
i'Para Governado
�........! =--...

ij dó. opernso Engenheiro UOO UEM".
. ,I

QDI8 .ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

..� • D. Gerftte. 8mol NOCETI - Diretor Dr. BUBEN8,DE ADUBA

AJo XXXVI· fiorl.n6polls ,Sexta-feira, i2 de Setembro de 1950

,

Eleitorado
brasileiro
o último dado esíatistíeo sôhre

o eleitorado brasileiro. fornecido

l'elo T. S. E.. indica que existem
no pais 10.175.476 eleitores qua
lificados. sendo São Paulo o Esta
do que maior coeficiente apresen
ta. cu mi.745.275 eleitores. segui
do de Minas Gerais com 1.674.185

eleitores. O menor núcleo eleito

ral do país, é o Território do' Rio
Branco. com 2.175 eleitores.

ELEITORES POR ESTADO
Amazonas .• . ..

' ... ,. ,7-6.179

Alagoas •. .• .. . . 143.213
Bahia :. .. .• .. .. 667.339
Cearã •. •. .. •.• 623.881

Espirito -Santo .• .. 158.521

Goiás .. .. •. .. 214.917
Maranbão .• 232.499
Minas Gerais .. 1.674.185

Mato Grosso .. 130.370

Pará ., .. 277.692'
Píauí .. .. " .. .. .. 181.786
Paraíba .. .. .. .. .. 370.961
Pernambuco ..... . • 452.545
Paraná .. .. .. .. .. 327.116
Rio de- Janeiro .. .. ..

513.4491'R. G. do Norte .. .... 196.843
R. G. do Sul,.. .. ..'.. 841.879

Sergipe .. .. .. .: .. 154.303

São Paulo .. .. .. '" 1.745.275

Santa Catarina . , .. .. 335.613
O Eleitorado Dos Territorios

Acre.. 8.000

Amapá 5.517'
Guaporé . • 3.793
Rio Branco .• 2.175

'.roLai dos eleitores em

todo .país .. . .. 10.175.476

FIUZ/l LIMA & lRMÃOS�
Cons. Mafra, 37
:Florianópolis

o PRECEITO DO DIA
o uso de óculos impróprios traz

sempre consequências prejudi-
ciais. Uma das mais frequentes é »>

a tendência dos olhos a se torna
rem vesgos. Com o tempo. 'R pes.
soa fica com os olhos tortos. Ou es

trábicos, e cada vez mais se enfra
:Llucce a visão do ôlho deeituoso.

Nerêu RalDos· e Udo Dee�
f

apoiadts pelo P. T. B.'
A palavra do -sr, Getúlio Vargas, acatada pelos trabalh,

tas de Santa Catarina. veio incisiva e clara, na hora oportu
t

, desfazer não já apenas os possíveis equívocos. mas o propos
tado desyirtuamento da atitude do senador gaúcho e ex-pre!
dente da República. Pronunciando se a favor das candid�
turas do sr, Nerêu Ram-os para senador e do sr, Udo Dee

,

para governador do Estado. o sr, Getúlio Vargas pôs em tê4
B. em relação aqueles nobres homens públicos de Santa Cata
mos exatos e Indiscutíveis o seu pensamento e a posição do P.

'

'f. B. em relação àqueles nobres homens públicos, de Sau,1!a Ca
tarina. recomendando-os ao stífráglo dos trabalhistas catarí
nenses.

Não vemos como pretendam agora os udenistas acusar

o sr. Nerêu Ramos por um gesto de ínteíra espontaneidade do
sr, Getúlio Vargas. Ainda há poucos meses. o sr, Plínio Sal

gado. chefe do ex-integralismo, bandeava se com os seus cor

religionários para as hostes hrígadeírtstas ,e ninguém, na U.
D. �.• viu nesse fato um deslíse 'politico do sr, Eduardo Go
mes. Mas agora, quando é o sr, Nerêu Ramos quem recebe
o apôio do sr. Getúlio Vargas, tanto mais justificável quan
to dessa conduta do prestigioso candidato trabaíhlsta na es

fera nacional estava a depender a unidade do P. T. B. em San
ta Catarina, Os corífeus do udenismo local andam a agre
dir o preclaro Vice-Presidente da República, como se a adesão
dos remanescentes do Integralísmo ao bl'iig!ade:iro Eduardo
Gomes fôsse miais natural do que o apóio dos trabalhistas de
Santa Oatarína aos candidatos do P. S. D., nunca íncompati
biljadO's com o senador sul-riograndense.

O sr, Nerêu Ramos. que por tres vezes em tres sucessivos
encontros nas urnas, derrotou o udenísmo, ainda desta vez

não tinha dúvidas' de que os seus adversários políticos, que o

tachavam de quJeremista não lograríam canalizar para os can-
• dídatos da oposição a votação dos amigos e admiradores do 'sr,
Getúlio Vlargas. com o fim de alcançarem o poder a custo de
uma traição à confiança e à dígrãdade do ex-presldente e

chefe trabalhista.

Aliás'. se a U. D. N. acredita que o sr. Nerêu Ramos teme
a derrota nas urnas, como candidato à senatoria. por que
não fapresentou ela ao sufrágio do eleitorado próprio. um no

me saído de suas fileiras? Por que foi buscar êsse oandídato
nos quadros do P. T. B., cuidando que a incontestável hon
radez pessoal de um homem qUI:! serviu com lealdade e com

postura o Estado Novo, tão malsinado pelo udenísmo como o

Ipróprio ex-chefe, acenasse à preferência do eleitorado traba
lhista poupando à derrota um dos proceres udenistas?

