaI. reav'iva nos seus quadros a chama"do ide�lismQ que esti

vera por extinguirr-se e a cuja caminhárá para as urnas doe 3

de outtt:Pro' obediente ao comando de quem meihor descorti
na o.s horizontes politicos e os destino.s das suas 11o.stes im:-
tidárias.

zeíros,

Promocão d'e general
RIO, 16 (V.A.) - Por ato do

pr,esItlente da Republica foi :pro··
movido a. general de Exercito ()

�eneral de Divisão Mario Arí Pi
res.

Auxilio do
,Uruguàí ,à ONU
LAKE SUCCESS, 16 (V:A.)

O Uruguai ofereçoeu a soma de
dois 'milhões de dolaJ'es ás Naç,ões
Unidas, par,a a aquisição- d� abas·
tecimentos !para a guerra dia, C']·
lléia. -A ÍlOta diz que a élisposiçã�
dessa importância de'verá ser fei-·
ta pelo alto comando aliado.

Fechado
Palace' Hotel

o

RIO, 16 (V.A.) .:_ Oe'rrou ontent
definitivamente suas portas o "Pa....
lace Hotel;'. E com o seu desapare.. ,

cimento enoerl'a-se -também uma.

)'!:tradição das in:aoÍs significativas dli'

...

;

..

i;
cidad� carioca, .os ultimas dezoit�,

•
hospedes que ,ali ainda permane· ii:
ciam e -alguns dos quais com mais.

. ii ,

de quinze 'anos de Ploradia, ,vil1do� li"
éspecialmente, Q_om a revolução d6" I ,I'

r 30 para o chamado, Q. G. dás for.." '1

ças rebeldes,_ sairaill durante o dia...

É ,qU,é' ninguem ali pOderi'a; perma" �
necer depois das 17 horas de on.·! "

tem. E dentro de' pouco tempo á '.

velha coústruçãÜ'. se,�á.destruida pa-t IIra em seu lugar surgir uma outr141
b�in maior, um edificio de 22

Cll: ��
I dares. "

. ': If',11
/' I,!!'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'"

A PROMESSA DAS BANDEIRANTES É'UMA'DELlCADA E EMOCIONANTE CERIMôNIA. É ESSA CERIMôNIA QUE O POVO DE FLORIANÓPQLlS TERA OPORTUNI-
DADE DE ASSISTIR AMANHA, DOMINGO, ÀS 10 HORAS, NO GRUPO ESCOLAR SILVEIRA DE SOUSA. AS BANDEIRANTES DE FLORIANóPOLIS CONVIDAM"

.

POR NOSSO lNTE,RMÉDIO, O POVO EM GERAL, PARA ASSISTIR A ÊSSE ATO.

r , A Curia Metropolitan
orienta 'os fieis

Suá beleza.e sua mocidade dependem de sua- saúde
E sua saúde depende do remédio consagrado:

RE1;U LADOR -. X/itVI ER
N: 1 - EXCESS'O N:"2' - FALTA OU- ESCASSEZ

REGOLADOR XAVIER o remédio de confiança da mulher

,
'

Flávio Ferrar-i, Professor;
Francisco de Assis, Advogado;

Fr,ede:ico TeodoricR: Véras, Motorista;
Francisco -Büchele Barreto, FUncionário Público Aposentado;

. - jE
�;

". \,.

Gentil Marcelino em, Oomercíante;
José Elias,-Ip;dUstriàl; ."

,Jone .Oelestíno Vieira, )funcionário Público Federal�,�
, ,

Man<tel Fel'I'eh�a �de Melo, Funcionário' PÚblicQ Munícípaí; 'I":'
Mário Couto, Funcionári;; Público Federal;

r

: ".:,,-:,��'"
Miguel Daux. Comerciante: "

,,�

,;
"

\-
'

!,--

'_: Osmar Guri'ha, Bancário;
t . '\

Osny Paulino 'dª Silva, Funcionário Público Estadual;
Rafael Digiácomo, Funcíonárto Público Estadual;
,sau! Oliveira. Contador; ..

Sufragando os nomes acima o eleitorado do Município pode ter a

certeza de le�.ar·à Câmara dos V�reado,res homens dignos e capazes de
eontríbuírem para a grandezav � progresso. do Munícípío d� rlória.
nõpolís.

� .«.:#'.1""i "-'it

\,r
11'•••
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Ail

r-'�'
<�"P

Gel. Pedro Lopes Yieira - Presidente
Antonieta- de Barros

João Batista Bonossi«
Roberto Lacerda
Antônio Pascoal;'Após·lo[o
Osny Mainotdi: Ortiç«
Luiz Ferreira de Melo

IVQ Reis Monteneg1'o

L�berto Leal

Francieco 'Motta Spezim
Charles Edgar Moritz
Tliiers Flen)iÍlg

.

�'" ...

I'

«', ..
i"

: ,e.

, ,

IWilmQlr Dias,
Joaquim Madeim
Guida Bott

Neves

João Batista Pereira
João Alcântara da Cunha

.r

Aureliano Stuart

" '

::
Jáu Guedes da, Fonseca

..

Antônio Antunes dia Cruz

F11ancisco Germano da, ,Costa
-

Armando' Valéria de, Assis
Alvaro Müllen dar Silveira
Joaquim Vaz

, Jairo Callado

DrJU1'O Forte,s, Bustamanti

;"' .;<-

\ '

'I"

Faça em ça�u o tratamen;..

'to do seu busto

I
Se a plástica do seu busto não a

satístaz, é fã9, simples corrtgí-Iat
Quando os seios são. atrofiados 'Ia
cil é desenvolvê·los com a - Pasta
Riissa. Quando aos seios .falta fir

meza, a Pasta Russa restabelece a

linha justa da plástica feminina
Distribuidores: Araujo Freitas &
aia, Não encontrada no' local, en

viem antecipados Cr$ 35,00 , p,an
� Çai:li,i ,P,ºstlil !.1�4, IRio, ,que re.

meteremos. Não atendemos pele
reembolso.
.••••• � ••• , •••.••.••..••••• &._•..

,��
I � frll)(L ,4�''''
, -I",·

- � SEDANTOL . ,���

f'
resolve seu problema �

mensal,
'

,��Com�te regras dolorosas, �
cólicas e, complicações. �

,

Calmante e regulador �
da saúde feminina it .

.

'sEDANTOIf .•.� ': '

'

RBEMBOLSO� POSTAL - Caixa

Postal; 235 - ,RIO
.�;_:••••'0. • •• Jt • • • •• • •••••••

'

Azias,Dispepsias.' ,

'" ,.. Gastrites
.

',Papalna do Dr� Níobey
Ante�,ácido. poderoso,me-

.

,

dícamento' .de grande va-
10'1' ,no. Itrátamento de,�'to-
das as, .eníermíéadee- .de. .:

aparelho" dige.stiVo., -r . '; '.,,' . '",

Contém vitamina B i 2..
'

.:

Nas nirmãcias .e d're"ga- ,

rias e P.élô Reenibols:o.- t
Caixa' Postal, 3383 - RlQ

-\fENDE-SE :

1 escrev�IÍi�ha' q�asi n:ov�" cOlh
5 g,avetas à:< nü':il, Anita Ga�ibaldi.

", ':;
i • •

' ••••••••••••• � •••• � ••

I

AVISO E NORMA REFERENTES AS PRóXIMAs ELEIÇôES

Damos iibalx/), na íntegra,' a circular mandada

pela Curie; Metropolitana, em data de anieiotüem.:

Reemo, Sr. Yiçário,
No intuito de orientax, conio lhe cabe, a consciência ca-

toUca. e dissipar »osstoets duvidas, senão verdade[i'as e la

mentáveis explorações, comunico, em' Ilchi1e --e por ordem. dar

Curia �lleth�poliqan!aI, que os [iéis e em geral os notmües;

poderão livre'J"e'nte e sem qualquer constrangimento, omoiar

e sufl'agar com. o seu voto a qualquer dos eminesues condi

datas ao Gooêrno do Estado; exmos. dr.. UDO /JÉEKE, ou.'

IRINEU BORNf/4USEN., de acôrdo com as ''pl'ÓPtíJ(ts con- c'

vicções ou petuiores partidários, sendo que os embargos que'

.. se levantem contra o primeiro, sobretudo na esfera' religiosa.,
,

da alçada exclusiva da Curia,
-

ditos embargos. digo, são gra-'

tuitos. provàvelmen te tendenciosos e: certamente improoeden�'
teso

-

.

Flol'i,(�nópolis, 14 ele setembro ele 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

AuxiUar de Curta

<I Nunca .desprez� o' ...•

VALOR DA· BOA APARÊNCIA!·

J

/

7,'
,.

','

bem,berbeado ,.� '.�rnpregado.!
'Se"V. 'procura .uma tlesculpa -para .b.ão fazer a

•

t �
•

t
'.�

c -
• ,_

�

_,
• •

barba díàriamenté, é porque não usa as lâminas
,

,. ..�

Gillette �Azul, E�p�rimente-as e verá por que
- -.... r.

-

". .

