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Sani.8 çatarinalec��e hoje a honrosa visita 9.'brasileiro dr; Getulio Vargas, a quem· deve: �..���

assinalados serviços. O Uustre candidato à Presidencia
.' da 'Republica falará' aos catarinenses . em Joinville e- nes·

'

ta.Capital, onde ,receberá consagradoras homenagens.
s.· ·Ela.� o �sr. 8overnadot Aderbal R. da

visitante no, aerQ- põrto
---_....._

Silva, receberá o
.

preclaro
da Base
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Comissãô Diretora do
em

. Santa Catarina
_' APELO _,.

A Comíssão Diretora do Partido 'I'rabalhísta Brasileíro, apela pa,....

ra o Comercio, Industr-ia, Governo Municipal, Governo Estadual e aos
Senhores Chefes de Repartição' Federal no sentido de dispensarem no.
segundo expediente de hoje seus operarios e funcionários, jpa,ra que �'.

dós possam -récepcinnar ao grande: Líder 'Nacional," $eI1u.dor .Getuh�
Vargas, que chegará a essa cidade entre 14,.30 1e'. 1.5 horas- :

LENÇO' GAUCHO • ,

A Comissão do Lenço Ganche 'pró :rece'Pção Getulio. V'ªr:.gas 'comu
nica as senhoras e Senhoritas que cônstítuem esse.tmovímento para S$'

reunirem na Séde do ,partido á rua Trajano n; 31, ás 13 horas (1 hor"
da tarde) afim de que recebam Instruções .SOh1'.e o Iocali em que, qe-,
vem Üçar para 'l'ecepcionar o Grande Líder Nacional, Senador Getulio

Notas da
P.· T. B�

\.

feriado, o dia :;
de Oufubro

RIO, 18 (V.A.) _ 'O Senado
aprovará em tempo o projéto de
lei 'que .rríanda considerar feriado
o dia três de' 'outubro, data

-

das

eleições. segundo revelou hoje o

·1i,*-IPresiidelIl'te Id,e"sa casa, sena

dor Melo Viana.

Escola de Sande do
Ixere: to em /1951
.'

RIO, 18 (V.A,)' '� São as se·

guintes as vagas 'PreVist.as," para

1951, na Escola, de Saúde do Exér
cito; médicos, _ 50; farmacêuti
cos, _ 20; dentistas, _ 50; eníer
meirns. - 12; manipuladores, -

33; odonto-proteücos, _ 25.

As inscrições estarão 'abertas f.i

10 de outubro e ,encerradas a 31

de dezembro, .\.

Para os cursos de. graduados. as- ......

pecialistas da A-eronáutica e Marj
nha estarão reservadas cinco va·

gas. Informações a' partir do 'dia

25 do corrente mês, na Secretaria
-

: da. Escola de Sí:rúdé', nesta capital
rua 'Moncorvo Filho n, 20, das 121M 17 horas, diariamente, ex,c'ero

Iaos sáb.ados das 9 às 12 hnra.s,

Volta ao Rio� o

ca�Daval· DO 'oelo
RIO, 18 (V.A.) _ A companhia, .'1

que. aqui atuou com os espétácu·
los denominados "Carnaval no

Gêlo"', denÚ'ü em bl�eve, estará de
novo se exibindo ·entre ·nós. Hoje
partir,á de Caracas, pelo cliper da

P';:In \Am�ri<can Worid ,Airways.
uma turma de trinta e seis ,artistas

(vôo 2(5) com destino à capital
F.. �aulista, sen:d:o 'que .Q Dest'ante. da

companhia 'seguirá ,em ontro eli·

per, da mesma \pro�dência e com

igual destino (vôo 203)
.

amanhã.

Cimento dlna-'
A

marQues-
I
RIO, 18 (V,A.)·:'_ Noticias de

São P·aulo info:rmam 'que está sen'

.
do ,distribuida pelas firmas do

jl'amo a· Iprimeii'ra partida de jei·
mento branjcoj ��pcjrttado -dia D,·
namarca pelo Sindicato da's- In"
dústrias de Hidraulicog <8_ Prod\l-·
tos de Cimerito,- constante de .set'e

,mil e quinhentas sacas.

UDO DEEKE, uma

candidatura . popular
A "candidatura do engenheiro Udo _De,eke tem ca salíentar-;

lhe a, popularídade o falo de o' ilustre candidato não represen
tar ;particalarm«;nte nenhuma classe e muito menos I qualquer

. interésse a que pessoalmente estivesse ligado pelas suas a,t}vI-
/ dades privadas. 'O sr. Udo l)eeke saiu do meio do povo, cujas

.necessídades generalizadas conhece por havê-las auscultado
e sentido. Não tem o seu nome prêso a nenhum grupo ou con

.

veniência de ordem menos geral, mas, .ao centrárío, emerge
de atividades profissionais que não. se identificam, de ne

nhu& modo, com qualquer organizaçã-o 'à parte, a serviço da

_qual o houvessem de acusar de suspéíção. O honrado candí-

(\ato do P.S,D. -catarinense ao Govêrno do Estado
.

p t!:_de, as-
� , . ,sim

�

com i_nteir,lj. propriedade, apresentar-se como o candida
to de todos os s.éus coestaduanos, 'tendo á' apoiá-lo, ainda, -és-
se preclaro -condutor de vitórias políticas e de cruzadas cí�

__ -

vícas 'que é o sr, Nerê� Rámos.

Candidato do trabalhador, a cujas reivindicações sem

pre foi e continuara mantendo-se leal, o sr. Udo Deeke 'prB=
coníza uma .. [JOÚtica, de solidariedade humana, dentro dos P0,s-'
tulados de uma democracia cristã, atenta, ao equilíbrio �ooial
entre o empregado e o empregador. Em: todo' o' seu passado de

administrador e de funcionát-ío público, não Criou nenhuma
incompatibilidade entr-e a sua atuação e os interêsses dás
classes menos .f'avorecídas. Democrata nem sómente por prin
cípio filosófico, mas também por temperamento;' homem sim-
1)le5, desafeito a qualquer espécie de convencíonalismo, a sua
pala:vra não dissimula .0 ;p.ens.ámento, antes franqueia, a sliía al
ma 'à estima dos· que a compreendem. Porisso; ;persuade ,e não'
.constrange, nem áteI1\ta contra a dignidade dos seus conci
dadãos p'elo s:ubôrno ou pelo engôdo.

A sua vitória a 3 de outubro próximo já está assegurada.
Nào. triunfará com ele um astucioso Husionista polílj,c9, à
semelhança dos 'qüe não têm limites nas promessas com que
pensam Iúdibriar a boa·fé e õ senso do eleitorado. 'Os que tu
d" prometem trooa do voto, ou os que· as,sumem e Co·mpro-.
11118S0 d,e ·converter o mundo, doe um dia .pa,ra outro, num Pa
raí,so já s,e confessa�, dé antemão, distanciados da vitória,
que, s·e lhes viesse a sorrir, lhes importaria na desmoraliza
ção da palavra. O engenheiro Vdo Dee-ke é, :porém, um homem
fnrmado na ,escola· de Nerêu Ràmos: sóbrio no falar e cioso do
,seu .bom nome- e do seu caráter. prefere, pois, diztjl' o que fa�

rá, de,ntro das realidades ambientes. Nã'o quer deixar de cor::

resjponder à estima pública que hoje lhe Iírestigi'a' a candida
tura' ,e lhe ga.rante a as·cenção 1l.0 ca,rgo de Governador do Es�
tado.

j .,..
, De maneira que, candidato popular. lançado .lPara o servi-

ço da col,etividade catar[nense em geral, trazido da. planíCÍ<e'
da massa para disputar as ·preferênc�a� do nObr,e e1,eitorado
de Santa Catarin, o sr .. Udo Deeke nãó tem inte'rêsses

'

escu-
. \Sos, não se junge a nenhum grupo 'ou class,e, não gnava o pró
;prio futuro de gov,ernarrte ·com o r,ecurso a· nenhuma, fonte
financeira que, custeando-lhe a campanha, oner.asse nl�is· tax
de o Estado com· os imperativos do ressa.rCimento: A lsua can

didatura vive do ,entusiasmo e da confiança dos, lieus concida
dãos, índice de quanto póde; numa democr,a,cia nutrida pe-

'

lo civismo de um pOV(i) lúcido e educado, a conciência pública
volti1da para um homem que reune as essenciais qualidades
Inorais e políticas para conduzir ,aos s'eus destinos glÇlrio
'sos. a terra. querida_ ,

. I

/
!

Vargas. c+

"O sr. Nerêu Hamos alterem ·desabalàdá'men:tê·· a";,oz nos
mais .rasgados Iouvores a Getúlio. Vargas, diante dos dignos re

presentantes das Classes Armadas, aquelas mesmas. Classes
'que, fartas dos desatinos e tartutíces dÓ .uitad,õr go.l-pÍsta •.

haviam-se 48 antes, reunido, em sagrado, ;pe>cto para devolvêlo'
como Indesejável à estância de São Borja".

(Do órgão da U.D:N. 31-10-1945)

'Só podem vetar 'para presidente
. e vice-presidente

r

Os 'eleitores que votarem fora da zona de seu domícílío
RIO, 18 (V.A.) _ Os jornais publicam a regulamentação do TRE

,i], cerca dos votos pelos' que se encontram fora do domicílio. Os suo

Iragios serão tomadas �ni separado e os €leitores das círcuneorições
dferentes vota,�ão apenas para presidente e' vice-presidente.

A lovtr' do divorcio- um candidato da
U. D. N. catarinense

«Revisão constitucional para adotá-lo no Brasil»
o Sr. Dr, Plácido Ol impio de OH· l� divórcio, como maioria dos povos cf'

veíra, candidato da U, D: N: e de .,mzados o tem, isto é, proporcíonare
outros partidos ao dargo de deputa' do aos conjuges divorciados a facul'
do federal, deu ao jornal de Joi)1ville, dacie de contrairem novas núpcias;
,no 296, no dia 13 de dezembro de Só mediante uma revisão contituciO'<
1949 uma longa entrevista a respeito nal poderá 'este famigerado artig(}·
dó divórcio, proclamando-se franca· 163. ller reformado. Não queremos a·

mente pela sua adoção no Bz;asil, cusar· os constituintes de 1945 desse
Ao artigo, 163 da constituição cha· lap'sO', incluindo na Cai'ta Magna um'

mou de demonstraçãó de incolução assunto que. .deveria ter ficado na·

Social, titulo sobre o qual foi divul· atribuição ·das leis ordinárias, o fa'
gada a· entrevista, to e que o desenvolvimento social d(}'
São dela os�tópicos seguÍJltes: Brasil, estava a exig.ir. a institUição>
_

" A Constituição de 1946, estabe, do divórcio ·com a dissolução do vin·
leceu no seu' artigo, I63,que: culo c<Tujugal. Aliás, já temos leiBl-
" A fami1ia é constituida pélo ca· que( l;econhecem o direito dos filhoá'

sarnento de vinêulo indissoluvel 'e ,de casais desquitados, ,portanto, seria'
terá direito á proteção especial .do ,natlJl'ál que .com esse ,primeiro passo,
Estado", se estaBelecesse o· divórcio, "

Um tal dispositivo veio trancar, Corno se' vê, o fam\g�radQ artiget,:
·de forma quase definitiva, a possi

. J6:! vai ser combàtido pelo Sr. Placi"
bilidade de se estabelecer no 'Brasil do Olimpio, se eleito!