Desmascarados em tempo. aí 'estão expostos à indiferença
,pública, depois de haverem subestimado até ,à presunção de
um ambicioso vulgar. o homem cuja candidatura à senatoria
anunciaram sufragar em troca do apóio dos getulistas a ou

tro candidato à Presidência da República que não o sr, Getú
Iio Vargas ...

O 3 de outubro se aproxima. O castigo sairá dias urnas,

com a vitória dos candidatos de todos os' Catarinenses, S1'S,
, Nerêu Ramos ,e Udo Deeke. agora recomendados pela direção
nacional do P. '1'. B.. através d'aJ palavra de ordem do sena-

dor Getúlio Vargas. I
.'-"'

\

; •

-Nas eleiçQef) de 3 de o_utubr.p, o. e]�U;or (!eve. votar...AlODl>
,

.,

Ul\<IA cédula para Presidente da Repúbli� e uma para Vice

Vice presídente;presidente ou uma para Presidente e

UMA cédula para Governador;
UMA cédula para Senador e suplente
UMA cédula para Deputado federal;
UMA cédula para Deputado estadual;

UMA cédula para Prefeito municipal;
Ul\1A cédula para' Vereador;'

No município, de Florianópolis não haverá eleição para

Prefeito, de �aneira que não haverá cédul.a para esse cargo.

Nos municípios de Turvo, Jtuporanga, Tai6, Guaramirim,

Tangará, Capinzal e Piratu"ba não haverá eleições para Pre

feito e Vereadores. Não haverá, portanto, cédulas para esses

de Senado�
,

cargos.

Saudando
.

Herêa RaiOS
Em sua recente visita à cidade, de Brusque, o sr. Nerêu Ramos foi

saudado pelo sr, Guilherme Renaúx, Presidente de Honra, do Partida
Social Democrático naquele Município; com as seguintes expressívaa
palavras:

"E para mim incumbência das mais honrosas trazer a V. Excia...
Snr, Dr. Více-Presídente da Bepúhlíca, os votos de Ibôas vindas e a SIlU.III
dação amiga do povo deste Município.

,

Das mais honrosas digo, porque saudando em V. Excla., o segun..

do magistrado da Nação, saúdo também o conterrâneo Ilustre que tanta
honra tem dado à terra Catarinense, pela 'lJajetória luminósa e ascen

dente de sua vida Politica, galgando com méritos Incontestáveis um

dos supremos postos do Governo Nacional -"fruto exclusivo 'da uní-:

dade de suas idéias, da extraordínáría eoneíêneía de seus sentimento.s.,
da singular harmonia do seu pensamento de homem público.

.

E é levado por todos estes incontestáveis atributos de V. Escia.,
tão bem traduzidos nos relevantes serviços 'prestados à Pátria, que o.

povo da Terra de Araújo Brusque hoje aqui se faz presente para apre..

sentar-vos, SOl'. Dr. Nerêu Ramos, a sua modesta mas síncera homena

gemo
E a Saudação da colmeia de Brusque, que nesta demonstração de

Admiração, reconhecimento e civismo, veio, aplaudir V. Excia., trazen..
do com sua presença a certeza de sua' simpatia, a crença nas vossas

qualidades morais, a confiànça no homem de Governo que sempre soube
com dignidade e grandeza de Espír-ito, trabalhar pelos desígnios de sua

gente.) ,

E a Saudação de um punhado de, homens empreendedores e fortes,
que outra rloutrina não conhece, sinão a do engrandecimento da Pátria.

E a Saudação do povo ao Governo Constituído".
J

I /
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Comerciante - tndustriat vota ent
CTlSI)O 80-r'f

Para deputado estadual e estarás - entregando
defesa dos teus interesses na

..";.l.onso Maria Cal'ilõso (la erga., ilincioÍlário
t A!.S1des Abreu, funcionário público;

1'---:t>r. Anes Gualberto, engenheíro civil; ,��,.
.._ �ngel<? ro,��o�l, industrial; :ii'

1 pr. Ant�lÍor- Tavar-es, advogado;
, Dr. Ant6nio Dib Mussi, médico; ,

Dr. Antônio Gomes de Almeida, advogado;'
Antônio Tauille, militar;

.

Dr. Armando Calil Bulos, advogado;
Dr. Armandc Valérío de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, industrial;
Arnou Teixeira de Mello, serventuárío de justiça;
Augusto Bresola, industrial;
Eduardo Vírmond, funcionário público;
Dr. Elpidio Barbosa, professor;

.

Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médico;
Guido Bati, bancário.

I i: ....;.'

Dr. Ivo Silveira, advogado;
Jairo Callado, [ornalísta;

_

Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João Estivalet Pires, advogado;
João dos Santos, índustríalj-.
Dr. João Ribas Ramos, advogado;
Dr. Joaquim Madeira Ne.ves, médico;
Dr. José Bahia Spinola Bittencourt, médico;
José da Co'sta Miranda, serventuário de justiça;
Dr. José Gallotti Peixoto, advogado;
José Motta Pires, professor;
Lauro Lochs, professor;
Leandro Longo, serventuário de justiça;

.

Dr. Lecian Slovinski, advogado;
Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;
Luis Bertolí -Junior, serventuário de justiça;
Manoel Siqueira Belo, serventuário de justiça;
Dr. Mario Mafra, advogado;
Dr. Norberto Bachmann, médico;
Oscar Rodrigues d11 Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega, serventuário de justiça;
Dr. Othon da Gama Lobo d'Eça, funcionário público;
Pedro BÚtencourt, industrial;
Protõgenes Vieira. farrnacêutíco;
Dr. Roberto Mündell de Lacerda. advogado;
Torquato Tasso, funcionário públícó:
Waldeinar Grubba. industrial;
Dr. Walter Tenér-io Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Boríní, índustríal:
Ao recomendar ao altivo eleitorado de S. Catarina os seus can

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

Dr..W.igand Persuhn, economista;
Dr. WUmar Orlando Dias, advogado;
Dr. Ylmar de Almeida Corrêa. médico;

mo programa, possam trabalhar devotadamente pelos altos Interês
ses de Santa Catarina e do Brasil

SufragandO �I!�e� nomes, pode' c eleitorado esclarecido dia nossa

r -11,.������·
.