Gll!ette 4zu1 é � preferid.a p!!los mais exigentes; -

Florianóp'Olis, 5" de Agô!!ito de 1950.

'E(7)úto JJiloellmall'f/;,
, Secretár'io'

�I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

:,'

Panelas de. Pressão ARNO
. Rádio Guárujá, Part,ido do Representação· Popular

a
. (.�$' 510,00 programa.para_hoje

.

o DiretÓriO';
-

Es't'�ualS��í;�ar�:d�a�!aR�;!::�:�áÇãO 'p�pula�, i�o�2
G Ih d E'·

.I'
As 12,00 horás Oferecfmentós ]iJa ..as autoridades e .�. povo em. geral para assistirem à missa, que

-:-, re' a ores tétrícos. musicais -'
.'.

'-
" f mandará celebrar dia 20 do corrente, ás- 8 horas, na' Catedral Metro-

.

"'--

a �'r.$ �OO. 00'
c

.

J A,�,\ J),.90 'ho.r�s· - Hor� ítifa�til poJitin�, pel? passagem" a?iv�r:sária do T�nent" B�igadeiro
. Eduardo

" J �_ .' I""'""'
(Lab�i:at6�io�' Ra.�l téfte', .. '>, f ��mes, candldato_u pr�sId�nCIa �:, �,�l���le�..:...!ft. ".

na Elétrolandfâ'
-c-;

•
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As 18,30 horas � A voz evangé- '"
-

�
. , . ., ,

I" ".. d'
,.

V d
Iíca, .�.. ANIVERSARIOS .-:- a srta. Vanda Livramento,

�am8ra ,-o ..•.
08 erea ores As 18,45 horas --:- Melodias-dta- §rtâ. Maria. Teresa Medeiros filha do sr, eap. Valdemiro Livra..

Entre os nomes 'dos candidatos aos postos Iianas,
. \

.

Yieira menta.
eletivos no próximo pleito, a realizar-se em As 19,00 horas -"- Solos de plano,

- .üomemora
-.

hoje.. rriais uma+Batizados: "

...

outubro vindouro. o. IP.S.D. Iocal Tpelo seu ÍH- As 19,30 horas -'- Momento es- efemér-ide natalícia, a: graciosa!' Na CaLedral·.Metropolítana se·rã.
<retório Municipal, apresentou. em boa.' hor«, portivo Brahma, senhorita Maria. Teresa de Jesus. levada à pía-sbatísmal, hoje a in-

por unanimidade de votos, o nome do sr. l\UgUQ! As 20,00 horas - "Duo G�ar.a. dileta . filha do sr. Prof. AI�· teressante menina Ione Maria dos,
Daux. para representar o partido majortitár-io na I},i". - (Tintas .Ipiranga, Casa 2 fredo Xavier Vieira e -da sra, 'Ci- Anjos, dileta filhinha do sr.Eda-
Cafnara Municipal. Leões. Loja Benner e SEMO).�. dolina Medeiros Víeíea,

.

lício dPs Anjos. prop-rietário
. do

MIGUEL DAUX, 'um nome' que é em, re9o-' As 20,15 horas - Tangos em des- A 'aniversariante que é aplicada salão "Moderno" e da, sra,: .[\faria
, � lidade, sobejamente conhecido por todas as file.

-

-
"

aluna .do Colégo Coração de Jesus, dos Anjos'.
-s,

,

. '::camadas sociais de Florianópolis. onde, preso As. 20.30 horas - Canta Brasil. goza de grande estima de suas. Jane Maria festejará o seu ba-
.

. -"'tau e presta relevantes serviços á& diversas' As�.21,00 horas .;_ Melodias me- mestras, colegas e:. amiguinhas. tismo oferecendo uma festinha ao

-Sociedades quer recrél'hvas-esportivas ou filantrópicas. - Foi'presiden- xícanas,
.
motívo pelo qual será muito cum- mundo infantil que lhe quer bem.

'te da União .'dos Cbauferes; presidente do. saudoso Barriga Ver(Ie F.C.; / As 21,30 horas -'- Ritmos dos E..,. primentada. Pe. João A. Bohr
'presidente do Irís .F.C/; assumindo pO,r varias vêzes na qualidade ;i� tados Unidos.

•
Sra. Altino F[Ol'CS Faz anos. amanhã, -,o rev. Pe.

"''Vice-presidente do (,;IUbe Doze de Agôsto;' cooperando atualmente. Al8 22,00 horas - Encerramento. . Natalícia-se;' nesta data. 'a exma, João Alfredo Rohr, ilustre' diretor
'com grande destaque fírtanC'eiro nas-sociedades, dos�'Filhos dos Lãza sra, d, Zilda Calada. Flores. digna �"o qolégio Catarínense, que, �.por
"'08", Coco Amparo aos 'I'uberculcsns" e em muitas' .:'outras

eXistentes/
ii

' espôsa 'do 'nosso ilustrado é09tter' êsse motivo, será alvo de expres- '.
em�nossa cap�ta]. Figura d� ,batalhador" e 'de .destaque no seio do P. MOVimento boncárl·o râneo jornalíeta Altíno Fiares. .: sivas homenagens dos aluno.s da-
.S. �. local. MIguel Daux,' esta sempre em contacto direto com as ne- r

A sehho.ra. aniversariante que. quele eâucandário.
..-

�essIdades de nossas classes produtoras e trabalhadoras, tendo já do pais entre nós, fesfruta de seleciona- O rev. Pe. João. Alfredo Rohr é,
programado e elaborado um longo e substancioso programa que como -

RI.O 1" ('tT A) E 1.'
- das amizades, ver-s.e-á. pelo feliz· pelas sUas nobres qualid�des de

vereadol" a' Cama M
..

1 t' , . . '/ - ,u L. - m 3 d.e lU-' t I d
'

.

.

h 1-
-

I lt
.

.d 1 S· l·t 'f_rat umCIpa , eXl\:.cu ara, na proxIma l�glSlatura esta- lho do corl'ente ano. segundo apu ..

even o. avo e,·eXp1'eSSlVas ome- coraçao e pe' a. sua cu ura. um
ua . 1 e eI o or eremos em 'lIgueI D!lux um perfeIto e ardoroso _. .... '. '. nagens. as quais nos ass'Ocíamos. sacerdote que exerce justificada

porta-voz d9 PO�6, daí a jústa razão 'porque lá na Camara Municipal
"raçoes ?oS se7Iços d,e �:tat�.!C�-s D. 'Benta Vieira Santos . influência .espiritual. na sociedadll

.:mais de nunca precisamos de 'batalhad'Or come êle.
' e·conOmIca e manceIra o lms'

Fa� a.nos. hoje • .a sra.' Benta ,,-Vi� e nos meios educacionais do Es-�,
.

" terrO da Fazenda. registra {) mo- eira Santos. -'8spQsa do sr. Lauro .tad,o._. -sendo geralmente. estimado
-;::=�-----.....---:-__;--_.;. ---------___________ viménto bancario a cifr;l. de .. . aa Silva Santos 'àUo funcioná.rio e :eontando com vasto cír.culo' de

C·
.

· - A •
-

tI P
261.158.403 crUzeims; OU seia im .

.

t erl�OD Ia a 001
'

·
-

da Mesa de Rendas de Itajai. admiradores..

&"'&' r - essa porLancia: ,a' 'Serviços Ià m,erbado
. Sr. Eugênio Dal Gl'lLnde Ó "O Estado'" se a'ss:ocia as ho�

d B
.

d
·

- em igual periodo do ano anteriár.· Ocorre,. hoje, o' aniversário j1a- m�nagens que lhe-,serão .prestadas.
as an el-ranles Elevam'se os 'e'mprestimos e de- G d

-

b
-

.

. ." ta.licie do. sr. Eugênio D,al ran e, i em COmo o cumplrimenlta ante.
positos à, 6.753.573.900 cruzekõs e funcionário do DellaiI'iam�nto de. eipadamente, augurando-lhe o�
6.076.804 cruzeiros

.

atingindQ a Saude pública.·
.

\Delhóres vatos de felicidades.
9,6,8 por oonto a relação percen': Fazem anos hojé.

. MARIO GARCIA •

'tual dos ,emprestim9s sobre o dos A ,sra_ Josina Vieira.•. espôsa do
O eu 'Ontem, o aniversáriO!

depoo'·tos· '" . .. f·'
. corr"

. ,,1
.

.' sr J.. Mana VIeIra, unc19narw t 1·· do' s:r Mario Gar.cia. D�.

,.. na a ICIO .. .

do T,esouro do Estado.
leO'ado-do I:pase neste Estado.

.