.

,.pêlo aos srs. empregadores
./

. Ü· Presidente do Sindicato dos Empregados no Comé:r

.

Cio de FlorianÓpolis apela para ·os srs. Empregadores., no

sentido de determinarem o fechame·nto de sec{s estàbeleci-
) "

mentos comerciais e industriais, na tarde de hoje, afim-
� ./

d'€-.que ,QS empregados ,e' .Ojperá-rios 'em' geral possam par-

,tipar da reoepção ao Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, Sena

"dor da Itepública, gran�e amigo dos Íl'(\;balhadore,s f! autor·
� da-nossa benéfica, legisla'ção trabalhista e social.

-

. -

/- ..

, Florianópolis, 18 de setembro de 1959.
Ivo Gandolfi

Pl'e'SideIl.te
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Comerciante - Industrial vote' em
aVI3)',O 8\0,.:T>

deputado estadual e estarás entregando a um homem esperiente
defesa dos leus interesses na Assembléia Le lslatíva,

:UX, candidato
dos' VereaClores
Entre os nomes dos candidatos aos postos;

�eletivos no próxímo pleito, a realizar-se ene.

outubro vindouro, o, !P.S.D. local pelo seu Di.::'"
retérío Municipal, apresentou, em boa hora•. ,

,

por unanimidade de votos, o nome do sr. Miglwl',
,

Daux; para representar o partido majoritário na'

Camara Municipal. , ,

MIGUEL DÁUX, um ·nome que é em rea
lidade sobejamente conhecido por todraS' 8S;:;

camadas sociais de ,Florrânópolis, onde, preso,
, tou e' presta relevantes serviços á� diversas>

Sociedades quer recreativas-esportivas 6u filantrópicas. '-Foi presiden
te da União dos Chauf'eres: presidente do saudoso Barriga Verde F.C,;
presidente do Iris F.C.; assumindo por várias vêzes na qualidade üe''''
vice-presidente do Clube Doze de Agôsto; cooperando atualmente"
com grand-e destaque financeiro nas sociedades dos"Filho8 dos Láza-,
-ros", Coe. Amparo aos Tubereulesos" e em muitas outras extstentes-«.

C,·U�.11-'0' Melropoll·la.na'
em nossa capital. Figura de batalhador e de destaque no seio do P.,·

, S: D. local, Miguel Daux, está sempre em contacto direto com as ne-
cessidades de nossas- classes produtoras e trabalhadoras, tendo ja '

"orian'la OS· fieis programado e elaborado um longo e substancioso programa que como-

!
vereador à Camara Municipal, executará, na próxima' legislatura .esta-'
dual. Si .eleito for teremos �m Miguel Daux -um perfeito e ardoroso"
porta-voz do povo, dai a justa razão porque lá na Camara Municipal;"
mais de nuncà precisamos de batalhador como êle .

.
"

4 4i i ;

O Remédi8·. de Confiança da Mulher

RECiULA,DOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

N! 1- EXCESSO * N! 2 • ::��5��'
_II1II;...

Importantes, inovações, foram introtluzida& Da l�i
8,rgâaica, do· ,ensine s'eC1ladária

r RIO. {6 (V.A.) -:-' A partir do

�orrente. ano. serão" aoolídos os

exames orais nas �.rovas� de admís
são ao ginásio. Segundo' 'a . portaríe
li39 do Ministério da Educação, que
será publicada amanhã no "Diário
Oficial" e que aprova .as Instruções A,I>ropostas pel,a Díretorla do Ensino �

Secundário iPara. a execução da leI
organíee do ensino' secundárío- os

candidatos' ao ginásio estarão livres
dos exames ,o,r.ais.cA portaria apre-
senta outras- importantes inova-

/'

�ões ao ensjfio e con�olida, as ins�·
trúçôes. constantes 'de, circulares.
estabelecendo outras que vinham

usendo obedecidas em face d'a, jurts
prudência 'e' ditadas pela prática.
Entre tais inovações está a trans

ferencia mediante :a' adaptação dos

alunos do Curso Clássico para o

Cientifico, e' vice-versa. O Interes
sado deverá requere-la em janeiro.
,de acordo, com o artigo 25, pára
que :então.; seja, orientado no seatí
do ele se 'adaptar ao curso para 0,
qual se transferir. Os alunos dos

colégios militares ou escolas pre

para'tóriias de cadetes poderão ser

matrioulados em qualquer t2poca do

ano, caso ,tenham int'crl-bmpido seus

estudos naqueles colégios militares.
A portaria que 'é, como se vê, d,e

grande impoÍtancia para o ensino

secundário, estabelece também a

forma: de adaptação 'de transferên-
cia aos alunos que concluirem ou

estiverem cursando escolas de ,en'
sino comercial, índustvíal ou' agrí-
cola..,Regulamenta Q direito de re

validação dos cursos secundários
feitos no estrangeíro ; e o prazo

para a segunda. chamada das pro-
vas parciais foi fixado em 40 dias

uteis. aumentado em trinta dias o

prazo antl:j'rior. T,ambém ,foi l'e�
lamentado o,' direito' {ll,\ segunda

,

"-

cham'!J.da,paTa os exames de segun-
da época.
A porúa,ria ,estalb'elece aos porta-

dores de certifica,dos de habilita-

ção na terceira série ginasial, ob'

tidos de acôrdo ,com o artigo 100,

o direito de se matricularem na

quarta série do mesmo curso. A

contribuiçãO' :anual cobTada a titu
lo de ensino pelos, estabelecimentos
particular,es, deverá ser subdividi·

.

��a��.q�o�: !�'���:l:C��!��::iO:u:fPa'rtido do Represen' ta,ç'a-,o Popular,não derem ,entrada làs tabelas, an- I
tes d.o- inicio do rano letivo no Mi·

Secção de Santa Catarina
nistério da Educação, �erão obri� -;;-Diretório Estadual do P.arti,do de Representação Popular, con-
gados a cobrar as anmdades sub· vida as autoridades e o. povo em geral para assistirem à missÍl, que
metidais, na f�rma regulamentar, mandará ceI�brar dia 20 do corrente, às 8 horas, na Catedral Metro-
em anos�teflor,es. politina. pela passagem aniversária do Tenente 1 Hrigádeiro Eduarda

, A questão dos livros didáticos �

': está prevista igüaIí..rente na porta-
Gomes; can�idato à presidência da HeI?ublica.

iria, d,eterminando que o livro que
haja ,sido adotado no inicio do ano

escolar, não poderá 'ser mudado n0

seu decurso.
TI tempo minimo d,e intervalo en'

,tre 'as duas provas pa'rdais, que é
o() máximo permitido num mesmo

dia, ,passou' d� dez 'minutos para
�lma hora.

DIREQAo I METODO I

AmiUá t.1 Pigozz! Moderno 8 Eflci8Dt.

Rua Felippe Schmidt 4� ,] . Ru. ,General BUlencourt,. 48
_________________________ (Esquina Albergue Noturno.}

J,

Ao responsável pelo aluno, pai

oUI
de juJgados e identificados. ImpOL'

tutor, ,a rpol'tari,a assegura o direito tantes alterações também constam
de .pedir a lista das provas e do da portarta, aos programas do gí
exames escritos ou gráficos, depois násio e dos cursos colegiais.

Aymo E NORMA REFERENTES AS PRóXIMAS. ELEIÇôES
. Damos abaixo, TU! integra, a circular mandada expedir

peta Curia Metropolitana, em 'data de ante-ontem:

Revmo. Sr. Vigári'o,
No intuito de orientar, como lhe Cabe, a çons'CÍêIlcia',ca-'

,

totica, e dissipar passiveis dúvidas, senão verdadeiras e la-

mentaoeis" explorações, comunico, em nome e por ordf}m;, da .,._-'

.Curia .�letV·qpoliqari.ci!, que os [iéi« e em g,eral os votante;;"

poderão liuremente e sem' qualquer coustranaimento, apOiaI'
e s11fragar cQm o seu voto a' quàlquer dos eminentes cand{."
datos 'ao Gov€mo do Bstado, exm6L dr, 'úno DEEKE, «'t�'
IRINEU BORNHAUSEN, de acô1'4J' .co� as próprias .con-:

,

»icçõês ou pendores partiddrios, sendo' que os" embargos _lqu,e
se levantem contra o primeiro', sobretudo na esfera religiosa,
da alçada exclusiva da Curia, ditos embargos, digo, são gra
tuitos, provavelmente tendenciosos :e 'Certamente ímproceden-

'

teso

Florirmopolis, 14 de setembro de, 1950.:

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

All:âliar de Guria
.

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 C,atarinense

Um candidato Que: merece ser elei�t)

6> QUER VESTIR.SE (OM CONFORTe
�

..
E ElEGANCIA'· '

PROCURB

Alfaiataria
A

,

Mello
\

'1 ,

'

e sensato;

MIGUEL D
Câmara

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

Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR
I

9i4
INOFENSIVO AO üRGANISl\1O
AGRADAVEt. COMO UM LIGOR

REUMATISMO!SIFILlSI

o
,

s

,

'foIle o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo .D. N. S.
�, como medicação auxiliar na tratamen
to d' aSifilis e Reumatismo da mesma

.

'origem.

"
�;,

Acõrdo comercial:
,

' vavelniente dentro de uma quinze-s-
RIO, 16 (V.A.) - Noticiando no' na. '

vas 'reuniões da Comissão Oonsulti- Depois da assinatura, os gover=,
va ele Acordos Comerciais I!_o palá- nos do Brasil 'B.: da Grã-Bretanha,
cio Itarnaratí A\[)ara prosseguir na co-nstituirão uma comissão mista
apreciação de novo acordo comer- 'destinada a' acompanhar. e f'ací litarr
cial entre o Brasil e a Grã-Breta- a execuçãç dos entendimentos. A
nha, "A Noite" divulga uma série sede dessa comissão, que se com

de .esclarecímentos, Diz assim que porá de representantes designados
as gestões estão chegando a seu, pelos dois governos, será nesta ca- I
término, já tendo, sido mesmo eté- pital. Outra tarefa do orgão a ser':
-tuadas algumas compras dentro do criado será o fomento ao íntercam-
3lnbito do ajuste. Adianta que é bio 'e revi,são' ou ampliação das�

pl,'ovavel ,que a as:sinaiturà:"do iJls- mercadoI'ias a s'erem exportadas.,
trumento que' regula .o- int,ercambio pelo Brasil ·,ou as que importare-':
anglo·brasileiro -d-ever� ocorrer 'pro' mos da InglaLerr,a'.