/'.·'�""ltl.;�\��

\

ea um homem experie�e
Assembléia Legíslatíva,

--------------------------------

sensato;

ra ficar convicto de que terá, com o seu voto, eontrfbuido
egurar o bem estar, a tlranquilid.ade e o progresso do Estado
'aoSil.
Florian6polis, 8 de setembro de 1950.

; A Comissã'li! ecutiva :

� soe« Ramos
'�i:;;" ,,� '-i Aderbal Ramos da Silva

, ••••__ .. L�� 1��i��a;e�:�:;o Faria
Alfredo Campos
Álvaro Soares Machado
Anp.s Gualberio

para
e do

IPara colocar SOLA

I em seu Sapato
.

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.�2- 2·.andar

._ r .

OSVALDO DOS PASSOS MACHADO-'"
e

LYCASTE MACHADO
participam aos parentes e pessÔall�"
de suas relações Q contrato de casá
mento de sua filha Helena com O sr..

Milton Cunha
'

VVA. HERONDINA CUNHA
participa aos parentes e pessôas d&�
suas relações o contrato de casamere

;�tadeL���a f�!�e!il��c��:. a Sen�o<"
Milton e Luiza Helena

nivos
Florianopolis, 16-9-1950

e ,

..........., , •.• o' .. t .

(ocei·til· 'dos Pés
(o,mbalida ·no.1.O Dia
,Seus pés coçam, doem � ardem
.anfa a pohto iié <iliasi

.

enlouque-·
cê-to 1 Sua pele racha, descasca ou ,

sangra? A verdadeira causa destas:.
afecções cutâneas é um germe que- _

se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob liiversas denoroina-..

çõell, taís como. ;Pé. de Atletá. Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
ceira. V•. não pode livrar-se destes.
sofrimentos senão depois de elimi
nar' o germe causador. Uma nova

descoberta. chamada N I x od. rm.
faz párar á coceira em 7 minutos.
combate os germens em 24 horas e

torna a pele lisa. macia e limpa
em 3 dias. Nixoderm dã tão bons.
resultados que oferece a garantia
de eliníinar a coceira e limpar a.

pel.e não. .s6 dos pés, c,gmo na.

maioria 'dos casos de afecçoes cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

ímpíngens do rosto ou do corpo.
Peça Nixodarm, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga
U" II

rantia é a
·

..mo .r. sua maior

.... U ........... proteçao.

Atílio Fontana
Carlos Sperança
Carlos Zipperer Sobrinho

. Celso. Ramos
'Plias Angeloni
Brnani C. de Bittencourt Cotrim Filho
Francieco Benjamin Gallotti
Frederico Hardt
Gasparino Zorzi
Heitor Liberato
Ivo d'Aquino
Jairo Callado
José Boabaid
Lauro Soares
Oscar Rodrigues da Nova
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vieira
Potnpilio Pireira Bento

. Roberto Oliveira

'n_,opér.io Vieira J

Se.rafun,. Brnest«. Bertaso
Valéria Gomes
Vitor Buhr

.-
. v-! ...:-

.

-:::.
�i .

..

, ..

,!.,!..,,:�.
;. !
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FERIDAS, .REU.M�T]E�O. B
PLAOAS SlFIúITICAS'

EUxir' . de 'lpODe Ira
Mad�aaoao awdU.r ao t.Clta mat

. .. do ..UlI".·

...... f.Ud ..
te ..... fll 1

..... alo :�II••C.. .••• • .......

• te .ara e ... "'PIIIPOLBot·
, cad."'1a .� qtm)l'IW'
IW.l'UO PDDtlL..

A Cúria MetropolUana
oríente os fieis

AVISO E NORMA REFERENTES ÀS PRóXIMAS EL'EIÇõES
Damos abaixo, na integra, a circular mandada expedir

pela Curia Metropolitana, em data de ante-ontem:
Revmo. Sr. Vigá1'lo.
No intuito de orientar, como lhe cabe, a consciência ca

tólica, e dissipar possiveie duvidas, senão verdadeiras e la
mentáveis explorações, comunico, em nome e por ordem. da

Curia Mettrqpoli�, que os fiéis e em g.eral os �o,tantes,
poderão livremente e sem qualquer constrangimento, apoiar
e sufragar com o seu voto a qualquer dos eminentes candi

datos ao Govêrno do -EsDado, exmos. dr, uno DEEKE, ou

JRINEU BORNHAUSEN. de acôrdo com as p1'óprias C{)lI

»tcçõês ou pendores partidários, sendo que 0,8 embargos que
se levantem contra o primeiro. sobretudo na esfera religiosa.
da alçada exclusiva da Curia, ditos embargos, digo, sãó gra-, "! ,

tuítos, provavelmente tendenciosos e certamente improceden-
tes.

Florianápoll», 14 de setembro de /950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

AuxiUar de Curia

VENDE-SE

(CB A C C E. L I"
crrm ra.nRr.iilanp. nars fôO lit.ro.� OP. sorvete. p.qniO!ln!l r.om com

pressor "CQPELAND" original, motor de 3 H. P. e batedeina com mo

. tor de f H: B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR!NO "EMPóRIO ROSA".