Menino Vitor Alexandre' "A datai imrito ,embora- o distint<)

Gevaerd - natalieiante se afastass·e para Blu:"
A data de amanhã assinala �áis menau, vàleu-Uie para rea1irma-

um.. aniversarIO do·· interessante ções de estima, de gr,ande numere),

garoto
�

Viltor AlexJandire Gevaerd; de amigos e admiradopes.
dileto filho do s�. Emannuel Ge- Mario. Garcia, na verdade, p'el,aS\
vaerd,>'telegrafísta. e da sra. Diná suas altas e nobres qualidades: de
Mendonça Gevaerd., J

.� "carater,' tem na soci<edade floriaua

Por êss'e' motivo os inúme;ros a- politana un) lugar ..de pro'jeção. As

!_l1iguinh9S' de .Vit{)r Alex!l-ndre ir�b soeiançlo-nos às' homenagen$ 'que

f
a casa de ,seus pais onde lhes s'erá lhe foram .prestadas. ef.J,viamo.s·rn�.
oferedda uma f\)stinha, .' posso çor!iial abr�çot ,""":-�

. .,.'" -

- :
81'. Mário Marques Ga1'cia .,' -ui�- - .

, i ! -,";.
Transcorr,e, amanhã, {) aniver-

.

FALECIMENTOS
.. sário natalício d·o nosso distinto F:üe-ceu ontem .em �São. Paulo, à

.

p�triC:i�' sr. Mário Mar,quês G'�r-I rU[l 90doi rret� ..2_:_OO� o.n�e, .r�sJd.ii\.
ela. dig'no diretor do. Ipase. nesta há lo.ng6s àrtõs, ã ,exí'l1a. ,sra. d. AI·

capital.
.

zira Goelhe Bra.ga, esposa <lo sr.

Q 'llni\tersari�nte, 'que é p,esso.à: Artur ,�a� 'Silva Braga. e irmã da

_muito beIÚibisla '
na nos·sa ,socie- sra. Edite, Tzelikis, espos'a do sr.

dade, será alvo, pe'lo f,elii evento: Constantino Tzelikis.
de ,expl'essivas 'h9menagens,' a _ir extinta deixa O!! seguIntes fi

que jmtta.mo.s as mossas 'fe,licita- lhos :_.Dona Maria' Brag'ã. Vaz. casa;'

cões'. da coto o sr.· An'gelo VIUoZ, Arnaldo� .

.

Fazem anos amanhã Antônio ·e Luiz.
.

O jovem Paulo Di�B!'lrnardi Pi- À familia enlutada as nossas �Dn-
I

res . aluno do "Colégio éatarinerrse; meras condolências. �
Esclarecimento ,sôbre' o lil·talllannó das cédulas 1j

As Ban.deira.ntes de Florianópolis 'convidam las 'Pes.so�s interessa·
�las no momento para assistir à cerimonia da Promessa que 'se�á rea

lizada hole. as 10 1101'as. no Grupo EscQlar. "Silveira de Soúsa".
'.� .�

,f-
i '
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) ·REMErAM-lÍo5·,:�,�"
. 5ÉUS PEb//)(J5'ANTES'
DE ESTAI< VENDIDA

.

ÁcpROOVCÃO
")Ê5TE,�N()

RIO. lG (V. A.) - O TSE não fixou. nenhu1!l tamanho para as

cédulas elciltorais;
-

deterrtlinou wpenas que dev.em ser..petangulàl'es c •

pr:�f�riy.elm,ente, de 7 por ia centiln,etros,.,,,
.) .�

Ora, issq. não é 'ti.rxativo",e cédulas menores também são admiti<1'as.
As maiores, co.nforme Ias instruções do Tribunal, devem ser doJ)'radas

em cti:ws_ ou quatro partes,' d� modo a se acomo.da,rem nos. e.nvelo,pl's
,

que, .·es I es. SÜ;l, tem· as dimensões fixadas em lei:'_

lwa Arcipreste Paiva Edificío

rI. ,

Cr$ t.150.0Q

c

Rel)resenlan[e: CURT METZGER.

�. Ilna Conselheiro Mafrl:), 15 - Flolianópolis.

,(

o . quanto cus!l:f uma enceradeira.

v A,' R· NO' -�

ELECTROLANDIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Domingo, 17 de Setembro de .19,0

Partido
.......

, Social: ,O emoc r�áti co
Seção de Calarina

Ao eleitorado do Estado de Santa Catarina: Ao recomendar 'ao altívo eleitorado de S. Catarina os seus can-

A Comissão Exe-cutiva, 'do Partido Social Democí-ático, Seção' de didatos, o Pantído Social Democrático está na. ce-rteza de' haver apon

Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo nono (9Ó) dos. tado nomes qué. unidos por um sÓ- idealrpartidârio-e dentro 'do fies'

/seus Estatutos, vem recomendar ao: sufrágio do eleitorado catarinense mo : programa, possam trabalhar devotadamente pelos altos Interês-
os nomes dos candidatos do Partido às eleições de 3 -de outubro pró- ses de Santa Catarina e do 'Brasil. . � .

xímo:
'

'.

Sufragando êsses' noines, pode o � éleitorado es-clarecido dia nossa

Para' Governador do Estado: terra ficar convicto de que terá, com o seu voto, contríbuído para
Dr. Udo Deeke, engenheiro civil; assegurar o bem estar, a lÍ,ranquilidade e '0 progresso do Estado e do

P�ra Senado�' Federal: /
Brasil.

. #.
".

Dr., Nerêu Ramos, advogado; Ploríanópolís, 8 de setembro- de 1950.
Para Suplente de Senador: A Comissão Executiva:

.

Dr. João David Ferreira Lima, advogado; i '

Nerêu "Ramos
- Para Deputados Federais: ."

AderbalBamos da Silva
Dr. Nerêu Ramos, advogado;. !-

Dr. Armando Simone Pereira, advogado;'
Dr. Leoberto Laus Leal, advogado;
Orlando Brasil, professor e contabilista ;
Dr. Joaquim Ramos, advogado;

,

Dr. Agrippa de Castro Faria, médico;
1_, Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;é':' �.

Drv-Antônio Nunes Varella, advogado';
Dr. Rogério Vieira, advogado; .�-�
Dr. Cid Loures Ribas, advogado;

·
Dr. Aristides Largura" advogado;

·

Vitor Buhr, serventuário' 'dê justiça;
Para Deputados Estaduais:

Abelardo Sousa; professor ;
Ado Caldas "Faraoo, funcionárío públíco ;
_Adolfo 'José Martins, faZendeiro;'
Dr. Afonso Maria Carüóso da Veiga" funcionário público;
Alcidés ADreu, funcionárío público';
Dr. Anes Gualberto,' engenheiro civil;

·

Ângélo Ponzoni, industrial;
Dr. -Antenor Tavares advogado;
Dr. 'Antônio Dib Mussi, médico;
Dr. Antônio Gomes de Almeida, advogado;
Antônio TauiUe, militar;
Dr. Armando' Calil Bulos, advogado; .

Dr. Armando Valério de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, industrial;
Amou Teixeira de. .Mello, serventuário -de justiça;
Augusto Bresola, industrial; .

Eduardo Virmoild, funcionário público;
Dr. ElpidÍ(�: Barbosa, professor;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médicó;
Guido Bott, b.ancário •

.

J <.Dr. Ivo Silveira, advogado:
1 Jairo CaIlad9, [ornalista;

. J Dr. João Batista Bonnassís, advogado;
- j Dr. João Estivalet Pires, advogado;
f T' João dos Santos, industrial;
, Dr. João Ribas Ramos, advogado;
j Dr. Joaquim Madeira Neves, médico;
1, Dr. Jo�é Bahia Spinola 'Bittencourt, médico;t José da Costa Miranda, .serventuár-ío, de 'justiça;
1 Dr. J<,>sé Gallotti Peixoto, advogado;'
1; José Motta Pires, professor;'
-.

':Lauro Lochs, professor;
) Leandro Longo, serventuário de iustiça;

Dr. Léeían Slovínskí,: advogado;
Dr. Lenoír Vargas Ferreira, advogado;
Luís Bertoli Junior, serventnàr-íó de justiça;
Manoel Siqueira Belo, serventuário de [ustiça;
Dr. Mario Mafra, advogado;
Dr. Nórberto' Bachmann, médico;
Oscar Rodrigues ,da Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega, s·erventuário, de justiça;
Dr. Othon da Gama Lobo d'Eç,a, funcionário público;
Pedro Bittencourt, industrial;
Protõgenes Vieira, fla,rmacêutico;
Dr. Roberto Mündel! d,e Lacerda, advogado;
Torquato Tasso, funcionário "publico;
Waldemar Grubba, industrial;
Dr.' Walter 'l3enório GavaI0al).�i, advogadO;
Wenceslau Borini, industrial;

.

Dr. Wigand Per,suhn, econom,isLa;'
Dr. Wilmar-Orlando Dias, advogadO'.;
Dr. Ylma,r de Almeida _C'orrêa, médicO';

r
i
"
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.,
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/

.�� eara Vereador do PSD
José

I �
Elias
I,

•
.......

_
�
'.

"":lu ... , ..... _

... ;tt 2.. í _'_J .t

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

Amigo da Sociedade e do
'Esporte Çatarinense

,. '''''\.-''' (
.

Um candidato. que mere·ce ser eleito
----------,------------------------------��----------------

\ Visão' maIor e mái.--perfeibl
....

que, a de um bOm bin6culcJ
aicano. quem tem a6Hd.
,

ín.trução.
Bona livros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA' RÓSA

Rua Deodoro. 33 - FloriaD6�ons

Tela "de S�da
XX7,8,9, iO,11,12'813'

Prónta entrega de estoque: - Vend,e-se.
YOZO ITO-Rua Q.uintino.�aiuva, 176 40_

. Sala 423-São .;Jlo,
,

"

..,;..-.J;;';;.t� � ../ .