Brasil-Orã-Brela,nba i

• .'"
*
'-
Bôca amarga *. Digestão difícil * Into-

lerânciêl para certos alimentos, revelam mau

funciof}amento do fígado.

•

- VIII produto do INSTITUTO FARMACOBIOLQGICO
Rua da, Estréia, 57· Rio

HEPAT'IN,A
N. S. DA PENHA

DATI,LOGRA'FIA
! (orrespondeRcl t
Comerciai

(onfere
Dlp,lom.

"

-

I
/:
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-Vida BociaI Lançada a pedra fundamental da «Casa dr. B�umenau»
Como transcorreram' asseleaídades

Blumenau. 16 (O Estado) _ Com
a presença dos srs. dr. Pedro Cal
mon, representante do Presidente

.. + _

da Hepublica, sr. Gustavo Neves,
• representante do Govêrno do Esta'

do, Frederíco G. Busch Jor .• Pl'''
feito Municipal. dr. Oscar Leitão,
juiz de .direito da comarca, frei Er
nesto Ernendoerfer, diretor do Co

légio Santo Antônio, Hercilio' Dé·
eke.. presidente da 'Comissão Cen
tral de Festejos e outras, pessoas
de destaque da sociedade. realizou
Se. domingo ultimo, ás 10 horas da
manhã. a cerímonía do lançamento
da pedra fundamental da "Casa
dr. Blumenau" que será erigida no.
local onde o dr. Herrnann Blume
nau. residiu há cem anos passados,
A cerimonia que também contou

com a presença de d. Gertrud Sie',

1rtch. Blumenau. filha do fundador
.

do, município.• foi iniciada com u,m
discurso do sr. Prederíco G. Busch
Jor,,� prefeito municipal. congratu
laudo-se com a doação à Prefeitu
ra. pela sra. Gaertner. descendente
do. dr. Blumenau, daquele chão ou'

de serla 'erigida a casa. cuja pedra'
fundamental iria ser lançadá ·.']'Ole.
nemeríte naquele ato:
Em seguida. pronunciou uma be

lissima oração, o Frei Ernesto Em
mendoerfer. que discorreu sobre a

finalidade da obra que naquele !lI'
cal seda erigida. onde se perpetua
ria, antes os documentos e demais

objetos 'que ali seriam guardados.
a história d,a, fundação. de Blume
nau e dos principais acontecímen
tos havidos durante a evolução do gravações. sofreú o municipio de Rodeio, em
municipio . .sugeriu • .também. a fun- ,As 11.30 hôras - Oferecimen· consequencia da enchente do Ril)dação da Sociedade de Amigos d� Los musicais. '

Benedito, ocorrida
'

em março do

.

prece.
As 18.05 horas' - Um programa

para� voçê - (A Electro-Tecnica)
.

As 18.30 horas _ Júventude Es

pirita de' Fpolis.
As 18.45 horas - Paginas 1'0·

manticas - (Livraria, Moderna).
As 19.00 horas - Momento es

Dortivo Brahma;
As 19.30 hora,s _ Noticiario da

LIVRE i\.genda Nacional.

�o programa: As 20.00 horas _ Zininho & Re-

FesLejoçem -Caxias - Nacional gional de Nabor _ (G. da Gosta

do Instituto de Educação.• fiiha do
Pr·eços.: P,ereira. Cia..S.A.).

Si'as. e Srtas. - Cr$ 1.20 As . 20.30 horas .Osmarinll
nosso ·saudoso colega de imprensa.
i' Estudantes - Gr$ 2,00 Mon!!:llilhott & Re!!:ional _ (CasaAugusto Montenegro de Oliveira; � �

Cavalheiros _ 'Cr$ 3.20 Viclor e a Capital).
- o jovem Walter Clímaco.

Noivado
- ODEON -

.

As 21,00 horas - Teatro roman,

Ás 7.45 huras tico - (Radio-Teatro J. 7) Cas�
I

. ..,

d ., J' Com a Snta. Ada Gomes. contra-
laJe, com o amversano ' o mie 1- Richard Widmark, Liouel Barry, Oscar Lima.

toü casamento. em Joinville, o' �r.
<gente 'Valdir. filhinho do benquis-' more e Ted Donaldson As 21.30 horas _ Musicas s·ele

to casal. \_'
Ayrton Sales, de Abr,e'll. Felicitamos

CAPI'I.'ÃES DO MAR cionadas.
o jovem p�r ,des·ejando·lhe que rea' 'O dr,ama ,das homens do mar em As 2.2.00 horas
lhem suas felicidades.

:Diário da Metropole
11

Jpararam o· cabei., da cidade
(ALV1\RUS DE OLIVEIRA)

Um exército dê podadores saiu á rua ...
'

E as arvores que ventí-
".

. Iam e arejam ia· Cidade. que dão sombra e amenizam o calor. estão sen-

.xio aparadils... •

Cortaram o cabelo da cidade.:. Não trataram, porém. a Metrõpo
.Je como moça formosa, trataram-na como se fará garoto endiabrado
,.3 'que, de vez em quando, os pais mandam raspar ia cabeleira, á esco

'vinha.como câstígo as suas diabruras ...
Quem analíza a Capital por todos os ângulos, observa a põda. 'sob

'um aspecto.. diferen te: -,- As ruas parecem núas, 'outras, diversas dag
.que se costumam vêr. Mostram mais detalhes; mazelas anteriormente
invi\síveis os nossos "olhos. surgem relevo.

. ,. . ,

A cidade parece mulher que, varia de vestimenta, que varia de pen
teado. 'que muda sempre, para agradar e prender .maís os que 'à que
-rem •. os que :a amam:.. No fundo a cidade é mulher ... cheia d·e ar'

'limanha. de encantos, de enigmas e de perigos.
Apararam o cabelo da cidade.. .

-,

E .as fachadas dos prédios. escçndidos' na penumbra dos galhos
-"'vistosos das' arvores. saltaram à'S vistas, com suas pinturas esbatidas'.
-emer'giram as paredes, suplicando reforma... As ruas parecem mais
.estensaae largas ... O céu se nos afigura mais baixo. através do arvo

credo desnudo. O firmamento está muito menos distante ... · Com o ar

busto podado. parece que usamos um telescópio, e a abóboda celeste se

mos assemelha muito mais perto. A noite meio escura de inverno cario
ca _ um quarto minguante cansado. descambá atr5s das montanhas da

1'ijuca ---, joga-nos as estrelas a poucos passos...
.

A póda é .brusca, é repentina, De repente a cidade amanhece de
-cabelos cortados. E as ruas se mostram com um quê de novo, de inco
znum, Parecem mais limpas e. mais alegres, mais amplas e mais belas.

Seriam os, nossos olhos' apaixonados. 0'11 nosso coração emociona
>do ....., e o mundo reflete .os sentires do recôndito da nossa alma _ 0:1

-serta mesmo a metrópole aseanhada. eternamente nova, embora víven
"do simplesmente um dia a mais?

Apararam o cabelo da cidade .••
E Ela nos veio assaz mulher. tão encaritacto,ramente diversa. quão

jovial e saltitante ...
.

� A metrópole amanheceu inundada pela luz solar e de cabelos cor

'fad·os'. com 'a face diferente ...
Apa.raram os cabelos da- cidw:!.e ....
(Crônica lida ao mi'efofone da '-Rádio Gllarujá. numa o,ferta dos'

:Laiboratodos Eno·Scott).

ANIVERSARIOS
Tie. ·L'ui�.F'eUpe "Gamp. D'Eça'
Faz anos h.oje. o nosso prezado

'conterrâneo 1'1e. Luiz-F,elipe Ga
ma D'Eça. distinto ofIcial do E·
xército Nacional servindo 110- 14°
13. C.

O aniversariante ·qlle tem 'qua 11_

.uades de distinção e afabilidade.
'{",euile excepcionais. dbtes de civis·
mo e espírito' militar. _ predica·
,dos que o impuseram à estima e

.;à consideração dos seus superio
�res, colegas. subordinados e Rnií-'

_ :gos. -. como nos anos anteriores.

ver-se·á. hoje. alvo dI:) expressivas
'hoinenagen�, às 'quais. por mere

.cidas. nos associamos. desejan'do�
lhe os melhores votos de felicúh,

Sr. J,om,e .Bal'bai,Q.. < ')
A data de hoje consigna o ani

versário natalício do sr. Jorge
Barbato. proprietário da Casa das
Sedas.
Ao distinto aniversarian te

cumprimentos de "O Estado",
Natali-cia-se. h_oje. o �r. Cl"domir

Neves ·Pizi\ni. cbef,e da secção de
linhas dg T,elégrafo Nacional.
O "O Estado" cumprir:úenta-o

oom VQtos de felicidades., _

Fazem anos hoje
O sr. José Espíndola. do alto co·

mércio de Itajaí;
'.
� 'a sr�. Arací Silvina Merízio.

'digna espôsa do sr. P,edro Merízio.
comerciante -em Brusque;
;_ a srta. Cecília Mo·ntenegro de

Oliveira. dedicada bibliotecária
I

Menino Waldir Grisard

Rejubila-se da mais intensa ale
';gria o lar do nosso prezado 'colé·
�a de impr,ensa Waldir Grisard e

·sra. Maria da Glória S. GTisard,'

Aos ,seus amiguinhos ,q1:le irão

dcumprimenta-Io. o menino '3l1Íve1"
sariante oferecerá uma f,estinha,'

.
. _

Sr. Amaldo Lnz. . JOÃO BATIST.A BONNASSIS
Na cidade .de Joinvile. onde 1'e·. PARA DEPUTADO ESTADUAL

,,��.e·o ���s�n�a��e� ���. �:J��li�t�ll!: I "4 S Jj "M COQUEI'BOS,.quela cIdade e pessoa mmlo rela-I U 11 li J
__ . .

,cionada ,em seus meios socíais. ! Procura·se na· Prala de CoqUel'

Aos cun1])rimentos que. lhe fo ros para alugar informaçÕes para

:,rem dirigidOS. nós nos associarrio$. PiInenlel. na Delegada Secção

'';Com ;prazer�
"

{' ele Imposto de Renda.

,.