I
I

I

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA
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Direção de PEDRO PAULO MA<:<HADO
----------------------------------------------

La Motta x Robinson
Chicago, 21, (D. P.) .z: Foi

mar-I
peão, 'e Ray Robinson: pondo em

cado para

14,
de fevereiro no jogo o titulo de campeão mundial

"'Chicago Stadium" o encontro en- dos pessos medios. A luta foi com-

tre Jacke La Motta, atual cam. binada em 15 assaltos.

Saiu invicto 'de Curitiba
, CURITIBA; 21 (V. A.) - o es- elida das <lanchas paranaenses
,quadrão do Internacional, de p, I derrotando o Ferroviário por 2 x

Alegre realizou seu jogo de d'esp�1. .

Regulamentação da situação do�
atlétas .

profissionais
RIO, 21 (V. A.) - o assunto cluindo os três jornalistas que fo.

Telacionado com a regulamentação ram convidados pelo ministro .

-da profissão do atleta. foi focal i Oduvado Cosi, Antonio Cordeiro e

zado na reunião de ante ontem 'no Pilar Drumont e mais o sr. Irineu
'Gabinete do Ministro do Traba Chaves, presidente do Sindicato
lho, sr, Marcial Dias Pequeno. do presidente do Conselho �acio-

Fieou evidenciado o grande in nal de Desportos, do presidente
teJ:esse que JS. E,�ia. demonsãra da Federação Metropolítaua e do
'em solucionar o assunto o mais presidente da C.B.D., além de um

ibreve 'PossiV'el e de forma a dar - jogador representando Os não sino

'garantias aos jogadores sem des- dicalizados e 'este seria Ademir ,dr
-euidar os interesses dos clubes', Menezes.
Inicialmente ficou. estabelecido qU€ Foram dístrlbuidas copias do
'Será travada a regulamentação do projeto elaborado, das sugestões
jogador de futebol iP'l'ofis.siou-al, apresentadas pelo clubes e ja na

'por ser a classe a mais numerosa proxírna reunião deverão ser

'e depois então, deverão enqua conhecidas as conclusões a que
<tirar se os outros atletas prof issio- chegaram os membros da comís
'nai; com al devidas adaptações são. Aproxima reunião foi mitro
-em cada ramo. cada .para segunda feira, as 13,30

Estabelecido esse príncípío re· horas.
'Solveu-se ampliar a comissão in-

Bonita vitória do
Alfélico de S. Francisco

Domingo passado, enfrentando (1

I
da Liga Joínvilense de Futebol

Britânia de Curitiba, o Atlétíco de colheu magnifica vitória pela.
.':São Francisco, líder do certame expressiva contage mde 5 x 1.

os craques do Guarani
para a luta de domingo

Segundo nos foi dado observar. tarde ele depois' de amanhã.
-os craques do C.. A. Guarani eu- Quanto. á equipe paulaina, com

-contram-se na melhor forma e dis a saida dos SPllS melhores ases,

;postos a um grande feito diante corno Ivan, hoje emprestando seu

-do Paula Ramos, domingo próxi- concurso ao Santos; Caréca, Chinês
mo no estúdio da rua Booaiuva. e Lázaro, ainda não conseguiu uma

-em disputa de mais uma rodada única vitór-ia no corrente. No en-

-do certame cítadino de prof'issio- tanto, o técnico José Darão vem

·Em forma

naís. Oliveira, o técnico do team dando o máximo -empenho na 1'8-

"bugrino" mostra-a se satisfeito Q1odelacilo do quadro, esperando
-eom (Is r-esultados dos exercícios ttue dentr-o em breve esteja o con

realizados. esperando que seus pu- junte) em condições de responder
f-pilos COIl vençam pleuamen le na aOs revezes sofridos'.

Campeonato Brasileiro de Esgrima
A

C"onfPdoracão
Brasileira de

I"
27 para a realização, no Rio de

. Jnneíro. do campeonato brasileí-
'Esgrima marcou os dias 24, 25, 26 [;0 de csgríma. .

Aluga-se Porão-Mercado
Aluga-se otimo porão com area cem metros quadra

<dos situado Caes Frederico Rolla, proximo mercado. .

Tratar: Rua Visconde de Ouro Preto, 20-nesta Cidad e

Panelas de Pressão ÀRNO
a (r$ 5tO,00

Grelhadores Elétricos
.. a Cr$ 300,00
na Eletrolandía

Rua i\.rcipreste Paiva - Edt Ipase_� Te �I'('l)

Domingo o clãs-
"

SICO psranaeese
CURITIBA, 21 (V. A.) - Vem

empolgando sobremaneira toda a

cidade, o clássico do futebol para
naense Atlético x Corttíba, a rea

lizar-se domingo, no campo do

primeiro, dando encerramento ao

primeiro turno do certame.

Campeonato Mi
eniro de Futebol
BELO HORIZONTE, 2,1 (V. A.)

,..:... Em disputa do certame m.inei
ro de futebol, domingo jogarão
Metaluzína x Vila Nova e' Améri
ca Mineiro 'x Sete de Setembro.

»

em-

CrS 1.750.ÓO I

. ,

eda

QHMBOLSO POS TAL
PAI(A TODO PAIZ
Prodctos S'Jt-fRUTI

.AAIXA POSTAL 1008
CURIT/Bj - PARtl,NIl'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'

Cine-Diário
ÀS 5 e 7,115 horas
A· empreza atendendo a inume

ros 'pedidos e em ultima exibição
apresenta o máximo espetáculo
-dª téla
SANGUE DE MEU SANGUE

-com

HOBINSON
HfCHARD

SUZAN
CONTE

I o quanto custa uma encerádeira

ARNO
ELECTROLANDIA

EDWARD
HAYWARD

lcua Arcipreste Paiva Edííícío Ipase -Terreo

Uma invencível rajada de od ios,
transformou aquele lar numa casa

de extranhos ...