..............................�..� ...
"--,_ .

/" j,
. ,.

Grqnde . redução de· preços
--A UVRARIA CENTRAL d,e ALBERTO ENTRES, sita à rUa' Feli·

P!;) Sehmidt, 14, nesta Capit�l;
-

está pró.rr?ovendo grande l'iquidacão Praça'J5 de Novembro

de'seus artigos, com desconto esp,eciais. 20, anelar
Aproveitem, pois, a grande vant'agem que, se apresenta aO' llubli- FI9rian�!'.����- ..

'co adquirindo artigos" por pr,eços vantajosos. '.
�

.
' SENHORITA!

A ültima creaçãCj'! em re/d

gerante é o Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDBS

Preferindo-o'} esitá
acompanhando: afrrioda

.;- ••

.-

•••••••.••

-

••• � •••••••.••••• �ct!

.,f_

. Oscar Rodriçues da Nova
.Pedro Russ
Pedro Lopes Vieira

, Pompilio: Pe�eira Bento'
Roberto Oliveira'
-Rogério Vi-eira
Serafim Ernesto Bertoso
Valéria GomJs

; �""\:'l ....
'-� /

Adhemar Gazeia /
Agripa de Castro Faria
Alfredo Campos
Álvaro Soares lI/ac]Jado
Anes Gualberto

( /

Mílio
.

Fo_ntana
Carlos Sperança
Carlos Zipperer Sobrinho ;.o

Celso Ramos

Elias AngelotLÍ
Ernani C. de Bittencouri Cotrim Filho
Francisco Benjamin Gallotti
Frederico Hardt

/

t,
__

',' -:-.. " Gasparino Zorzi

Heitor Libeeato

Iv/) d'Aquino
Jairo Catlado
José Boabaid
Lauro Soares , '

,

1
l'itor Bulir .�

,I
� .,
r ...
fI ... �._ .

,

f,i.; l' ,
Muitas vezes nos aãmtrarnos ao, ver certas pessoas idosas que, noentanto,
conservam todo o vigor e a Ma disposição da mocidade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismô e a Ma dispo
sição que lhes-proporciona o seu físico sadio. Quer saber a razão delas
demonstrarem menos idade do que realmente tem?' Pois bem, preste
atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e, o ENFRAQUECIMENTO
NEllRO'-MUSCULAR provocam a FALTA DE' .MEMORIA. A PALIDEZ,
-O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposição moral
e física (FRAQUEZA SEXUAL. MENTAL e ORGANICA). Esses jóvens
aos pO anos, cheios de vítalídade e disposição conservam' o seu organismo
usando FOSFOSOI., considerado pela classe médica como um ótimo tônico
nervino, dada a sua fórrnula científica ser bastante concentrada em

.. fosfatos,' de assimilação imediata pelo corpo humano. Os que não, se

senten�)ovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu. organismo,
Usem, então, FOSFO'SOL em elixir ou injeções intra·musculares e logo
depois das primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: Animadosl
Fortes I Dispostos I Não encontrando FOSFO SOL nas farmácias e drogarias, \.
escrevam ao Depositário.V.SANDOVAL JR.- Cai�a postal 1874-São Paulo

,

/

AIt. Pcttinati

•

"IMOV,EI8
y. S. construiu. um Í'>rédio? Não o .legalizou no Ré'gistro de imóveis'

Os documentos' de �eu imóvel estão .de acôrdo com as leis em vigQr'l
Si existe

.. alguma irregularidade, procute hoje mesmo (') Escritório -Imo.
biliário A,L.Aives, rua Deodoro 35, que éstá habilitado a regularizaJo.
criteriosamente.

, .. _- _.::. . ..,., - .. �_ ._.:�-

I

•

, �(>I/;"",�.,,U'_'_'_"
.� �:�#i " ',..,.,._.

�tiI1�.· _

"ando &1g-u6m,JalIIIIme ,. ...
lheiro da 'üuatr&QaO a.oIma,�
lhe. em .....�vel gaatQ. QJD ..aa. ..
eXcelente aperltlvo !tIfO'!'. lemw.
.. v, SiL. ele aoreaceDtar.ao�
...' & gelltil_:ESTEÉ1M-.....

BF!1 O I1EU,APEIIITIVO
� PREDllETOI

;',TOI"1E KN0T.

I

i
u,"I l'Ilo/)(/ro DAKI10ru HfIJ- (011. rSN/IIIQ$1. " -

ITA.I.í
"

Bom 'biDÓ�Dlo
_
Orunde v'isi.

i .

... I'eune- som.;. aca'ba�ento_
solidez••. no· piano perfeitof
Além de várlOlJ n1Ç>dêlos para.
pronta 'entrega ... êste maraVl';"

lhoso piano pode.:ser seu!lo�e
mesmo, através do plano da -

pagamento a longo prazo!
....

SchwartzmaOI
,; RE PRESENTANTE

-Catarina

S/A
C�: 134 - TeI. KNOT

n.2a

para Santa

('KNOT

TINTAS PARA: IMPRESSIO
CO't.10'MA-I

r

l�

,
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Atlt4is��
ePESA·DOS

.Ford acrescenta agora as seguintes inovações à sua Iínha
. ' ..

de veículos de transporte' de carga, tornando-a a mais

'C·ompleta: (1) um novo motor Ford Seis de 95 HJ> (Rouge 226)
\ disponível nas séries F-I, F-2 e F--3: (2) novas -distâncias
entre eixos c F-5, 176"; F-6, 176"; F.7, 1;47" e 17.8"; F-8,
147" e .178"; (3) novas côres - verde, beige e azul. Para cada

:serv1ço, há uma unidade Ford especialmente construída!

.� .,'

10 TIPOS DE

CARROCERIAS!

filJj1
�.
�

Ca r..ro�eria furgão
Standard, sôbre chassis

F-1, F-2 e F-3.

Ccrrccsrtcs de aço, ti

po "pick u p ", sõbre
chassis F-1, F-2 ou F:3.

Ccrrocerlcs standard

·tipo plataforma com

gradil sôbre chassis F-4;
·t-S e F-6� com estrutura,

,de aço ref.:lrçoda, sôbre
" chassis F-4, f-S, F-6, F-7
e r.a

Carroceria basculante

hidráulico, paro 2,5me

tros cúbicos sõbre chas
sis F:S ou f-6, de 134".

Ônibus rural poro a pos

so.geiros, sõbre chassis
F-1. Também com reves

timento exterior de cha

pas, tipo "Peruaço".

Ambulância de 2 mocas,
sôbre chassis F-2 ou F-3,
com comccrflmento pa
ra o médico.

Seja qual fôr o seu prob.1ema ele transporte, na li
nha Forel há uma unicÍaele especialmente co'nstruída

.

para lhe proporcionar serviço ec.on.ômico e eficiente

..

r
/

4 POSSANTES M01:Q�ES
..._ :i.ao J cc 1 ...... .>

Motor:fordiSéi"$' de \95 HP
Ágora em� de��n6J Inteira
mente novo. Grande econo
mia de gasolina. aliada à

confiança quê inspiram os

produtos Ford.

M�or cHêrcâí6s�biéSal d.
6 ci'liÍldrõS}.'ái HP

..

�

�,r'�. 'to
....

J
#
?

Molor Ford V·8 de 145 HP Molor Ford V-8 dalOO HP
Supera qualquer' outro em

suavidade, resistência e

acessibilidade para serviço.
Mais compacto e mais
rígido.

Menores custos de operação.
grande solidez e funciona
mento suave.

20 CHASSIS DIFERENTES!

.................................. ·······41

fRAQUEZAS. EM GEIAL
VINHO CREOS01AOO
·"SILVEIIA"

, '. . . . . . . . . .. . �

Dr. 'I. 5aJ1taella
Reassomiu �� 8'� cllnica

Ónibus rural para 12

passageiros, sõbre chas
sis F·3.

� . Ambuláncia de 1 maca

� \ sôbre-chcssls F-1.

,

o mais possante motor de

caminhão construído pela
Ford, com inúmeras carac

rerísticas exclusivas.

, .
. -�

SÉRn! F-I, 114" entre eixos. Capacidade":
'

850 k. Motor 6 de 95 HP ou V-8 de 100 HP,
transmissão sincronizada de 3 velocidades.

SÉRIE F.2, 12.2" entre .eixos. Capacidade*:
"

1.110 k. Motor 6 de 95 HP ou V-S de

100 HP. Transmissão de 4 velocidades ou

.

sincronizada, de 3 velocidades.

SÉRIE F-3; 122" entre eixos. Capacidade*:
1.510.k.Motor 6 de 95 HP ouV-8 de 100 HP.

Transmissão de 4 velocidades ou sincro

nizada, de 3,velocidades.

SÉRIE F-4; 134" entre eixos. Capacidade*:
2.700 k.MotorV-S de 100HP,4velocidades.