Panelas' 'de Pressão ARNO
fi ,Cr$ 5tO,00

'Gre1hado'res Etétricos
---..

a Cr$ 500,00
. na Elefrolandía

Paiva � Edf. Ipase - Terreó
. Ruq, I\rcipresty -

f

(
/

Cine-Diário
.:.., RITZ

Ás' 5 e 7.45 horas
-_ ROXY _

Ás 7.45 horas

SESSõES DAS MOÇAS
os GUY. MADISON. DIANNA LY�N,

JAMES DEUNN e MICHAEL
SCHEKHOV

VIVER SONHANDO
Encontrul'a{Il'se no Texas. apaixo
nRram-se em Brooklynn e dai pas·
saram a viver sonhando! ...
Uma lição de amor -aos namora

dos. llumla pelicula d,eIiciDSalll�D:
te romantica!

GENSURA:

toda a sua grandeza heroica. ' to.

O· 'heroismo imortal dos homens

ÁS 7,30 horas

contra a furia eterna dos elemen-

tos....
' /

'

,

,CENSTJRA:
Proibi(lo-áté 14 anos

No programa:
Marcha da Vida
Metro Jornal

Preços: Cr$ 6,20 e 3.2,0
_ IMPERIO-

Blumenau. cuja séde funcionaria

I
mann Blumenau e que vem. sendona "Casadr. Blum�nau". com a fi- continuada" até nossos dias.� pelos

nalidade precípua doe defender nos- que se lhe _seguiram. Disse que d
sa coletivídade contra os at-aques a êle fôra facultado o .ensejo de
de pamfletários "menos avisados. colocar uma sub-legenda no pórtico
como até agofa tem acontecido, da "Gasa dr. Blumenau", esta se->

ataques que as vezes chegsm até ao ri,a a. seguinte. 'l'eferlndo-se ao ve

insulto. As palavras dó fr-ei Emrnen- lho pioneiro: �'O primeiro alemão
doerfer. pronunciadas com extra' do Vale do Itajaí 'e o primeiro bra
ordlnáría vibração. calaram pro- sileiro de Blumenau",
fundamente no espírito de todos S, excía., ao terminar, foi deli
os que o ouviam, e foram abafadas, ranternente áplaudido e cumpri
no seu Iínal., por estrondosa ova- mentado por todos os presentes.
ção.

'

Após esses discursos, foi assina.
Seguiu-se. com a palavra o dr. da, pelos os presentes, ata, alusiva

Pedro Calmon, que, com la' mesma -ao, acontecimento, qúe foi encer

felicidade da' sua. conferência pro: rada na urna colocada sob 'a pedra
ferida na véspera, teceu uni hino fundamental que naquele momento
de 10U\wr à obra iniciada por Her- foi "lançada.

.

I \. Cr$ t;-750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELE·CTROLANDIA

Rua Arclpreste Paíva
(

Edificio Ipase - Terreo

Rádia Guarujá
�

Asi 8.00 horas - Bom dia para

Cradil. de 200 mil'
cruzeiros

-

.:

o governo do �stad(} sancionou
o decreto n. '357, abrindo um cré

dito doe 200 mil cruzeiros' destina- ....

'rá,rlma par. hei.

você.
.

As 9.00 horas - Variedades em do à reparação dos -:prejuizos que

As i3,30 horas _ Dlario da. Me·
.

Lropole _ (Laboraturios Seott &:

Eno).
,

As 13.3,5 .horas - . Variedades. nicipio�

corr.ente ino. e que danificou divel'"'
sas estradas e pontes daquele ml1"

•

em gravações.
As 14.00 horas

to _ 1° periodü.
As 17,30 horas _;;

Encerramen-

Alma porte
tlha.

As 1800 horas - O instante da
, ,

Manifesta-se o Papa
contra o uso do fumo
.!CASTEL GANDOLFO. iS CU.

P.) - o Papa Pio xIi deçlarou que
, ,

as empr-êsas que vendem fumo 6

cigarI:os bem como' os g'ovêrnos
de todos os paises teem o d.ever mo
ral de aliviar os efeitos fisicos e'

morais. prejudIciais caúsados. por
êsses artigos a.os fumantes.

Enc·erramen·
JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADÚAL

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

. TINIAS PARA PIN11JRA
COTTOMA�

.'. Telegama� reli'dos
V b

.•

t Ada.Igiza BasLos, José Souza. Rosa

er a para a lOS (p.. Medeiros, Umbelina Costa. Gilher·

18"a-'0 de uma fábr·,.c·u to lJias, Veronica Pontes. Te�,ela·

\I g'em Saivo. Nilson e Nelza Mafra.

d t
-

I bêl- O
Constantino Concalo. Joaquim Silo

. e ma erla le '

va, Alcino Sizoski, Edeltrato Mel-

la. Floriano Olívv,etti. Presidente

RC. Cruzeiro,' Anita rua
.

Gaspar
-Neves. AdaJberto .T.alalipa. Romeu

Machado•. Alda' Herrnac. Lindo:Ifo
Maes. Tipograf.ia Ipiranga.· Tr;'\·
vieiano Ademar Marques. Iara

Rosa e Maria Bessoni.

e'. � •••••••••••••••••••••••

, )

Os ir'mãõs Marxs. Alan Jones RIO. 16 (V.A.) - O presidení,;e
e Kitty Carlisle ela Republicá. enviou mensagem à

UMA NOITE NA OPERA Camara-, dos Deputados acampa-

i\. maior pandega do mundo... nbad'a, do ante-projeto de lei. que

nunca houve 'e nunca .hacyerá uma! autoriza a abertura do credito es-

c,oinedia como esta, ../ --c

. pecial' pelo ministro da Guerra

CENSURA: para ocorrer- as despes·as comple
Proibido até 14 .anos mentans' con:1 a construção de 9-

Pr.eços Cr$ 1.00. 2.00 e 3.20 dificios, e instalações e maql..tii;la-
No programa; rios paTa uma fabrica de munição

Cinelandia Jornal destinada ao Exercito_

TiNTAS PARA IMPRESSÁ'G
COTTOMAR J

,/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I 'Dr. eLARNO G.
GALLETTI

ADVOG-ADO
Crlmá. ci'rcl

Conltltulg60 d. Soctedad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolal'at6rloe ,

,Etarlt6rlo • R••ldanola
Rua Tltadent.. 47;

IFONE •• 1468' "

;U8:. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

. TUBERCULOSE
. Cirurgia do . Tórax

Formado pela Fas::'LIt.1d,aq,e, Nacio-
1WJ de Medicina.' Tisiqlogista e

TisiQcirurgião do J'os,p"itf!lLJerêu
Ramos. Curso de; e�p�Giatização
pelo. S. N. T. Ex-isuerno e .Ex
Qssi�tente de, CiT:urg�a- -d9 Prof.
Ugo Pinheiro Giumarões. (Rio).
Cons.: Felipe." SChmidt.,:i$8

'

Consultas, ldi�ri.anien.te,
das 15 às J8 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades;'
'

,

28 --- Chácara do E;spanha ,

Agora, SJl�!

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
p. DORIVAL S. LINO

I
Edlííeio IPASE - 2. andar

1'Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

,

carga I dc�éJto de

SÃO FRANCISCO no SOL para NOV4 1081 \

Informagõ., como. Agente.
P'!OriaD6p�1i1J - C ...]08 HoepckeSIA - OI - Telefone 1.212 ( Eai. telel.'Bao Fraqcllco dO

....

Sul - Carlos Hàepcke S/A -CI - Telefo.:J'e 6 \11)0 � �MAC í[

-, '

�:----'--""'_--�-----------------------------------------

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
.

e, \

. DR. ANTONIO Dili MUSSI
Médicõs .

Cirurgia-CUnica Geràl':Pártot

CONSULTORIO: �
",

,

Serviço" completo e especialisado das DOENÇAS DE,
"SENRORAS,\com modernos métodil)l de diagÍlóstico e tra.
tamento.

.

_

, COLPOSCO�IA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

I �aiUotera,Pi. por ondag cürtaS-Eletrocoagulao,lo-
"Raios Bltra Violeta e Infra Vermelho.

COIl$u1tório: Rua Trajano, nO I, tO' andar - Edific10
do &fontepio.

Horário: Das 9 As t2 hora. - Dr.'MúBll.
,i Das 15 lis 18 ,hC)ras - Dra. Mussi.

, 'R-esidêntUa'- Rua"Santos�Dumo�t,'8• .\1100. i

-RAD�IOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade,. iliàriamente. DO �OIPita) .e CuI....

� � " " " -

OOMP1MDÃ"-'mANÇlY"-DXn"-lÍm;;T"-�-
-

-'__
' Fadada em 1870 - Séde: BAlDA

lNoaNDIOS E TRANSPOR'rE8
Cifru' •• Bal..c••• ',1'"

CAPITAL 8 RESERVAS .. H Cr'
Reàpouaabildadea ...... .. .. �••" •••• :. cr..
Receita •••.••• ••• • •• • ••••••••• ti ••••�.'. Cr"
AUvo ••••••••. ••••••. • •• _.. •• •.••••••#.8. Crt
Sini.tros pago. noa IUttniôa 10 ànoa •••• Clt
Relponaabilidadea ...... .... • ...... � • Clt

Diretór.:
,

Dr. P.IIl,hDo d"Utra !"relre •• Cãn.I.... Dr. Pras.1He .. lU,
hlalo M.-erra. Dr. Joaq1dlll Barreto cie Arai). • Jo" AlJr•••

."._-_T_-_-_-_- -.A-_-_-__-_-_""&-_Tr_-_-_-_"'IIf:.-_-_-_-_-_T_..;.. ..-_"'ffJ...;_..__-�.;J_T':_ ....ç..• : u _ • III'

10.10& 108.10
1.178.401:766,17

'7.055,245,10
142.176.60!,80,

<, 18.887 811,10
71.711.401:.01,10

Dr. Lins Neves
.

Dr. Polydoro E. S. Thi'9�
Mnter,.a Matéraidade e .�Ie. •• Kjdfco.. ,arteU.

. Hoapital de -'é.ridad. .. Boapttal de caridade de .....

CLINICA DE SENHORAS - CI:' rianópolls. Aaaistente da
,

RURGIA PARTes· Maternidade
-

)laPÓltieo, contro.!e"e�tratamento iJoeJlço doa órgios internoa, .....

.peeJ.Uudo da' gravidb. Diltur· cialmente do coraçio • ftaOa

tios da adolescencla e da menup&u- Ooeaçu da tirolde e demaJa ......
L PertubaçGet mena_lFIIa1a, h�",· dulu inter.'lU

u.çht e tumores do aparelho leni- !2IDIca • ,cirurgia de aenhoru _'

a1 'feminino.
..r -

Partos
)per.� . do atero, ovlrloa. trom· n.5IOTERAPIA .... ELECTROCAa-

... 'apendice, héroiu, ."úuea• .to. DIOGRAFIA --. METABOLISMO

�Ida plútiea do peJineo (ruo BASAL

aru) c
tORARIO DE CONSULTAS: -

\SSISTENCIA AO PARTO B OPE- D1A11aDlente-das 15 .. 19 bcJ-
RAÇõES OBS'rJmUCAS ruo

,-ou glandallU'el. ,tlroide. o..•

fOI. , hl:popise. etc.)
.