CE'.\:-;CH:\.: até 18 anos. - Na

prog rarna : - Nuticias da semana

PfiEÇOS: o-s 6,20 - 3,20
Às 7,'15 horas:

Volta ao cartaz a mais gozada
comédia do cinema nacional

PRA LA DE BOA'
CE:'\SURA: Pt-o ihido Lé 14 a-

nos No programa:
ESPOnTE l'iA TÉLA Mac.

Cr$ 5,00 - 3,20

IMPERIO
Às 7,30 horas.

Vasco e Flomenqoo
principal encontro

Bando andamento ao

c.ampeona.,
estão marcados 4 encontros, asa'

to Carioca de Futebol. sábado jo . bel': Vaseo x Plamengo. São Cris
garão Bangú e( Madureira, no es- tõvão x Olaria, Bonsucesso x Amé
tádío ..Municipal, e para domingo rica: e Botafogo x Canto do Rio.

,

'
. .'" .• ,."

, - c
' '� -

1°
CINELANDIA JORNAL

20
UILBEHT· l-tOLA),]) o novo astro

HOBIN ,1100D
-de-
MONTERHEY

30

CO'ntilll�a:0ão cio seriado que
po]ga e -flaz vibrar

.

TERROR DOS ESPIõES

r CENSURA: alé 14 anos

Cr$ 3,2,0 unico
... L _ ....... )..._.

VALVULAS

."Ilipe
MAIOR ESTOQUE

aUântida Rádio Cat. Lda.
Rua Trajano, li

Craque para���ri��m
pera.o tricolor carioca

RIO, 20 (V. A.) - Já se encon- tado no clube' tricolor, devendo
tra nesta Capital, o centro medio treinàr hoje participando do en

Claudio, do Brltanía, de Curitiba, saio coletivo. Deverá também ex

�ue ,reforc'ará a equipe do Flumí- curcionar com o gremio de Alvaro
nense. O jogador será experimen- Chaves no proxímo sahado.:

ODcina dEEP
Serviço Especializado

AMPLO ESTOQUE DE PE�AS 61NOl148
Censêrfns em geral

FIGUERAS & HOMS, LTDA.
Distribuidores exclosivos oeste Estado

dos afamados veiculos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios: Rua Tiradentes, 5
Oficinas: Padre

�

Roma, ' S3

. fLORIANOPOLIS

�-----�'------------------------------------�

���$,sCOS""./- .,R OUlWITE 10011 DIA

/ I "" nos \lAf)�JOS

�.,jl
�"

�/.\f'€:,1,tv...:-; � »
� � �� �

- ......-::
- �
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I Dr. (LARNO G.
GALLETT.

ADVOGADO
Cl'lm•• 01.,.1

OODStltuléõo 4. Boc1eclad..
NATURALIZAÇÕES

'

TitulOll D.olal'Gt4dOll

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSli MUSSJ
e

.: �.�f:::
DR. ANTÓNIO' ors MUSSI ..

Médicos,

'Cirurgia-GUDioa Gel"al-PartoJ

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos método. de diagnóstico eua-,t
tamento,

'
-

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABO,LISMO BASAL

Radioterapia por, ondas curtas-EletrocoagulaOlo.
Raios,Ultra Viólela e IntraYermelhc,

Gonsultório: Rua Trajano, nO 1, {O andar - Edificio
do Montepio.

'

'

Horário: Das 9 I1s,12 I!oras - Dr. Iluad.
-Das 15, ás ts horas "'" Dra. Muni.

Residên..ua - llua Santol 'Dumont, 8, ·Ap'.o . .J.

Etlc:l'lt61'lo • R••ld.ncl.a
Rua Tbad.nte. 47.,

IfONE -. 1(68

i-
-'� ""

Cô.ANmA�-�mANÇA%�1lA§"Bm:t-
..

�
..To<-

Podada em 1870 -- Séde: IAHIA
INeb'DI08 'E TRANSPOR'tES

,
Cifra••0 Bal..c••• '1144 (

.

CAPITAL B RESERVAS •••••••••••.•• Crf
Respoilsablldadea' •.•••• • . • • • • • • • • • • • Cr'
Receita •.••• • iI............ . . . . Cr'
Ativo .'.:. • •• ••.•••.••. Crt
siDi.tros pagoi' DOI flltimol 10, anOl •••• .cl"�
Responsabilidadea •••••• • • •• ••••••••• Crt

-DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do, Torax

Formado pela Faculdade Nacio
na! de Medicina. T�s�ologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização'
pelo S. N: T. Ex-interno e Ex
assistente de' Cirurgia da Prof,
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Sehmídt, ':18
Consultas; 'diariamente,

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

Agora,

10.'00._.'0
1.178.401.755,17

17.053,245,:10
142.176.60'.80 ,

'8.887.818,10
71.7H.401.101,2o

Diretores:
Dr. PamphUo d'Utra Freire .e Carnll., Dr. Frase.... "Bi.
hlalo Maeeerra, Dr. Joaqal.. Barreto de AraiJo • 108. Altre••

#tJ:P§JI.-Jl.-,,_�_...TJJl.TJ..""'''''''''''�JI.-&''_''·JI.%·'''''''�''�''�'':''''''''''�'''''§.•''§.o1'l&'''''''''.."V'......... ........._ .. _I0Il

s s o e SOCIAIo.�

POR.TO ALEGRE

RUA VOLON ,ÁRIOS OA PÁTRIA N." 68 1.· ANDAR

CAIXA POSTA!., 588 • TEL�FONE 6640 • TELEGRAMAS: 'PROTECTORA-

Agencia Geral para 8t8. Catarina
.