SÉRIE F-5, 134", 15S" e 17-6" entre eixos.

Capacidade*: 4.850 k.MotorV-8 de 100 HP,
4 velocidades.
'" .

SERIE F-6, 134", ISS" e 176" entre eixos.

Capacidade*: 5.100 k.Motor V-8 ou Diesel
�de 6 cilindros, 100 HP, 4 velocidades. Op-'
cionalmente, eixo traseiro de 2 velocidades.

SÉRIE F-7, 135", 147", 159", 17S" e 195"

.entre eixos. Capacidade*: 5..800 k, Moto!:

V·8 de 145 HP, 5 velocidades.

SÉRIE F·S, 1,35", 147", 159"� 17S" e 195"
•

entre 'eixos, Capacidade*: 7.000 k, Motor

V-8, de 145 HP, 5 velocidades. Opcional
mente, -eixo traseiro de 2 velocidades,

• Carroceria e Carga

{NO. TtUGt. u-.íGENOTEL"
_

TU. fi.1233
RUA CRUZ UMA. 30
n'''I" 00, f1.AMfNGO

• ••••••• e-e •• e,O • • • • • • • • • • •• ••

ID8CBI'MRIO "OBILUJJIO .. II. .

ALl'Dt.
�-ae. me4JaIlt. .....,....... ...

compra e T«Ida de ÍIIl6TeII.·
Rua Deodcm) 11_

'

,

..;
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......

�

.. , .....
'
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TlNT� PARA 'IMPRESSlQ_ :
,

'C O T 1'\0 M A I j
!

Se rico quereis ficar
De modo iacU e elegaJ
Fazei hoje uma iDlCl'içio
Credito Mutuo Prec1ia

, ••••••
_
•••

'

•• '� ••••••••••••••••• " 1

•••••• ! •.••••••••••••••••••••••-.�

Camiia', Gravata., Pitam..
Meia, �a. melhorei, peln t.t
Dare, pre�1 só na CA8AdMII
CEI"ANEA ..;. RuaO•. :Uafl'aj
....... '. . . . .. . . . . ..

roxo BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO,ESTADU��
........................ -.. . . . .. .�-...�

__Utlt6RIO$_ .....1l!b .............
......�.4IEUifaE"'O.�......._.

Ageaeia Geral parI' S.·Càta�iDa
Rua Felipe Schmidt. 22-801) ..
C.:POltàl,· 69·:Tel. «Protetora.

_.-,...:;.a g FL,ORIANO'POLIS
'

CIMINHÕES$� FORD
M I' S S Ó LI O i C O N S T R U e ii O PJ R I M 1.'0 R O U R I ç i O

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

R á d i O s.
/

A t I â n t id a
o N DAS 'L o' N U. A;S E C U R T A'<S

, _/ .

AlIântid.a - o sucesso da técnica electrôníca - Atlânt,da - Super construção para durar mais Atlântida - Som natural - Alta sensíbílldade

Grande alcance Otíma seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electroia., Transmissores
.

Amplifícadores

Atlântida Rádio Catarinense Limitàda

r

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

Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comerciante ., 1ndustrial vota .em
Ctl.1 13 O

/.
.

_�

,

...,_",, ...
;; D_ir_e_ç_'o_de PED",RO PAULO �CBADO

Esgrima.

"

VA'-L'VULAS

.,b1,Iip$
,

,rA Jl\!AIO� E�TOQUE"
ftllaDt�da Rádio Cat. lda.

Rna TrajaDo 31
1

'

�5°) - Preston Foster em: Edward G, Robinson, Suzan Ruy..

A
.
CENTELHA

,
ward e, Richard Conte

Um filme repleto, .de emoções for- SANGI]E DE MEU SAGUE-

tes , , , Uma invensivel rajada, de odíos,
G;ensura até 10 anos transformou aquele lar numa casa

Preços: Cl'$' 3,20 e 11,20 de extranhos _ " O maior Iilnie dI)!
- :IUTZ - ano,

'

sacudindo os' nervos 'do 'PU:-

Booaiuva,X 'Atlético Para o c'Mundial
Ás

2,,:�, :1�{��::
horas

� ��cç�e��� :E::�::�a
de suas e-

,,;0 cotejo �de, bOjo" DO o�ádio 'da '.C.D., :de B�I�, ao. Cesto Mais lm�es:��ser�:�an!�)�esentação P:oO:��a�;:E' 18 �NOS

_ ,p"lo cert_me _8 ,prolissio,oals 'çã�I�l'a��lei��Je Ba��u��:l�:el��: �:��o�re���tu��'��r�OOH�t:�;;,' ���C��v!�o�':mana
O Bocaíuva, que com o Paula Ra- lances de sensação, levando-se em mmogou, os nomes constantes da' CAPITÃES DO MAR

.

Preç0c:.. 9!$_ Q!oQ_ l,lJljç;�_".--...
IDOS ainda não obteve uma vitória consideração os excelentes ensaios 'relação; organízada pelos respon com:"

"--',

- ÔI>EóN -�- "",I

""�_"��
neste certame 'de profissionais; de ambos. •

.

-

saveis pelo preparo tecníco da se' RICHAR:�_ WIDMARK, LIONEL ,Ás 10 horas' da manhã

:t·entará obtê-la hoje à ln:rd'3 quan- O público irá, ao estádio da rua Ie'ção brasíleíra ge ba�que[.eb'o] BAIUtYMORE, Dean Stockwell, Grandiosa matinada

Ó()O enfrentará o, Clube Atlético Boeaiuva esta tarde ansioso por que disputará o' Campeonato do Cecil Kelloway, Gene Lockart e 10) - Esporte
-

na téla -:- na-

Catarínense, Uma grande exibição dos degladí- Mundo -em Buenos Aires, São 'CT}) Harry Davenport

! O prélio de hoje entre o "onze" antes.
'

,_ , t numero de 20 os jogadores que .0 drama dos homens do mar, em

iI,a: rua que empresta o nome e �
-

"Como preliminar defrontar-se-ão formarãõ o nosso quadro para o toda a SU&' grandeza heroica l , , .

entusíastrca falange do tricolor .do as equipes secundárras, com i- grande certame a se efetuar em Violento como uma tempestade.,.

�streito deverá a-presentar bons nicio ils" 13,15 horas. outubro p.!'oximo na Capital argen- fascinante como os místeríos do

IOIOUOr,BGão, boje. dás canchas de boião �::iO��e��1sã::oM����,�ei�ã�e e�:s� �a��roismo imortal

,

d S fl O' Rui, Montanha. Algodão, Godinho contra a furia eterna dos elemen-
.

O • ti: « raoadeiros da Ilha» Zé Mario, Alfredo, Tião, Celso, tos, .'"

A S, C, "Granadeiros da Ilha" Clementino F, Barcelos de Brite.
Tales I e II, Plutã-o, Ardelín e Cal' No programa:

, II·t:o' De' S Paulo' Ale d Marcha' da Vida' -,-- nacional
,realizará, hoje, li inauguração. de nos galpões da Sociedade, co,mo 'J-us,'

, , xan l-e,

Marson Massenet M-It· I A Metro Jornal - atualídãdes
suas duas canchas .de bolão, recen- ta homenagem que lhes é prestada

'L , 1 ln 10 n-

temente construída, com expressí- pelá quadro social,
.

f�i�� e Bifulco.
\

De Min,�":,:... ,.,i?;� I _,;,::;:',':." _ p�;��::_
,-;'as solenidades.

.

11 horas - Churrascada. . -/;--" "'-ri

l_ f tí id d d h' d
BRt\Z DISPEN'SADO as 2 e 4 Rs, ........�,� §,',2,o, e

__3,2,Q, I
..ru> es !Vl ao es e 0J'�"na se e f4 horas__ Prélio entre as equí-

.""
.

U < ,

elos granadeiros" à Praça General pes de Boião do Coqueiros Praia
Na r'êl!l!}iio acima não figura ° -, ás 6,30 - 6,20 unico ;,j;

Osõrío, obedecerão ao seguinte pro- Clube e da S. C, Granadeiros da
nome de Braz, ó iiHlgnifico cesto- ás 8,30 - 6.20 e 3,20 ,

,grama:
_

Ilha. ',balista de S. Paulo. Explíca-ss, - 0DEON -

9 horas ln
-

f' ial A porém, que apesar de ter- sído- Cr$ 6,20 unícc
c-o - auguraçao o ICI equipe dos Granadeiros, pro-

•

idas canohas pelas autoridades - o vavelmente, formará com ª seguin-
lembrado o seu nome pela dir,eção' - ROXY -

exmo, sr. Governador do Estado e te 'constituição:
' , tecnioa, Braz pediu dispensa da ÁS' 7,30 horas A maior pandega do mundo .....

P efeít M
.,

I seleção érn virtude de nã oder Colossal ptog',ra,ma 3°) Rita Havwortbs
«) sr. r l' I o ullIclpa; ,

- Florisbelo "'"[ Renato _ Almeida
c ' ao po er

nu;

A seguir Inauguração dos' re G di C se, tHi�enta,r do país, A par.tir do 1°) _,;. Esporte 'na téla Vitor Ma.ture e Carole LandiSl
_, ':_ -, ".