...

.

JlttarblÓl oervol08 -�
- Relimes.
7.o.,uitório R. Joio PlD_o, , - 'fã
".tll, ( �,

"id. R. 7 de Setembro - 1Idif.

;i'u fi Soou - Tel. 8411.

Rua Vitor Meirelea .. ti
Fone manual 1.701 �

RESID&N,C'-':1 c

- -- .

-�l
I.�enida, Trompowatl •

Fõne manual 7"

OO�ANIHLA. [O) -�.�� ROS CO�TRA
-== 8CClpENTES 0'0 TRABALHO mi

, -

Sé.OI! SOCI .... L.:

PORTO ALEGRE,

RUA VOLON ..Á.RIDS DA PÂTRIA N.� 69 • t.- ANDAR
"

CAIXA POSTAI.. lISa : Tel.UONE664j)'� fQEGR��' oPROTECTORA>

Agencia (leraf para ' S,ta�, Ca,tari'nâ '

,

.

Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
"

;

Caixa PoslaI. 69 - Tef nP,otectora·',--'-- FLORIANOPOLlS

regulares

o 8ablo
,_

)

Dr. Newton d'Avil,
CInlqIa ,eral .,.. Doençu d. s......

� - Proctolocia
FJetricidad.e Médiea

;:ouU:ltório: Rtia Vitor MeireI. a.

'. - Telefone 1.307
'

_ CoD8U�tal: ÁS' 11;80' hora. e l lar·
i. dO 15 horas em diante
Residência: 'Rua Vida! Ramo. a.

• - Telefone ,t.422.

Dr. A ..,
Santael.

(Parmado pela Í'aculdade ltaeto
uI de lIed1clna' da UnlTer.ldad.

do Bras11)
.

M6d1co por concurso da u.au.
01& • PsIcopatas ,do D1IItrtto

Pederal
h·lnterno de J!lospltal PIIlquJA.
tnco e. KanlcO.D!!1o Judi�o

da Oapl1;ai l"ederal
.

8l[·lntemo da Santa' <JU8 de III·
,
ur1córdia do Rio de Janeiro

'OLmIOA IU;I)IOA - DO�O.u. '

NERVOSAS
Oonsultr3r1o: lId1f!clo Amtl1a
••to _, BalA I.

Restd6nc1u,' ..

Avenida Rio Branco; 144-
Das 15 18 18 horu

Telefone:
Oonsultório - l..lG&.
&,eIlldlncla - UOS.

TORNA A ROUPA

Dr. Mário Wendheuse'n
� .édiea de adultGe • erl_
00uul�r10 - Buá .rolo Pinto. II

Telef. 1Il. 769
Qlaaulta dai C ,. II .....

a.sl!t)lela: I'di,. IkUdCt .. Mo
�".'lll

, Dr. Paulo Fontes
I Clltlioo • QPerador

=:rlGJ?e���i1:40!�4 -:
I lP!Imo, 'lleeldl!llcla: lhaa JSI____

I.. - Telafoae: 1.0'1
�

1'[Dr..Milton Simone Pelei"
. Clinica Cirurgica·

.

'

'j. cmuRGii....GERAL
- ... "Serviços dos Pr@fessores Bene�

Meto Monteqegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonlult&8: Das H ia f7 horu

R... �ernando Machado, 10

t .. 4114
CASAS II> HBRJPJlrOll

Posau� V, 5. c.... OU teneDoe ....
vender?-, ,----

Dr� M. S. Cavàlcanti
.::Imea exclullvamcmte da .na....

Jlu "' ..Idaaba lttarlllllD, 1.
T8Iefn.. II. n.

Nilo encontra coIllprador,
Entregue ao Eecr1t6r1o

._, L. Alves. J

Nua Deoool'O SI, "

"VIRGEM' 'ESPECIAL1DA E" da
CIÀ.,WETZEL�.:I N [) u�rrRI 1.L .. JOr�V í L L�: (MHa� r'�iSl

,
,
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Dores
fliS (olfas
.ervosbmo:
_;,Reumatis_mo r

<;
A alimentação inconveniente, o ex

'cesso de bebida.s. resfriados�,etc,
cbngam frequentemente os rins a
um trabalho forçado, Os transtõrnos
-dos rins e do aparelho urinário são
.a causa da retenção do -ácído úrico,c.frequentes leyantadas noturQas. do
-res nas pernas. nervosismo. tonteiras
tornozelos i \l ch a dos. 'reumatismo'

�'{)Ihos e!?papuçad�s, e. em geral, �
.ímpressão de. vethíce precoce'. Ajude
-zeu,s rins a purificar seu sangue por

. 'meio de CystcII'. A primeira dose co
-meça a trabalhar. ajudando seus rins
.a eliminar o excesso de ácidos, fa-

, zendo assim com que se sinta como
.. .novo. S,?b nossa garantia Cy�e.. deve
.ser tnteíramente satisfatório. Peça<yate.. em qualquer farmácia hoje
mesmo. Nossa garantia é a suá.maíor proteção.

',,,-Cystex no t�atam8ntG de:
_

. CISTITES PIELITES E URICEMIA

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

. ':Enamorados
pela voz •..
.•. Lo'NDR'ES, 16 (V.A.) - Até ai
tgara �rnouem encontrou. expiico)
?1;ão' pqra o [ato de que ú' Compa
.nhja Telejonica de Londres perde
"mais funciondrias pelo casamento

.do que qualquet: outra repartição
,,�lo GoverM. NQ-.pri-meiro semes

-tre do corrente a�o, 450 jooen« re-

-nunciaram q, seus empregos para
, .

. •casar, e, O fato provocou grandes
transtornos na vida da repartição,
<que foi' obrigada a recrutar novas

.telefonistas. A usüc« explicação •

..eeçundo às autoridades. é que os

_>-:jove:ns�.pareCem da1' aaora maior

importancia a uma voz aaradauel
·4l0 que a "quaiquer outra qualida:
-de feminina.

I ;-.
"

_.. • •••••••••••••••• '-1 ••• �••••

.TINTAS'" PARA IMPRESSÃO!.
.c.o.r TJ) M A Re

Linha P. Ale
',gre ...Cabedelo

. RIO. 16 (V.A.) - Seguiu- para
.Nova York, via aérea. a guarnição
-da Marinha Mercante, chefiada pelo
-eapítão de Cahotagem. Dermerval
Andrade de Carvalho, a fim ele re

� ceber naquela cidade -o vapor "San
ta Mônica" que desloca quatro mil

,,<-<,,·e 600 toneladas. destinando-se à Ii
nha Cabedelo-Pôr!o Alegre, A nova

• unidade é de propriedade da 'I'rans
rrrarítíma Comercia i.

'.

GUER«A
AS_CARIES!
SOMENTE
'KOLYHOS

, ,.

AS COMBATE
\. DENTES SAD'IOS E BRILHANTES,

sio QS de todo KOLYNOS-ISTA·!
� MAS. VEJA ESTECOIITRASTE...

Jesfes 8 modos
olhe cs dantes de outra'

boca: ." coriado.s e mal
cuidados. Isto pod,ria ter
sido e""àio, com uma vi- .

sita ao �entisto e ci uso

l:iiario d'e- Kolynos. ,
.

ELIMINAN'[)O
OS ÁCIDOS'DA BOCA.

Os ácidos da' boca. que causam as

caríes; ficam neutralizado s logo
que os ingredientes anti-ácidos de

. Kolynos se põem em contacto com

-3 saliva. Esses mesmos ingredien- ;; "
tes dissolvem a película que seu-

.

timos sobre os dentes, antes de
escová-los com Kolynos, E nessa"
'película que as bacterias se ocul
tam e se reproduzem.

OUTRA fAMOSA KOt.YNOS·/STA
.

n"-,.
trapezista do famoso

,A
-". nO. circo Ringling 8ros.

: /)cJ� and Barnun & Bailey
I

� ,.empre 'usa Kolynos.

DESTRUiNDO
AS SACYERiAS

P: conhecida bactería "Lactobacillus
Acidophtlus Odontclytlcus" é a pro
dutorá dos ácidos que P"ovoc3m as.
.caries der.tartas, So "'E:'nte Kolv nos
cõ'n'lerrt"'éerrôs :b:gr>óientes que são
mortaís oara essas b:iderias. Estu
dos denÜficos real i cados em famo
sas universidades norte-americanas
e europeias. provaram que cerca

.

"de 92% das bacterias da boca são
desrruid-s por Ko'ynos. Este efeito
de Ko'tynos dura varias horas!

PERFEtl'AMENT&
A .espuma penetrante e abundante :

de Kolynos retira 8S partículas de .'

aumentos que não forem removidas .

pe.a eSC.)V8 ... edeixá os íngredíentes-r
. prot 'tores de r-..olynos na surpertí
cie dos den tes, para evitar que se for
me nova pelcula. Essa espuma pe-.
netrante leva os Ingredientes anti
ácidos e bactericidas deKolynos aos'.
lugares perigosos .... atacando real
mente a causa principal das caries,-

Basta UM em na
, "

escova seca.

Melhorel; resultados
são obtidos escovando-se' os
dentes com Kolynos, depois de cada

K.-,J·07.

'VENCE-SE
.

..
""

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

/
.

- íW:LaWl

1· Azias,Uis.pepsias.Gastrites
. ,i

�apaina do' Dr. Niobeg
Ante-ácido poderoso,me
dícamento d�grande va
lor no I tratamento de to
das as enfermidades do
aparelho digestivo.
Contém vitamina B 12.
Nas farmácias e .droga
rias e pelo Reembolso .

Caixa Postal, 3383 - Rio

/I'

I
p.om p.::m"f'iflllnp. narn 1ôO lif.ro. (lI' .•orvate. p(fniDiI'cl" ·p.om p.(}m.

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P. e bateôei'mli com mo

tal' de 1 H. :B. em perfeilo- estado de funcionamento B_conservação.
TRATAR N'O "EMPóRIO ROSA".

\

i.

1" C ITAZ.','j,.�".".. ilDillh',relll 14hl'lcae� A Ccna ",5, CAPITAL'" jjhamo II -.ahmg50 cio.