"'lua Felipe Schmidt. 22-Sob.
Caixa Postal. 69 - Tel "Protectora" FLORIANOPOLIS

.--------------------------------------------------------------------��----

./
'

corgo ti Ót r êJ te de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NO·VA "ORI
,

.' Infol'magõ.. oomos Agente.
'

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - Ci - Teletone 1.212 '( B:a i. t e1el,São Francilco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleioae õ VI J J � �MAC�,

l'égu'al'81l1

o Sabia

......

RADIOTERAPIA
RAIOS X

-

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade, diàriameDte, a. HOI,itaI ie c.rw...

--

.. ,.'

.
'

....... w_."r;&..,:..-_-.."._y�-__..-..&-..,.,..,,_-_-_
...&_:_......_-...-_-_.._..::.-..-&-..:-...........-,...-&-,_7".1........ ..-•........._

...ç:;. .......

,
, ,-, .. , _,- , , _""-"-----'I("

Dr. Lins Neves i Dr. Polydoro E. S. T"hi.go
Mnter d. MaterDidade e ..'.1e. •• .wcó • ,arWl'.
'- )

Boapltal de C.ridatl. .. Boepital de Caridade de f"lo.

CLlNICA DE SENHORAS - Cl- rlaDópolis. Auistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

n..nólüeo. controle',e.._tratamento l)oeaçu doa órgãos internoe.......
�udo da IIftvid!l. Distar· elalmente .. do coração e vuo.

,iN da lIdoledncla e da Qlenopau- OoeuÇD da tiroide e dfJmaU .....

.. Peri.ubaçÕu menstruall. 1 "t�", dulas inter.....

uç&. e tumoree do aparelho tem, GIlDIca • clrursll de aenhoru -

iJ feminiuo. PartOl

>peraç6ea do útero, ovirloa. trom· tlSIOTERAPIA - ELECTROCAB
.

''0. apendiee, h�rni«a, varueI••te DIOGRAFIA
-

- METABOLlSllO

;tn:rgi. plbtlea do perinêo (ra- BA.!AL.
'Ua) IOlURIO DE CONSULTAS: -

\SSISTENCIA AO PARTO B OP1!· D1àr1ameIite das 15 u la bO-

J_Il:Ç:==:!���: o.... ·
ruo

CONSULTóRIO: ';�f1
;01. bipopiae. ete.) Rna Vitor Meirelu L 11

-

'btUrblol ne"OIoa - ....terllidadt Fone manual 1.7M "

_ Regimes.
- ....

RESIDBNCIA: '�1:.!':<1
:Oaaultório R. Joio Pinto, , - 'feL &ftnida Trompo..lki ,.

.

�U1 Fone ma'Dual 711
"

ReIM. R. 7 de Setembrb - .dlf.
'nllI e Souu - Tel. 848._

Dr. Newton d'Avil.
.;Jnqi. reral - DoeD�" d. s......

raa - Proetoloda
FJe&ricidade Médica

ÀuoltÓrio: Rua Vitor Meirelea D.

!AI - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 hor.. e & taro .

ht d.s 15 horas em diante

Residência: Rua Vida! Ramo. a.

II - Telefone -1.4.22.

Dr: Mário Wendheusen
íA""_ .6dlAla de adulto. • m.....
�liIIUltór1o - Rua Jot.o PInto. 1.

Telel. )(. 169
ÇolUtl1ta d.. � 6. 6 àanII

éI_...dôl : reli� 8eUo1it .. II.
ToIeI. III

Dr. Paulo Fontes
i C111lico e operado:"

I' �ult6r1o: Rus Vitor M4IIrdIII. ...
Teleíone: 1.�C!

!

I
<À!UuJtu d... 10 lo 12 • w U

U,III an. llelldl,ncl.: llu Bl_-.
1:1. - TeJafOlte: 1.6H

,----

'IOr.-Milton Simone Peleir.
Clinjes Cirurgica

, lIolelltiu de Senhor••

CIRURGIA GERAL
"os Serviços d-os Professores Bene

, lieto MQnte,nesro e Piragibe No-

,'- gueira (São Paulo)
Don.ultas: Das H is 17 horaa

Rua Fernando Machado, 10

.Jildca excluol...meute de eriaIItU
'e.ua :'::."M.pn. l:4atin�o, II

Telef_ H. 1..

Dr. M. S. Cavalcanti
�----

-

i!':O,. Roldão Con,oni
'CIRURGIA GERA!:, - ALTA a·'
.mGA .- YO,USTIAS D. ..

NHORAS - PAllTO.,
I'II� ,.J. J'ualdaà da' ......
_. ta '[JaJftftl4ade ele SIo �
.ade foi ...Iatente por riria- ..
s.ntça Cirúrgico_ do Prof. �

QIrrIIi ....
Cirarafa do eat6maco II 'riM .....
na, IDteltlllllf delpdo a cr-. tIJ'IIo

de, ria., pr6.tata, beslp, ....
mrlOl e trompu. VarkoeeIe., ........

ceie, .,.rl_ II Ia_
Cota.alta.:

•

C.. • ii 5 Iaoru, I n.
I'ell,. ScluDldt, 21 (a1tG1 da cua

P.rallO). Telef. 1.St.
auld6Dcla: Rua -'te"ea ,.... 1".