.
- on lU - abral - Ranulfo _

tratos, do �rof-ess,o'r F�vio Ferrari Bet;inho ..::... Ca,rdenut ou Napnleão,
'dia 20, os' jogadores já citados na 2°) - Ca'thy O�onnel

'

e Far- ,em:

d 1 t J C 11 d f
' relação aCI'm'a, entrara-o 'ley Gra'nger .'MINHA NAMOR,ADA FAVO,RIT""

_e. o Joma IS a alI'O a a Ú e pro .Betinho _ Gardenuto ou Napoleão,
. c �,-:(

,

',�, num pe·
�

riodo ,mais intenso de treinamen. AMARGA ESPERANCA' Um espetaculo de rara beleza ..•

to e deverão ficar ooncentrados Não fugã da rêde inexorável do luxo.,: lindas melodias', '. belaS;

-no lugar a ser escolhido -pela Con- destino, que .despedaça duàs vi- canções,. _ .iudo num deslumbra-n.-

f,ederàção Brasileira de Basquet,e- das". da mesma forma .que o a' te tecnicolor.,

hol. mor os' juntou, ,'.
-

CENSURA:

3°) - Rita Hayworth, Vitor LIVRE

.
Mature

. �e Caro�e Landis, P,reços: Cr$ 5,00 e 3,20

MINHA .NAMORADA FAVO.RIT'A - ROXY -

Venceram os gauchos a prova «Dr, Tolentino de Car
valho».-O Torneio Extra de' Florete:-Pretendem os

catarinen�es ,partiCip�r do' Campeonato Brasileiro de
E_s;grnna--;-As Recepções 'dadas aos vIsHáfitês '

"

.
ijO B�rriga Verde. .

.

,
'

\.., C�nforme haviàfuôs MHciaó';; ',din:tento cõm os
' gauchos para o

realIzou'se no dnl, 9 do éOI'rente ingresso da �;;"r 'ma catarinense

��m. elevado a��ieníê &e" b,'na e1e-,1 na Confed!l,raçã;' �l'as;:.eira de,
Es

,.-gancla .e cordlahd�de o - encontro grima, p,ass'a,ndo' assim' os nossos

-� 'de esgruna entre os g ho" d t'
." .

,

"

' anc 'fi
_

a a omar n'o campeonato brasihll
. o

S:�Gr�TA de os catarinenses do Bur· d� ,esgrima, circunstância "';Le

\U'lga ,er e, Ess·e torn' d d' ,
�I

"

'd ,', '" "elO, e !'Ca- nUllt<J e'leva 5) desl)ol'lo cad;:;JltÍnen-
,�

.'taOI <II? .Exmod, .SI. Pl'efeIto da Capi' sE! que será o 40 Estadá, uma v,�z
" ,

, 01 em lsputa d'e bronzept'
:

'J. '
, .'

'e- que lt· a pl'esfmte \')omenfe' Ri6
. � n;es�no ofeI eCldo ao yencédor,

.

de Janeiro (Distrítd P,ederal, São

1t'a�� laIam os, gau:Çhos que, leva- Paulp e mo Gta:D'de da Slll parte

"'l�olell'�,��a ;esg���ho}'I'ofeu "Dr. cipar�l desse gl'::Úiâ'e' eerfáme.
,

° , Duas foram â 'e'"
-

d dExtra'l)l'ogd-ama. realizou'se no ao -'t ,'S I cepç?cs a as

ô' ..
s VISI anle� Bat'l'l°'a Ve'cl« Ia sQgminte, domingo 10> Um tor- N '_. ,

"

_c 0'-, I e

lHiio de floret� 'nd' 'd' I
a pllmella toram ,enÍL:egue aos

'" 1 IVI na, e no sog'l)a '.
.'

'qual 'tomaram parle' ganchos 'e ca- me�'s��l::n l'\lld��" fl,àmu}a, e uma
I

tarinenses.' _
o 1l1glCla IX SOGIPA,

A ' I
Na segunda :recepção os visiLan

o que estamos mformados os t . 'r" -,
,

t
' "

es, Izeram el1lreo'a' aO' B''lrrig'a�ca armenses 1Cl1'LrM'am em enGen' "T 'd d -fI'
' o � (-

\ el e a al11ula da SOGIPA.

,
'

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

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

.......... 'O" " .

REEMBOLSO POSTAL
PAliA TODO PAIZ
Prodtdos .5 i)C -FRUTI

(AIXA POSTAL -1008
CURITIB.t - PARti NA'

Ext�ato de' Frutas Vitamina ;,1"HIdratos de Carbono etc' .

i --

• , , • , • '" ••••••• :,. , .1, , • •• •

CASA MISCELANEA' dhtri
buidor. êlo. Rádio. � R. O. A
iictOf. Válvula. eí'Dill�o,.
Rua Conselheiro' Mafr.

.. .. .. -... � 6
..

JOÃO BATISTA BONNASsi's
PARA DEPUTADO ESTADUAL
II ....-.- ...... . . . . .. .. .�.

'-,
�------------------------------

r

(J 1 n e a .r iD·'l o

dos homens comedia como essa, ','

CENSURA:
LIVRE

cíonal

,2°) �,Os .írmãos Marxs, Alam

Jones e Kitty Carlislle
UMA 'NOITE- NA OPERA

A maior pandega do mundo ..•

nunca houve e nunca haverá umll

Oreanças maiores jde cinco ano�
poderão entrar

_ acompanhadas;
Preços: Cr$ 2.00 e 3,20

- ODEON-
Ás 2 horas

Vesperal das moças
- f O) � -jVoticias da semana __

nacional .. I ,,,U��,
_ 2;)) - Os irmãos ,Míl':rxs, Atam

Jones e Kitty KarIÍ,sle
UMA NOITE NA OPERA

Musica,
"

,
.

romance" , beleza. , .

tudo num deslumprante tecnicolor
>

CENSURA:
PROIBIDO 'kTE' 18 ANOS

Preço: Cr$ 5,00 unic.o
- fMPERIO-

ÁS' 7,30 horas

As 2 horas
Colossal malinée

1°) - Cinelandia Jornal

2°) Preston Foster em:

,
A CENTEL�A

Um filme re'pl0to de
fortés,..

'"

rn', ;

Ofi�ina'· JEEP
'.

Serviço _Especializado
/ AMPLO ESTOQUE OH PE�AS 6ENUINIS

\Consêrtos �m ,geral

FIGUERAS Bt 'HOMS, LTDA.
)

Distribuidores exclnsivos o,este Estado,
,

dos, afamados veículos

JF... '�p DAWILLYS-OVERLAND '

"Escritórios: 'Rua Tiradentes,. 5
Oficinas:, Padre _Roma, 53

fLORIANOPOLIS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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17 �il�ões pa-ra O rearmamento �os ([UU. e �as . Naç�es Unidas
WASHINGTON, ,f 5 (V.A.) - O

Senado aprovou a sorna de .

17.1.92.000.000 de dólw'es, do pla
no de emergencia do. presidente
Truman, destituuio a expandir o

potencia,l 1JliU�ar âos Estados, Uni-
tios e a arma aos seus aliados con

tra a agressão comunista. A apro
vação, em' voz alta; teve lugar de'
pois que o Senado proibiu ao go
verno norte-americona qualquer
c,uxiUo econômico a qUl(JJlquer na

ção; que vende w'mas ou mej'cado':
rias utilizadas para propositos'
militares aos ,pàises cPa Cortina de ,

Ferro. O projeto concedeu. a so

ma de 11.736.000.000 de dOtares

para ª defesa' ianque, enquanto
que ª sarna restante. será destina
da ao auxilia exterior.

�'

.• . . .. .. . .

IIÃI ••• �_

, I
A mulher lente-se acabrunhada

pelas suae ocupações diaria••

quando a atormentam, a8 dôres

lia cintura. As dõres na ein_!ura.
o lumbago. á ciática. assinalam

,. ,presença de certas impurezas

"locivas. diminutos e ponteagu

dos -cristai. de acido urico que

irritam e inflam'am OI tecidos.

Os principais orgãos encarrega

dos de expulsa-los são os rm..

,Assim sendo, é especialmente

indicado um medicamento que

estimule a ação dos rins, como

as Pilulas De Witt para 011 Rins

e a Bexiga,

o cãncer multas vêzes tem cura se diag
, flOsticado e tratado precocemente.

/

-Todos 03 anos, milhares seriam salvos se

êstes sintomas fÔ8sem levados em tempo
ao conhedmento do médico.

Se você tem receio do câncer consulte seu

médico sem demora.

Éstes sintomas d� câncer podem
salvá.lo. Conheça os sintomas do

câncer, indicados acima. Faça com

que tôda sua, família os conheça.
E se você observar em si próprio
qualquer um dêsses sintomas, con
sulte seu,médico imediatamente.

A demora é perigosa. O câncer não

trátado é sempre fatal. Não deixe

para ,depois um e'68me rigoroso.
Lembre-se: êsses sintomas não síg
,nific'a� que você tenha cân-cer. Mas

somente o seu médico pode dizê-lo

com segurança. E se você' tiver

câncer, o descobri-lo em tempo pode
salvar a sua vida.