_;;
vll!to �ntaD dai 8ftlltua,i'��. eu,ulIi ,oompl'Gsl M�TRIZ em

....�_ mE S#it#$ãé§4;:S: .m:;;mmyW·'!l!5rfm±ggy ?& �=rrr:m.BJDmlflllJ""">I!!í"'""'a'lll!!Ml!!!S.i!!!AS?Il:I!iMIII!!l!!'1i!I!!III!IIIIi!ílMR!I!i!lmlilillliftliDlliiilil!l:miiii**2!lMiiu5:ll IIIIIIl_IIiilII!I!Zl!!!l!lllIlD_IlllilÍl_!!iIIIIl_ftllli&4E9El11E'il__!Il!!!lliii1UIlII!I!III!!JI_1III

Fabl'loanto 'O dl.tl'lbuldol'''· da••famtldal Gon
f.cgõ•• ·DISTINTA·_ o RIVET�, PO.IU. 1,I'm g,an�
d. IOl'tim.nto do, .aa..mil'al' rllcado••' l:íl'hu
bon. o balatol: aIgod5... lmoJllal o cnlamlDto.
par. alfaiato••

·

q\l.� reaobo dlr.tam�n�. d:il
SXlll'IJ� C�meiG•••t•• do h'bl'.lo. ,110 ••ntlalo cll:lhr.í fa.. rom �'ILD.
FlolPlanõPoUll,� lFIIcIAIS em Bhu:DOZU!UI:e LaJ•• :·

I
I
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

VODcida' pelo uruguaio Turnes- a' XIV
Volta Ciclisiica de Porto Alegre

O nosso conterrâneo' Samuel Santos obteve
o honroso 5.0 lugar

Samuel Santos

Campeonato Carcaio
. de Futebol

RIO, 18 (V.A.) - Foram os se

guintes os resultados das pelejas
efetuadas pelo certame carioca de
tutebol :" Fluminense 1 x Botatogo
O, Vasco 3 x Olaria 1, América 2
8:' Flamengo 2, Bangú 5 x Bonsu

cesso 1 e Canto do Rio 4 x São
Critóvão 3.

Compeonato Paulista
. de Futebol

'SÃO PAULO, 18 (V.A.) - Pelo

'Camp.eonato Paulista de Futebol,
foram nealizades ontem-seis- encon

tros que acusaram os seguintes re-

'sultados: Palmeiras' 4 x Guarani
O, São Paulo 2 x Portuguesa

-

de

Desportos 1, Corintians 2 x Portu

guesa -Santista 2, Ipiranga 2 x XV

de Novembro i, Juventus ,3 x Jába-

quara 1 e Santos 4 x Nacional i.

\

Vote em Guido Bott

para deputado Estadual pelo PSD.
/'

'h

Arrazado o Boccduvcr
?or - 10xl venceu o Atlético

Com uma assistencia reduzidís- tagern do campeonato. Amorim
-

sima. Atlético e Bocaíuva deram (4), Chocolate (3), Augusto (2} c

continuação, ante-ontem,' no está- Gentil foram os goleadores da
dio da rua Bocaíuva, ao certame quadro vencedor, o qual atuou as" ,

de profissionais. O "onze" bo sim formado: Santana, Waldir �

quense, atuando desfalcado ds Luizinho ; Cazuza, Chocolate e Pe
mais de metade de seus titulares, dro; Augusto, Motorzinho, Amo
foi: impotente para conter as ín- rim, Morais e Gentil. Apitou a

vestidas do seu valente opositor, partida o sr. Lázaro Bautolomeu
o qual embora sem ri concurso de com boa atuação. Na prelímínae
seus "titulares .Gatinho e Caréca disputada, peltls quadros de aspí
realizou a sua melhor performance cantes, levou a melhor o Bocaíuva
destes últimos anos, vencendo por pela expressiva contagem de 4 a o.
10 a 1, representado ,a maior eon-

Eurípedes Bíttencourt; Guarda es-
_

porte - Lauri Silva; Conselho
F'isoal - Osni Nelson de Sousa..
Euclides Correa. Ney Vieira e.

Aldo Vargas. , ,

Feliz gestão, para maior glária
do esporte menor doe Santa Cata

rina', é o que desejamos aos orien
tadores do valoroso clube.

o Internacional, venceu em Curitiba
CURITIBA, 18 '(E) -A equipe eúse, ,pelo escore mínimo. Ama

do Internacional, de Porto Alegre, nhã, terça-feira, o campeão gam
realizou seu prélío de estréia on- cho enfrentará o Ferroviário, li..

tem nesta Capital, levando de ven der do certame local.
cida o Atlético, campeão pararia-

Em São Francisto' do Sul, �

o

Bri'ânia, de Curitiba
Na cidade de São Francisco do

I
do o, Atlético, líd-er Invicto dOt

Sul extreará hoje o esquadrão do campeonato ,da Liga Joinvilense
Britânia; de Curítêba, enf'rentan- de Desportos.

Becord Futebol Clube
Em reunião de assembléia ge

ral. realizada a 4 do corrente foi
eleita a nova diretoria que r-egerá
os destinos do Reoord Futebol
Clube, agremiação fundada nesta

capital em 28 de agosto, último.
São os seguintes' os novos dirigen
tes do simpático .grêmío : Presi

dente de Honra Dr. Osmar

Cunha; Presidente - Laerte Mar

tins; Vice-D.sidentte - José Silo

va; 1° Secrettário - Fred-erico
M. Silva Neto; 2° secretário -

Euclides dos Santos; 1° Tesourei
ro - Zenon Saibro: 2° tesoureiro ••

- Zilton Saibro; diretor técnico JOAO BATISTA BONNASSIS
Ivo Schmidt; Procurador .Geral PARA DEPUTADO ESTADUAL

Record Sulamericano de Atlelisma
BUENOS AIRES, 16 (D.P.) --

0I
minutos, 32 segundos � 9 decímos,

-atIe,
ta Oscar Gaugarou 'bateu o re A marca

anter.ior"pert�ncia
a �aul

corde sul-americano dos 1.000 Ibarra. desde 1944, com 5 mmu

metros razos, com o temp� de ,ri tos, 33 segundos oe 8 decimQs.

FIUZJJ LIM.4 & IRMÃOS ./Cons. Mafra, 37 Extrato de Frutas Vitamina ç
Florianópolis Hidratos de Carbono etc·

".
----_--------

Em Porto A.J,egre realizou-se an- nacional o -jovern <l valoroso cam

'te-Olltem, com o concurso de 40 peão .f'lcríanopolitano. A ele e à
·renomados vedalista§, a XIV Volta entidade eclética os nossos para Setenta pesso'as.elCiclísticll da Cidade,' triuhfando bens pela magn'fíca conduta na

espetacularmente ô uruguaio A- \maior prova já realizada no sul do, t�.J"radas vivasméríco Turnes.' oa's,<;
o nosso conterrâneo Samuel .,,_. ,

'

I
MANILHA, 18 (UP I - SeLenta

�ntos,
_

r-epresentou a Federação '

'

'

,pessoas, inclusive' mulheres C'

mn'
- ,

' .

.; crianças, foram enterrudas vivasAtlética Catarlnense na árdua e· O BATISTA BONNASSIS
,

, hoje, quando o vulcão Hib.ok, d.a-sensaclonal prova: classificando- PARA DEPUTADO ESTADUAL ção inesperadamente. SeIS lo.cah-
.e no, honroso 5° lugar. Firma-se,

, 'I dades ficaram totalmente cobertas
-assim, cada vez mais no, ciclismo • • • • •• •••••••• ,••••• ti

•

pelas CInzas.

La Molla conservou seu, tilulo
DETROIT, 16 (U.P.) O pu- ria seu titulo em jogo contra Su.

gílista francês Laurent Dathuille gar Ray Robinson, no mês de feve..

foi derrotado pelo boxeur . amerl- reiro proximQ, em Chicago.
cano Jack La Motta.

DE'fROIT, 16 (U.P.):- Após
uma- luta encarniçada, Jack La

: Motta, campeão mundial dos pesos

medios, -conservou seu titulo, há

Lendo o "challenger" francês Lau
rent Dathuílle. -numa luta em 15

assaltos a-qui realizada.
Dathuille f'oi . -posto

I

nocaute no

fim da peleja,' quando eslava a 13

segundos apenas do soa-r do gon

go para encerrar a luta. Com efei

to, o juiz +proclamou La Motta

vencedor por K.O., depois .de dois
minutos e 117 segundos após o 0'0-

: meço dos 15° 'assalto.
'-

:pE'fROIT; 1G (U.P.) - Jack La

_ Moí.la. que conservou seu titulo
í de campeão' mundial de box, na

categoria dos pesos medíos. anun

- ciou hoje :à Frunce Pr-esse que p:)-
/

'

f

, '

.. .... .... ..... .,.. . ..•

CASA, MI$C�LANEA: dlttti
bui.dor. doi RAdial � R. -:O. •

ictor. V61nl••• ;'Oiico..
Rua Cooaelbeiro - M.tra

,

I

,�

, �,
J_ éD:tJDi7'{lr(J� r �p

.

• I.IMÃÓ
• ABACAXI

• lARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(ar/tio tom tgenvelopes
de 5 frulQ� dllerentt5l'� t4(J(J

,

\
�

REEMBOLSO POSTAL
'PARA TO/)O PAIZ ,

'Prod�'t()s $1)& ....FRUTI
. CAIXA POHAL 1008

-

CURlnBI> - PARANA'

" \
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Partido So�ial D emocrá tico
SeçãQ

Ao eleitorado do Estado' de Santa Catarina:
A Comlssâo Executiva. do' Partido Social Democrático, Seção de

Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo nono (9°), dos
aeus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do 4eleitorado catarinense
os nomes 'dos candidatos do Partido às eleições de 3 de outubro pró-

Para Governador do Estado:
Dr. Udo Deeke, engenheiro civil;

Para Senadór Federal:
Dr. Nerêu, Ramos, advogado;

/

Para Suplente de Senador!
Dr. João David Ferreira Lima, advogado;

Para Deputados Federais: .

Dr. ;Nerêu Ramos, advogado;
,

Dr. Armando Simone Pereira, advogado;
Dr. Leober.to Laus Leal, advogado;
Orlando Brasil, prbfessor e contabilista;
Dr. Joaquim. Rarnos, advogâdo ;
I)r:- Agrippa de Castro Faria, médico;
Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;
Dr, Antônio Nunes Varella, advogado;
Dr. Rogério VIeira, advogado;
Dr. Cid Loures Ribas, advogado;
Dr. Aristides Largura.-:advogado;

'

Vitor Buhr, serventuário de justiça; _

Para Deputad.os Estaduais: -

Abelardo Sousa, professor; ,

Ado- Caldas Fanico, funcionário público;
Adolfo, José �artins, fazendeiro;
Dr. Áfçmso Mária Cardoso da Veiga, funcionário públíeo;
Alcides Abreu, funcionário públíca;
Dr., Anes Guálberto, engenheiro civil;
Angelo Ponzoni, industrial;
Dr..Antenor Tavares, advogado;
Dr, Antônio Dib Mussi, médico;

,

Dr.,Antônio Gomes de Almeidâ, advogado; .