TeIaf. H. 764

Dr. A. S.nt.el.
(lPoTmado pela paculdade JI&C»
I!!&l de Medicina da UnJ"eratdade

do BrasIl)
Mtd1co por concurso da AslltsUD

c1a a Pli-1copatas�o DfatrUo
l"ederal -

1Il[·lnterno de l!osplt81 P81quJ&
trico e Man1cóJBlo Jud1cJ.l.r1o

da Oapltal l"ederal
1IX·1n�!mo da Santa Oua 4e MI·
.er1córdta do EUo 4e Janeiro
OLlNIOA Ht:DIOA - DO-O'"

NERVOSAS
OODBulttlr1o: JldHlc10 �Ua

.eto - Bala I-
&ellld6ncl!l : l

A1-'enida Rio Branco, 144
Das 15 ... 18 Iloru

Talefone:
OODilultório - 1.Ii6,,-
8e8Idtncla - 1.:aoa.

Pedidos com Representante,
, Para Santa Catarina I.i,J DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - �. Catarin�

"VIRGEM ESPECIALIDADE"" dei
,C IA � WETZ E L

)
I :i [) rr 5 r a [ l. L • J () r � V" [ f_J

r

J

Toa � � A ROUPA BRANQULSSIMA
- .

�,"("1Hl� r:( �
f

o "ALB De ITAoi.ll
PI'OftH.

'

.. A.r"�fa
Pro�

LIVR.UúA .1. LIVUl&'f.a
:.ou

...•••.

·cÂ8Ã8
.

�
.

HliUiiÓli·
..•.••�

.

PoslII1e V. 8. cuu ou � ...
vender?

N�o encontra comprador'
Entregue. ao E8cr1tórto bIloldllfltilE

!L. L. Alves.
Rua Deodoro a.
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Posto no mercado

há 5 anos ••• antes de

eltistir qualquer
outro óleo detergente
no ,Brasil.

,

,

.�

r

.

� ;
�

,,,v Ó,'.�
-"�

....

J" f "_

- ,

"
"

• 'J}:'em uma película lubrificante altamente aderente.

-, • Mântém seu corpo sob temperaturas elevadas.
,'"

I

�-
t} ...... '

C:t)J\{
I

• Evita oxidação, corrosão e formação de "bôrra".

• Mantém livres os anéis de segmento.
. ,

Isenta de entupimento os canais do sistema
Ide cireulacão do lubrificante.

o

- �.

•

i ATl.ANTf,C 'R E FI N I N G OFCOMPANY BR'ASIL
Gasolina • Motor OU, G Lubrificação • Pneus • Baterias
;'

•

•

\--------------��-------------------------
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,

TranspÓftes Tenesnes .

.

I, Transportes Maritimos
,

Acidentes PessoaiS
.

.

Automoveis
/

Incendio- .' ,

Cascos

, I·
f

•

f
)

,

ti
J. .

.

e .

.

.
;',

\

.' .

.

.

'

t

. Sucursal de santa.' . Cata'rina .

•.
�

1 . Praça 13 de Novembro, 22 __ 2° andar
,

.

. .

,�

'I'elegramas: PROSEBRAS. -. '.

,

.. Caixa Postal 139 '.
·t·.

.

TELEFONES 1388, -- 324. ..

.

Aceita Agentes no Inferior
.,

..... ,

• I

•

•

...
.

'
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Capela do Asilo de Orfãs Direitos Humanos
Festividades de Santa Tereslnha No estad�O�o�al��!O dos cornu-

nistas. você não pode se tornar um

do Men;no Jesus ,

propr ietárto. No. máximo lhe pcr-
.I U� r _,' ti'rão CO'l1 \')rên algumas coãsas

Novenas missa e orocissão sC�a:�n��l't!����istas, o valôr in-
A Associação de Santa 'I'erezí . São Juizes e Mordomos das fes dívidual não existe. Não importa

mba e Menino- Jesus avisa aos seus tívidades : Juizes: Coronel Silvi- qual seja sua capacidade, voce e

'associados e a todos os fiéis que, no Carneiro da Cunha,' Sr André mantido no mesmo ntvel que os

-de acôrdo com 'a praxe estabeleci- Wendhausen Junior. demais, menos inteligentes, menos

-da, haverá este ano, de 22 do COI'- Juizas: ·Sra. Beatriz de Souza Brí- capazes que você.
Toente á 30, na Capela da Irrnanda- to e Sra. Clotilde Perrone Macha- .Dízem os comunistas' que a pro-
de do Divino Espirita Sianto, no do. priedade é de todos, é do povo',
venas em ronra de Santa. Tere- Mordomos: Srs. Antonio Moura, Isto quer dizer que os proprie-
zmha do Menino Jesus, com�çan. Arnaldo Dutra, Agenor Alves. taríos são os que representam O
.do às 19 horas. Teut. Arí Capela, Aldo Cardoso, povo, ou seja, os membros do ga-

No dia 1 de outubro, na mesma Edgar Lopes da Silva, Francisco vêrno.,
-Capela, ás 8 horas, haverá Missa Pereira da Silva Neto, Itamar Mon- Êsses poderosos funcionários
Solene com -assístêncía de S. Excia guilhot. João Francisoo Rosa, José são grandes proprietários não de
llevma. o Sr. Arcebispo Metropolí- Simeão de Souza, Mareio Wen- vida ao :próprio esforço, mas de
.tano. que fará o sermão ao Evan dhausen. Cap. Mauricio Spa}diug, vida ao c-argo que ocupam.
gelho. Terminada a função reli- Manoel Bernardo Alves, Rogerio J. Assim os "-ca\pitalistas", do co-

�iosa, realizar se-á por S. Excia. Purificação e Wilson Abraão. munismo não são os individuas
Revma. a Benção das Rosas . em Mordomas: Sras. Amélia Richard mais capazes mas os membros do
boura de S. Terezinha. da Costa, Carmen Wendhausen