Nóva esperança para os que
sClfrem de câncer. Lembre-se que
se o tratamento fôr feito cedo, a

maioria dos casos podem ser con

trolados. ,O raio-X e' o radium têm

. produzido notáveis resultados. Os

cientistas de
....

todo o mundo estão fa
zendo experiências com novosméto
dos e estão aprendendo novas coisas
a respeito do câncer. E os conheci

cimentos modernos de seu médico

i sôbre vitaminas, transfusão de san

gue e contrôle de, infecções por
novas drogas, tornam a cirurgia, do
câncer mais promissora do -que
nunca. Não perca tempo: faça seu

médico examiná-lo agora.

o medo e a preocupação não

adiantam. O tratamento ímedíatç ,

,

é sua melhor defesa contra Q cãn-

cer. A demora é o seu maior perigo.
Não se preocupe com o câncer.Não
o receie. O câncer não é contagioso,
não é hereditário. Mas se vóéê tem

qualquer motivo para suspeitar de

,
câncer, procure seu 'médico já! Não
aceite conselhos de ninguém, a não
ser- de seu=médíco. Sua vigilância
aos sinais precursores do' câncer

pode salvar a sua vida. Procure
o seu médico imediatamente para

um exame hoje mesmo!

"

...
c:

Meio século de exito é a melhor

recomendação das \. Pilulas De

Witt. Em todas as farmaçias,

'ã< PILULÁS

iDE WITT
) para os Rins e a Bexiga \

EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.

Q GRANDE F.. MAIS ECONOAlICO SQUIBB-
r'

�. Esta é uma série- de conselhos sôbre prpblemas básicos de "

saúde. Neles, você verá como uma estreita cooperação com o

seu médoico pode. não só SALVAGUARDAR, como também

MELHORAR seu bem-e�tar diário e suas possibilidades de -

uma vida longa e saudável. PRODUTOS FARMAC�UTI('OS
DESDE 1858Para colocar SOLA

em seu Sapato
, PROCURE

I teQ!!!I�!4
P.15 de Nov. n: 22- 2'. andar I ' seu drama intimo
-----------_--

'

.Como o homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados e

....tu felldia I... febrís, �om as atribuições e responsabilidades de donas de casa

te '_.,". fll r
ouna ardua luta _pela existência, 'sofre emoções violentas, des-

lia...10 "'''4:80 ,•••••1'.
controlando seus nervos e funções vitais. A tristeza'1rritabili

.ren.". ,ara .... "PIlIPOLIIO'
dade, ínconstaneía, falta de memória, e frieza intim'a, são sín

, a.a' cader••ta d. CUDI'l'I tOl_n�S alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamento.
MUTUO P:aJU)I.&J:..

Inicie hoje mesmo, com �OTAS MENDELINAS, medicação
'" • . . . . .. .. � . ; ..'. '

.....•••••:.. ��!a�:�t�oc�nce�:ltdr�da,_ felGta de plantas raras e sais organí-
FEIUDAS. '.REUMAT ISlflO E " '.

n ra-m icaçao. OTAS MENDELINAS é o tônico
PLACAS SIFILITICAS IndlCa�o. para rest�urar os nervos combalidos, restituindo a

EII·X·lr do N,p-oo,el·ra.' tran,�UllIda�e, co�fIança e energias perdidas. Distribuidor
ti AraUJO FreItas. Nao encontradas no local, enviem antecipado

Madloac60 auzi1lar DO bqtam.llt Cr$ 25,00 para? endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, que-

da .mu. remeteremos. Nao atendemos pelo reebolso postal.

l

5_ quis_r receber, durante iste mês, seu exemplar grátis do folheto "Como Proteger',Sua Saúde",
escreva para E. R. Squibb & SC!ns do Brasil, Secção de Publici'dade, J·4, Caixa Postal 225-A - S. Paulo

• •

_'

,As mulheres' nervosas e, o
TO NI,CA-RDIUH

, ,Tonico· do .. coraçãe
"

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteríosclerose, Disturbios na

pressão �erial, Cansaço, Falta de ar, Inehaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Neírítes..

Lira' Tenis Ciube
PROGRAMA PARA, O MÊS DE SETEMBRO

•

Dia 16 ,- Sábado - SOIRÉE

Dia 23 - SÁBADO - GR....o\NDE, FESTA DA PRIMA-

VERA "SOIRÉE PARA VOCÊ" APRESENTAÇÃO DE

GRANDE SHOW - SALÁD FINAMENTE OR

NAMENTADO - CONCURSO PARA A R...-\INHA

DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS

ÀS VENCEDORAS - ,RESERVA DE MESAS
)

CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ.

Dia 30 - SOIRÉE
"

NOTA: Para tôdas as festas programadas não haverá

convites eSpeCIaIS. A Portaria terá instruções para não

deixar entrar pessoas não pertencentes ao quadro social

do sexo fcmínino ou masculino,

VENOE-SI:'
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

�(B A c C 'E L I"
,r.�m ...an» ...,irlarlp. narll 1I'iO 1il.ro.� cip. sorvete, P.qniOllrlll l'om com

pressor "'COPELAND" o."riginãI, motor 'de _3 H. P. e batedeina CDm mo.
tor de 1 H. B. em perf'eitn estado de funcionamento e conservação

TRATAR NO '�Jjj\\1PóRIO ROSA".
.'

I
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o TRIBUNAL SUPEJUOR ELEITORAL, AtÉ 'ONTEM, HÃVIA -nEFEIUDO TRÊS,.PEDIDOS DE ,FÔR.ÇAS-�D() EXÉR�CIT
PARA GARANTIA DA PROPAGANDA ELEITOR4L ,PARA,' OS ESTADOS DE GOIAS,_PARAIBA E PIAUt POR COINCIDÊN

CIA,
-

ÊSSES· TRÊS ESTADOS -SlO GOVERNADOS POR UDENISTAS! ALERTA, E LEiTOR!
-

, ((PONTO' CHie»
Flnrdanópólis 'pode' orgu

lhar-sede ter bons e bem mon

'tados cafés e bares:
Entre os melhores monta

dos. quiçá;mesmo o melhor.
era. sem duvida alguma, o bar
"Ponto Chic" na �squina da
rua Trajano com a rua Felipe

, Schmidt.
Esta conceituada casa, acaba

de sofrer uma transformação
mudando em parte o seu ramo

de negocio, Diminuiu, retíran

. do as mesas ·e cadeiras, o es

paço dedicado ao serviço de
bar e café. montando em seu

lugar uma conreítaría, tendo
como principal artigo os jj. fa
mosos pães da padaria 1°de

Dezembro, de propr-iedade do
sr. José Silva, ' competente e

conceituado profi,ssional em

seu ramo.

Temos a lamentar a perda
do "Bar Ponto Chic" que era

-ponto predileto da sociedade

elegante de nossa terra. mas

'entretanto estamos de para
.bens pela instalação ,da "Con
feitaria Ponto Chie" que em

montagem nada ficou a dever
ao bar que substituiu, e que

suprrra os florianópolitanos
do pão nosso de cada dia. que
frequent·emente acabava cedo
demais. nos conceituados esta
belecimentos congeneres, que

, �re dedicam ao seu comércio.

Rua Jero:oimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

Fuzileiros navais ianqnes. desembarcaram em Incho
266 navios toma�'am parte 'em' orna oi'gantesca batalha ,anfibi
l'OQUIO, 16 (V.A.)' - FuziIeí- o avanço dos fuzileiros esta vital. -pois sem essa. cidade os c

ros navais dos Estados Unidos e sendo f,eitô sob violento fogo do I munistas não poderão envi

elementos' do Decírno Corpo de inimigo, mas as baixas têm sido mais suprimentos para o sul.

Exencíto desembarcaram a 165 leve. • ' PUSAN; 16 (V.A.) - Um por
milhas -atrás das "linhas cornuirís- voz' da 'marinha tia República

Um que honrou seu" mandato tas, em Inchou, :porto de S.eoul. Ü general Mac Arthur disse aos' Coréia anunciou que foi 'complei

.

.

. ,

' ." na sexta-feira e penetraram pro- correspondentes que o acompa-' da a oCÍll)ação do porto de Incho
fundamente. num ataque. anfíbio nham que devemos tentar cai)tu-I pelos fuzileiros navais

RIO, 16 (O Estado) - O jornal Sempre presente a todas as v-OLa' poderosissímo. rar Seul. área de dtstrlbuição nos\
"Correio' da Noite", desta capítal, ções do Plénárío. é o deputado nu- O general Mac Arthur dirigiu "-' -------------,..-----....

iPubliéa. sob o título "Um que hon- mero "1.J em assiduidade'. Ninguém pessoãlmente .!t operação. 'que tem

C'o IVV- ITII'OU seu mandato" o seguinte artigo na Camara se lhe avantaja na fre- 'como pr-imeiro objetivo capturar a
� '. :' " ;.',' _

' �\tenaltecedor do trabalho desenvol- quencia aos trabalhos parlamenta- ctdade de SeouI. antiga capital da
--.