An,tônio Tauílle, militar';
.

Dr. Armando Calil Bules, advQsado;
Dr. 'Armando Valérto, de Assis, médíco;

i' ',Arno Oscar Meyer, industrial; \.
Arnou Teixeira de Mello, serventuário de justiça;
Augusto Bresola, industrial;'

'

Eduardo Vírmond, funcionário público;
Dr. Elpídío Barbosa, professor;(
Dr, Fernando' Oswaldo de Oli�eira, médico;
Guíâo Bott, bancárío,
Dr.�' Ivo Silveira, advogado;
Jaifo, Callado, [ornalista; ,

Dt-:':,Jnão B�atista BonnassisJ,:J!l!yogado.;
.. D�{.(;)'áu' EialvãIef Pirês, 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, serventuário de justiça;
Dr.•José GaIloUi Peixoto, advogado;'

'

José Motta Pires, professor;
Lauro Lochs, professor;
Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr. Lecian Slovinski, advogado;
Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;
Luís Bertoli Junior, serventuár-io de [ustiça;
Manoel Siqueira Belo, serventuário de justiça; "-
Dr. Mario' Ma,fra, advogado;
Dr. Norberto .Bachmann, mé'dico;
Oscar Rodrigues da Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega, serventuário de justiça;
Dr. Othon da Gama Lobo d'Eça, funcionário publico;
Pedro Bittencourt, industrial;"

'

Protógenes Vieira, f:armacêutico;
Dr. .Ro:JJertG .l\'[ündeÜ de Lacerda, ádvGgado;
Torquato Tasso, funcionária público;
Waldemar Grubbá, industrial;
Dr .. 'Walter T,enório' Oavalcla.nti, (ldvogado;
Wenceslau Borini, industrial;
Dr. Wigand Persuhn, economista;
Dr. Wilmar Orland{) Dia!l, advogado;
Dr,. Ylmár de Almeida Corrêa, médico;

, '\

'Ao l1ecomendar ao 'altivo eleitorado de S. ,Catarina os seus can°

didatos�" o Pantido Soc�al Democrático ·está na certeza de haver ap'on'
. tado nomes que, unidos, por um só ideal partidário e dentro do mes'

;simo:

,

l'

i

<,

.

ii
I

1

",

de' .Scnto
morprograma, possam trabalhar devotadamente pelos .altos ínterês-

ses 'de Santa Catarina e do Brasil. .�
. .

Sufragando êsses nomes, pode o eleitorado esclarecido dia nossa

terra ficar convicto de que' terá, com o seu voto, contribuido para

assegurar o bem estar, a -tranquilidade .e o progresso do Estado e do

Brasfl,
Florianópolis, 8 de setembro de :1.950.
A Comissão Executiva:

Sistema pr·óprio, 'de. prevídênclà
�\. social do, Exêreite

,
"

RIO, 16 (V.A.) - o Exercito vai I da Costa designara uma comtssüo O I SOLA�nst�tUlir .um si�tel�a p�op�'iO< �� I en.ca�l',e��:�a'?e elabo,::a'�.O� .p'!a�?�� _ 1:8f& co: ocar�
"

'

previdencía soc.lal,�:.1>_ara�D que:: J.!l de.Pl"(}v-l1'.l-enllllr'e· 'a'S:s1iS'tencla a .ser '.

8a''patohá- 'ternDOS o minlsrro üanrobert aplicados aos membros o Exercito. ,em seu
.

,PROCURE

Ir.������e��ar

,. I,

"

.:,:.

i-��'
i. !.,�

i •
�.�;y.f. I'

�"1 •
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/;: i :'�'"
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Calarina •

•• ,' • !

• ,.J::�'>

"

;-- T
__ o �-

..... �.

'Nerêtt RamQs
Aderbal Ramos da Silva
Adhemar Gal'c'i<J,
Agr'ipa de Castro 'F_.aria
Alfredo Campos,
Alva1't) Soares _Maclt!I.do
Anes Gualb.erfrJ -.

AtíUo Font�
Ca1'108 Spe1Jlll!.ç.q, _

Carlos Zipperer Sobrinho
Celso Ramos "

Elias Angeloni
Ernarii C. de Birttencourt C�Fillt!! :;�:

, PrenciscovBetüamin: G'altQtti '
'

Frederico Ifardl � .

Gasparino Zorzi
Heitor Liberat»
Ivo d'Aquinv
Jairo Callado
José Boabàid,'
Lauro Soares

", ,10);

.i

,

•

. �:.- .. ,'

"

. Oscar Bodriaues da Nova
Pedro Kuss
P-edro Lopes V(eira
PQmpílio Pereira Be-nto
Roberto OÚvei1'u '

ROflério Vieira
'Serfitim; Erne�to Be1'kJsO
Valér._io Gorhe�
YÜor Buh»

"Que dôr nas

juntas! Nem

posso levantar
o braço!"

,t

V A··L,'V'U L A S
,'� cL \'cíII' t clt,'

,'_

"'-'�".�/ ... ,
$

, MAIO'R·_ ESTOQUE
'

..

Atlântida ftáüio 'Cát.lda.
Rua' trajano, l1' r-

Créditn
.

Molúo Predial

-' ,

Para_que'sofrermais1
,

� , 'A:pliêri�e 'u�": � . i::�
E�j,a5tro, s�;al�f " '

qu.e"-'. alivia' n� hora.
".dores, reumáticas e

'

'musélJláres, "'fiéVfat� .

gías," contusões, PQn�"
tadas, lumbago, toi'� i

ceduras, etc. l..- ,

Avisamoli 'aos nossos prestamistas que em vIrtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossOs sorteios que sãa bàsea-. ,

dos 'nes' resulta:dos dá �xtra'Qilo da referida loteria não eSltão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a. funciGnar,
realizaremos cada semana um sorteio até quê (:)s mesmos fi·
quem em dia.

I. MOREIRA � CIA.
CONCESSIONARIOS

,
.

Aplique JA um,. ,.:

....
'

.....
' . ..

.. ....

"'..1. r.Uel..... ,.t. auc••• �

I
.... ' ... rlllllall. J

'

'

•

_... alo aJa••C' •••.• ..lli..

'r....te 'ara .... IIPUWOLIIO·
1-6 ama e�4erJif)&J •• ; ,ÇUDITI
.U'1'UO ;�DDüL. ,

"'VENDE�SE
1 escrevaninha qua'si 'nOva com

5 'igavetas à<Ruá Anitá GaT�bald4------------------------------------------------�------\

" At'lântida

.; : .

':c�:. Al.-:�S�:.A
Aluga·se uma, à Rua Major Cost8rt

n. 32,. .

'

,Tratar no Ba;nco Agricola.
.... � . . . . . . . .. . ..

'. V�.�jap.,�e
Precisa·se dec um que, conheça tOo'

:d.o ,o Estado. ..
"

,. Tratar com 'o Snr.' Wã?1dyr, no BaIll'"

co do Distrito Federal ,8. A.

R á d i O s· A' t: I ã n t i d:
LO NUA'S

AUintida -, Q .su,cesso _�a_.técnica: electr,ônica - �tlãnllda -Super eonstr,ução p�ra durar..:_mais -- AtlãnUila - Som, natural· Alta seneiibilidade-
.,

Grande ltleance .Otima seletividade VENDAS A ,vISTA E A LONGO PRÀZO
Rádios Electro,a� Transmissores AmpJifícadores _

Rádio· Cata'rinense LimitarJ'"
Diretor tecnlco WALTER LANGE Jr.

I
E CURTAS

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459
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"'ANDAM POR Aí ENALTECENDO UMA ALIA NÇA ESPúRIA, QUE ME VISQU rESSOALME NTE, FEITA POR 'AQUELES QUE RASGAVAM
NA PRAÇA PúBLICA, ·RETRATOS 'DE GETúLI�, ENQUANTO O INTERV�NTOR, QUE ER A APEADO DO PODER; TELEGRAFAVA A

VARGAS" AGRADECENDO-LHE OS SERVIÇO S QUE ÊLE HAVIA PRESTADO A SANTA CATARINA - (DO DISCURSO DO SR. NE·
-

RÊU RAMOS, EM BRUSQUE).

FLORIAHOPOLlS- 19 de SetEwb!o --de .1950

Seereíarla da Segurança Publica
Delegacia Re'gional de Policia

. .r. E'dital D. 8 . _,

-:

Ó 10 'I'enente Euclides Simões. de Almeida,,,,Dele
. gado Regional de Polícia, dos _Mu'tüc,fpios de Flot-ianó
'Ih" São Jôsé, Biguaçú, Palhoç-a; Nova Trento, 'I'ijucas
,e Porto .Bélo, na forma da leí. etc .." K....,

Atendendo ao Interêsse da ordem publica RE80LVE proíbír- nos

'l\lunicirpios de Flertanépolís, Biguaçú, São José e Palhoça, Ia' venda em
doação de bebidas alcoolicas nos cafés 1)ars botequins e estabeleci-
mento congêneres. das:

' .

, 9 às 24 horas. de amanhã. dia 19- de setembro; ficando os ínfrato
res sujeitos às ;penas da lei.

"Pública-se e Oumprase :

'Cidade de Ftoríanópolis, i8 de setembro de 1950.
. 1° Tenente Euclides Simões de Almeida•.

Delegado Regional de Polícia.
.-

Comitê Otlando� Brasil
Acaba de ser organizado, nesta Carpital, o "COMITE' ORLANDO

·BRASIL", 'que visa, trabalhar pela reeleição do ilustre deputado à Ca
mara Federal.

Integram o Comité, figuras de projeção fios meios militares e no.s
meios catolicos de Ftorâanopolís

.

poi,s· o prrifessor 'Orlando - Brasil,
alem de ser uma dás personalidades mais representattiva�� da famili-ll
catoli� ,cll!tarine-n,�e, mereceu .a� simpa!ias das Classes �r�iadàs .�ela
sua brílhnte atuação em benefício da lei 11-56, quê. estende aos milita
res em gerar as vantagem da Iei ,288 e também da lei· 616 .•.

R>eferindo�se a esse nosso emerãto conterraneo, o Rev�' Padre Leo
poldo Brentano, o grande mentor dos Circules Opeearíos, no Brasil,
teve iaS seguintes palavras: _

"E' necessario mesmo que trábalhem rpel_a ,su'a reeleição opser
vando os ci-rculistas as instruções contidas no l\fanu�l... Faço,
pois, votosrardentes,_para que os cirüulistas, o aperar.iado e o povo
,catarine[lse em g.eral, lhe dêm a vitoria, no proximo pl�ito."