.__ '

..

vído na atnal legislatura pelo depu- res, Coréia do -Sul.. '-
tado conterraneo, do PSD. Si'. Or- 'Mesmo, agora, em que a maioria
�'audo Brasil: r dos deputados es�o-ausentes, em

campanhas ;politicas. ORLANDO

BRASIL, contínua, firme no· seu

posto. consciente de que a melhor

'�t-� campanha politica é o eumprímen
IJ!:1 to'de' sim dever.,
�

-

Na mensagem que os Bispos dá '

Provincia do Rio de Janeiro envia
ram, ultimamente, aos fiéis do Dis
trito Federal 'e Estado do Rio e

Espirito Santo. está recomendado
que procurem os eleito-res dar "seus
votos a candidatos que apresentem
sérias garantias de agir como ca

tólicos, no exercício de suas fun
ções publicas"; mais adiante: "A.
melhor garantia de um 'candidato
não está tanto em suas afirmações,
quanto em seu pa·ssado"..,,j._sto é� si
demonstrou "em 'sua vida publica
e privada, uma adesão ! constante
aos principios cristãos".
Em ORLANDO BRASIL se veri

ficam plenamente estas recomenda

ções. É CATóLICO congregado ma

rianó. É EFICIENTE. Sua atuação
na Camará dos Deputado,s mostrou '

que -merece ser reeleito.

Espera-se que as urnas catari
nenses não d,e'cep-cionem, pois. OR
LANDO BRASIL honrou sell man-

JOÃO' BATISTA
-

BONNASSIS .

.

PARA_D_EP_UT_AD_O.....E_:s_T_AD__�ALF v, e
�

G b anã, oOSNY 04M4 & VIA. .
.-(

FLORIAHOPOLlS - '1 'de Set�wbro de 1950

Suc-Fru'.i -

,

Trabalhista Brasileiro

I
"_

Felizmente, 'seu nome está in:
.i_,;
'" cluido na chapa do PSD catai'inen-
� se. Espera-se que os "barr-iga-ver
.' des", no-lo devolvam para o pró-
_,

" xímo quínquenío, pois, de .homens

�,'? como este o Brasil precisa. Aliás,
seria grande falha se o eleitorado

catarinense não sufragasse quem
'- tanto dignificou seu 'mandato e foi
util a inumeráveis municípios, de
todos-os TCC\lrSOS do' país.

o complemente alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.-

CONTRA CASrA, I
QUEDA lOS CA· 'j
BELOS E DEMAiS ,
,

��
t

TONICO CAPILAR

, PO� 'ElCCEl(NciÃ
� �:

A Comissã.Õ Diretora do Partido

"Muito 'se tem escrito contra a

írresponsabítídads de alguns depu
tados que passaram pelo Palacío
Tiradentes, apagad:o Si nas suas

atuações politicas é ínutêís Anos
trabalhos. parlamentares.
Há, porém. honrosas exceções,

que devem ser focalizados. parei es
clarecimentos daqueles que os ,SQU�
-heram escolher, como seus manda
tários, É uma' homenagem justa
que se presta 'ao eleitorado, e ao

mesmo tempõ. um reconhecimento
áqueles représentantes do povo,
que duranje-os 'cinco anos de seu

mandato. procuraram desempe
nhar, dignament,e, sua missão.

\
,

No numero destes', está o sr. ORo
LANDO BRASIL" deputado' por
Santa Caftarina,

x'

pelo PSD.
'Não se tornou singular pela SUl

Oi'atoria; poucas vezes subiu à tri:
ibuna. Agig'antou-se, porém, no tra
balho silencioso, mas co'nstrutivo, 'e I'· N Idas comissões'. onde', corno Reb-, 9 eglo -�va
tor do M>Ínistéri.o de Educação . �.
Saúde, na Comissão de Finan.ças;

- 'deu parecer a 'quasi dez mil emen

, das aos vários Orçamentos da Re
publica. desde 46; ·e são incont�
v·eis -os seus votos, conscientes, em
todos ..98 pedidas de subvenções ou

, auxilios submetidos à Comissão de
Finanças.

' •

(

dato" .

RIO, 16""(V.A.) - O presidente
da Republi,ca as,sinou .o decreto
aprQvando ,a mandando executar
o regulamento para :0 Colégio Na
val. ES'se novo estalbeleciménto de
ensino da Ma!rinha de :Guerra se'rá
inaugur,ado em 10 doe abril do pro
ximo ano, 'em AngTa dos R,eis.

maior satisfação em convidar os seus correligionários, os getulístas
o povo em geral para 'a recepção no próximo dia 19. terça-feira, no ae

roporto da' Base, ao eminente brasileiro DR. GETULIO ,VARGAS, be
como para o comício que será efetuado á noite.

'

I Oportunamente a Comissão anunciará a hora exata da chegada d
ilustre candidato trabalhista e indicará a hora e o local do comício.

A Comissão:
Otacilio Nascimento - Presidente
Dr. Acacio Zélnio da Silva � Secretário
Pedro Amorim - Tesoureiro
Jaime Vieira - Membro
Domingos Borba - Membro

I_?omin§1>s F. de Aquino -�embl'O
'

-Dr. Pedro Vergara Corrêa - Membro
Hercilio Amante - Membro

Fundada a Ala Moça do

Araranguá

INCIDlosa · CAMPINHa
Comunicam-nos da Cúria:

"!endo-se insinuado, como recurso eleitoral, que
determIDada autoridade eclesiástica recebera não se sa
be de quantos milhares de cruZeiros no sentido de
patrocinar conhec_ida candidatura política; dedara-

-

se o que certamente está na consciência' de todas as pes
soas honestas, a saber - que tais insinuações ou afinDá
Ções não passam de insidiosa e deslavada mentira".

Florianópolis, 14-9-50.

I
J�

"em
Vivamente ovacionados pela mocidade daquele munícípío

os nomes dos srs. Nerêu Rrmos, Aderbal Ramos
-

da Silva e Udo Deeke
O '?l', dr. _Nerêu Ramos. digno Presidente da Comissão Executiva:

do P. S. l? catarinense, acaba de receber de jAraranguá, o telegrama
que se "segue 'e que hem demonstra o- entusiasmo existente naquele
ruuuicípio ,pela vítória do ilustre candidato Udo Deeke no :p_�ito d�
3 de outubro r. /

Araranguá, 14 - Comunicamos a- vossêncía que foi fundada, OU"-"

tem. neste município, a Ala Moça dÜ-Plartido Social Democrático, cuia
.

assembléia .de fundação foi realizada com a presença do Presidentee

do Diretório Municipal do PSD, candidatos Ia· prefeito, deputado esta>

dual, vereadores ,e grande assistência da mocidade local, sendo ovaoío

nados-os -nomes dos srs. drs. Nerêu Ramos. Aderb'al Ramos da Silva e�
,

'

\

Udo De.eke e demais .candidatos do nosso Partid6� Finda a cívica aso'

sembIéia, r.e?-Iiz�u-se emopolg'ante' pas,s,elata pelas principais, r\la8 flesL!lI'
cida;de. ,Sal�daçõe:s. João Kras Campos, Pil'esidente da Ala Moça. Ra·ul{:'
José Lumertz, Primeir·o Secretário.

Estamos de --:pleno acôrdo com o Diário, na repulsa aos

comp·r.a.dore·s de votos. Esses são os qüe iJ).ensam no poder ex

clusivo do dinheiro ·e renegam a, plan:o secundário as forças
morais. Esses são os que. ás vésperas dos plêitos, facilitam em'

tpré�timos, descontam <Lí-tulosi pr�cá\l�ios" aceitam hp�Dt.ecazi-,
nhas camaradas, etc. etc.

Esses são os 'que, d·epois da, palavra das 'urnas. querem,

de volta, com urgência, as soÍnas que facilitaram aos incau·

tos, que pen.savam que os empréstimos não -tertam cobrança"

que os doêumentos das hipotecas er,am simples formalidades,-,

que os descontO's não tinham ngressó .•.

Esses são os que. lá no extr·emo sul. depois
semearam falências, misérias ·e até suicidios!'

Anies 'dess'es. não era assim.

, Ess·es pensaram inaugur;u', no Estado o poder

cerçado na base econômica.
_..) -

E é COIlitra eles que a r.eação se avoluma dia a dia, parti..>-
da do próprio povo. É para m'ostra.(lh-es que se iludem c{)m

"

o poder que pensam ter, que um :partido saiu 'à luta com um

candidato financeiramente pobre. Sim. pobre de carteira, mas

rico de_ (}ualidacles morais.

'Es.se mesmo pa,rtido, já uma. vez� 'elegeu um-· candid�to
,rico. Más o dinheiro desse candida;to - e o povo sabe muito

bem disso - nunca-fez mal a ningue-in, porque toem sido um

um instrumento de solidariedade humana 'e não um pedaço
dE> corda para, enforcar desesperados.

-Que a' lei, pois. fulr:p.in,e os compradores de votos e oS

h:i:l)ócrifas ta.mbém

. -

da derro,la"
l'

polüico ali--

GUILHERME TAL

):
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