Oianle disto, é de esperar que Q wofessor Orlando Brasil conte com

grande sufragio de' catolicQs, de oPerarias e de militares, c'ertos to·
dos, que elegerão um dign.o repreííen1ant,e a.o' P,mrlamento NacionaL

Insegurança para a propaganda
. POUtiC8

'.

em Minas GeraiS'
'

Telegrama" dirigido ao ministro da Justioa
o ministr.o da, Justiça rece'beu,

procedente de Extrema, Estado
de. Minas Gerhls, ;0 seguinte, tele'
g,rama:
"Em virtude de fatos anteriores

e novos indí-cios. de perturbação
da ordem por 'parte de autorída
de policial facciosa, sentimo-no.g
sem a menor ,segurança para a. pro·

pag:ánda epolíÚca' tpl-eito próximo.
'.

-Solicitamos urgentemente garantia
'

para as .eleicões -de 3 de outubro.

Saud'ações cordiais (as.) _ Alfre-

do Olivoti _ Presidente PSD, João

Egidio Sobrinho Presidérit.8

PSP, Seba;�ião CamafucL _ Pre·

sidente PTB e Olinto SO.ares

candidato prefeito".

OSNY 8414 & elA.
.

'.

Rúa Jeronimo'Coelho, 24 A
Florianópolis

Aca'bam de receber
Maquinas de escrever

CONTINEN'rAL
ERICKA - portatil
Cosinha americána
esm,altada marca

«SECURI'I'»

ADrove'itamento
(

dos
aprovados ,

RIO, 18 (V.A.) _ o pr·esidente
a República assinou decreto man

dando ·aproveitàr os ,oficiais ad
ministrativos, escritufarios, da"
tilograf{)s, guardas livros e almo
xarHes aprovados' em' concurso
em todo o BrasiL. Ào mesmo tenl�
po, determinou que-,a Caixa Eco.
nomiç,a permita aos empregados'

.

da "-Light".a realização de .em-
pr,estiÍnos.

- .

I
'

Suc.,Frufi
O' complemenJ(i) alime�
tar pQr excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
HIdratos de carbono .

.J

-,

I'

o sr,. Nerêu Ramos recebido, ,juntamente com o,candi
dato Udo Deeke,em Brusque,por grande massa popular

S. .Excía. _agr�dece ao povo. os votos que o levaram à Vice-Presidê-ncia da
República. Homenagens do Ginasio «Consul- Carlos Renaux». �

I Comício na Praça da Bandeira.

...

Bealizou-se 'às 17 horas, na Pra-
ça da Bandeira, concorrido 'comí
cio falando os 81'S. Alexandre Me-

A chegada Festiva recepção I' G
,.

B I

.

.

O E' t d A
['ICO, enesio ,e sane, sra.: d. RI'

BRUSQUE, 16 ( s a o)
.

.. ",'. -:- láría Gomes, candidato a deputado
I comitiva chefiada ,p:�o ermnente e' tad aI "Jo e' C t lU"' d de.

� s u S· os·a . mIr·aIl a, e
.catartnense dr. Nerêu Ramos che-

t d R I 'S h ff I Ud
'

. . pu .a o au s ae er, ur. c t S ígá d PÓ' d B
gou a entrada desta CIdade às

.'

e 0 VI ano a ar qma,· e rqs�'

10,30 noras, onde a recepcíona -Deeke. dr. Agripa Faria e dr. Ne- que e o reitor do Séminárío de À.
rêu Ramos para, uma multidão

ram -numerosos correligionários e ., zambu]a. -rs 20 horas foi ofereüE
calculada. aproximadamente; em

autoridades locais, destacando-se a do ao sr. Nerêu Ramos um grande
"

,

.

2.000�essóas. ,
Os nomes dos srs .

presença .dos srs, drs. Osvaldo drs. Nerêu Ramos, Aderbal Ramos jantar pelo Ginásio Consul Carlos

Horn, Juiz de Direito, Edgar Ritz- ,da Silva e Udo Deeke, continua R,enaux,. usando da palavra, IÍessa,:
.

PP'blí P feít I " oportunidade, o prof. Arno Ris-
mann. romotor u ICO, re ei o mente eram ovacionados pelo po- t - di , t d 1 it d .

Paulo Bianchíni, industrial Otto I
' OW, !l.e OI' aque e �On()eI ua ?'

R 'P'd t d C
vo, que, dessa forma, demonstra- estahelícímento de ensino. O VI�

enaux. resi en e, a amara líd
.

d d
.

I /1 .
-

M
..

I G 'lh R' va sua so Jane a ,e aque es

10'1
ce Presidente, agradecendo, teve-

untoipa sr. UI erme enaux, 'bl' " .

J 'd C t M' d did t
mens pu rcos • I - oportunidade de produzir mars

ose a os a iran a, can 1 a o
D f t d f

. ,
'

" -

d t d "A ô �.
e ron e a Pre eítura. a hora uma bela peça oratória. Amanhãc

a epu a o ,estadua.! nt ni'" da ch g d d N' R
. . . ., e a a o sr. 1 ereu amos {j a comItIva segUIra ePara Gaspar e-

H.aendchen, candidato a Prefeito comitiva,- também estavam presen Blumenau,
. estando tambéln alí os srs. drs. Udo _ .,.. _ -••••••;.••••�••.:" -..••••••- __•••••_._._._.._..""

O s i g n O" nã:o a n i rn a
.

Quem diz govêrno udenista, es· faix_as, demllssõ:es e 'remd!fAões ãé'
creve o "Corrido da Manhã" de funcionári'os por perseg1tição poUr
referência ao sr. MiNou Campos, tica, sucedem.se em. vários muni.·
diz govêl'rto sob o si'gno do Briga· cípios do interim'. ,Mai·s -de um'"

fieira. pesse.dista já nW1'l'ell a�sasS'i'lla·- .

Em llUnas, como se sabe, está ha- do e rnuitos têm sido baleados-
Sob vibrantes aclqmações a' cOmi' d -

t
'

.

I d tven o _uma ,pressao errzve e o.
Os cri"iniàosos passe.iam nas ruas:Uva' chega ao Largo 4. de Agôsto. dos os órgãos gOÍJe1'namentais' SÔ"
ao lado do detegado de policia e po.-·

bre, {) elei-toI'la:do \indepef:dente (!
titicas udejdstas.

principalmente contra os adver-
sários. As prisões, espewcamentos, '0 "signo", como se vê, não ter.l:c!

ameaças de morte, rasgàrnento de nada de anima,dor ..•

Deeke, candidato a Governador do
Esta;do, Leolb'erto Leal, .ex-secre·

tário da Via.ção, ,e Obras Públicas
e deputado Raul SchaeffeI:. A ca

ravana lotando um' g-rande número
-

de automóveis' se dirigiu !para li

cidade.
J

Saudação ao sr. Nei'êu' Ramos

Desfile escolar
No Largo 4 de Agôsto, ao lado da'

Ponte CeI. Vidal Ramos, os ·excur-
,/

�ionistaS' r·eceberam aplausos de
grande mass�, popular e alunos dos
estabelecimentos ,/ escolar.es, ruo

mando, depois, a" pé, para aPre
feitura Municipal,. por ,entre alas
de ,escolares, sob constantes vivas

4_a "multidão entusiástica. No, pa

lanque oficial, I armado defronta
da Pre1'eitura, o Presidente da Câ'
mara_ sr. Guilherme R·enaux, em

nomé do Municí;pio; saüdou o Vi"
ce .Presidente seguindo-se impo·
nente d·esfile de escolares ·8 clubes

d,esportivos.
Almoço de 150 t�lheres - Vf:sita

- à sede dQ Clube E6portivo
Paysandú

ÀS. 13 horas se realizou um aI,
moço' de cento ,e cinquenta talhe.
res nQ Clube de Tiro e Caça "Arau
jo Bru"S'que" falando Jem nome dos
convivas o sr. José Germano
S_chaeff·er; a sr. Nerêu Ramos, em

notável discurso, agradeceu a no
- I

menagem que lhe 'Presta.vam 'àque·
le instante, ,d,e,clarando, 'em. meio
à bela or,ação, que sua visita a .di
verso.s municí,pids d,o Estádo' fôram
determinada pela. necessidade de

"

PARA FERIDAS,
ECZEMAS

,- ,

iNFLAMACOES,
CO C Et-R,.A"S,.
fRIEIRAS

. ,

E 5 P I N �+Á Sr E TC.

,

..

agradecer ao povo o sufrágio que
levara à Vice Presidência da Re

pública onde tinha sido possivel
melhormente servir à sua gente .

.
Às 15 horas, o .sr, Neréu Ramos e.

comitiva' visitaram o . Clube Espor
tivo Paysandú. assistindo l a uma

partida de futeból.

Grande comício na Praça da Ban
.deira _ Ovacionados os nomes d08

S1'S. Neréu. Ramos, Udo Deeke e A

derbtü Ramos da -Silna - Jantar

ôferecido pelo Ginásio "Cônsúl
.
Carlos Renaux"

f .).

FV0GQarião,
"Que o P. T. B. marche tI·e acôrdo com ° P. S. D. foi sem

I])r,e o 'Ponto de vista' do meu partido, obediente -aos des,ejos
reiterad,amente expressos pelO nosso eminente chefe, senador

Ge.tú�io Vargas" _, (Entr.e;yista do presidente do �P. T .. B.)
xxx-

� "Desminta minha aprovação ao acôrdo com a U.D.N. aí

divulg"ada p.elà, imprensa e boletins" -:- (Telçgrama 110 pr.esi
dente do P. T. B. ao s·r. Ca.rlos Gomes).

. xxx
,

"Para evitar. males maior·es deveis providenciar imediata- .

ménte nomeação de um;:!, comfssão para dirigir o pleito 'com

posia elementos notoriamente f,avoráveis corrente Nérêu"

(Tel-egrama do pr.e.sidente do P. T. B. ao ex-presidente Saulo

Ramos).
xxX

"O diretório nacional poderá destituir o's

taduais q�e não obedecem a orie�tacão 'Politica
(Dos estatutos do P. T. B.).

diretórios ·es

do Partido'.'- .

f
I'xxx-

"Para salvação de .Santa 'Càtarina, votai em Irineu Bor-

_ phallls,en" .(De .po,sterio-res discursos do ,ex-presidente Saulo'

:Ramos).
,

.

'b
xxx'

Final: Apuramos que o sr. ministro Lafaiete de Andra

de, Pretidente 'do Tribuna-l :Sunerior Eleitoral comunicou -on-.

..tem �o Trib.unal Regional i}, destituição d� diretório trabalhis-

ta no Estado.
'

{J noV"O presid·ent.e do. P. T. B: no Estado é o Isr. üt.aoilio·

Nasoiment.o.
xxx

A culpa é nossa?
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