Às 17 horas terá lugar a Procis- Brito, Carolina Ferreira Lima, Cé
!J3ão que sairá da Capela do Asilo, lia Silva, Eugenia Catulino da Sil
.onedecendo, neste ano o seguinte va, Gertrudes Müller, Hermezilia
itinerário: Gualberto, J\r'aci )P·er.€�:ra, 'Maria
Praça I Getulio' Vargas', Rua Almi- José Freitas, Miaria Francisca de
rante Alvim, R. Blumenau, Aveni Souza, Maria Rosa, Maria de Lou
da Mauro Ramos, R. Emílio Blunn des C. Bastos', Maria Inês Lopes
e Capela de Asilo. da Silva. Marina Brito da Silva,
Ficam, assim, convidados todos Nair Silveira de Souza, Nilza Szpo

-os Iiéts piara assístírem a essas ho- ganiez, Olimpia Ferreira de Melo,

menagens em louvor da milagrosa Raquel Ramos da Silva. Sueli Da-
fiantinha. miani e .Suelí Vieira.

LUIZ DA SILVEIRA e ANANJAS SILVA, por intermédio
dêste ;jornal, convidam todos os seus amigos para assistirem,
no proxímo sábado, dia 23, na cidade de BLUMENAU, ao seu

casamento.
Outrossím.s, apresentam as mais sinceras desculpas por

não terem feito convites individuais. A razão foi o falecimen
to do pai da noiva, há poucos dias ocorrido, e que veio natu
ralmente tr-ansformar os planos já feitos.

. .

t Viagem com segurança e rapidezl
só NOS GONFORTAYEIS �lICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

AgradecimeDto
t Paulina Selinte Yoigt

Julio Voigt, Julio Voigt Neto, Emilio Voigt e família, Waldyr curso existe um elemento signifí
Voigt e tamílía. OUo A. Parucker e familia, Oswaldo sotm e familía, cativo.
Fr-ederico Busch Schmitthausen e família e demais parentes da que- É que os direitos do homem cons-

. MOACIR BENVENUTTI E OLGA CARDOSO' BENVENUTI partieí-rida e sempre Iembrada PAULINA SELINKE VOIGT, falecida a 15 do títuem. neste momento, o ponto ne-

internacío- pam, com prazer, o nascimento de sua filhinha 'MARISA ocorrido acorrente, agradecem penhorados 'a: todas as pessoas que os' conforta. vrálgico da situação
18 do corrente, na Maternidade Carlos Correa.

ram, enviaram flôres, cartões e telegramas aos que 'assistiram á ceri- nal,

morria fúnebre, acompanharam o enterro e que estiveram 'precentes ao De um lado estão os comunistas
culto religioso na Igreja Evangélica Lutherana. que não reconhecem os díreítos in-

Florianópolis, 20 de Setembro de 1950 dividuais,
Para o comunismo, o indivíduo

não existe, s:6 a' coletividade.
,

Do, outro lado, está" à democra
.

da libera}, cuja base é o indivi
'duo.

Nas democracías, os dir,eitos do
indivíduo constituem o alicerce da
sociedade.

Para Vereador do PSD
José Elias

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

Am,igo _da Saciedad,e e do
Esporfe Ca_arinense

Um caBdidato que merece ser eleito

1 escrevaninha quasi nova com
típico é o direito

5 gavetas à Rua Aaita GaribaldL

o Instituto funciona 'no Palácio
do Itamaraly e tem como secretá
rio executivo "0 dr. Nisio Batista
Martins.

Os 50 mil cruzeiros represen-
tam o prêmio.
NOS BASTIDORES dês te con-

João Bajjs'a Bonnessts

governo. ' �

Por-isso é que o camponês russo

vive numa, choça miserável en

quanto que Slalin vive nos fabu
losos palácios do Kremlin.
Ao focalizar os direitos huma-

nos, o concurso do Instituto Bra
sileíro de Educação Ciência e Cul
tura pôe em relêvo um dos aspec
tos mais fundamentais do mundo
atual.

Do debate em tôrno dêsses di-
reitos deve surgir . maior Interes
se pelos' mesmos.
Um indivíduo consciente de

seus direitos é' um elemento de
maior- valôr

'

na sociedade do que'
um tipo que a tudo obedece sem

discutir.
Você poderá ganhar 50 mil cru

zeiros si tiver uma hôa ideia do

que são os direitos do homem.
Em tôrno dos direitos do ho-

mem, o Instituto Brasileiro de
Educação Ciência e Cultura
organizando um concurso

lar.
O referido instituto é uma agên

cia da Comissão Econômica e So-
cial das Nações Unidas. IPara participar no referido con-

-

curso basla ser brasileiro e es

crever cem páginas' 'em idioma por
tuguês sôbre os direitos' humanos

Os originais '-'-- em. duas cópias
daêjlografadas - devem ser sub
metidos tao Instituto 'Brasileiro
de Educação Ciência e Cultura
antes do próximo dia 31 de outu
bro.
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Para "ep�tado, estadual pelo P.S ..D
�

DATI-L·OGRA FIA

está
popu-

(onfere
Dlplom.

(orrespon derlCl i
(omercial

DIREÇAol
Amélia }ii Pigozzi

METODO.

_Moderno a Eficiente

Ru!IS Gener,al Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

�----------------------

provada eficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA 'encontra-se
toda parte.

em

(o REGULADOR:' VIEIRA)
.t\ mulher, evitarã dores

ALIVIA AS CéL1CAS UTEmNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas. Cólí- -

cas Uterinas, Menstruaes e ap'�s o

parto, e Dores nos ováríos.
,É poderoso calmante e Regula

dor por excelência,
G'LUXO SEDATINA, pela sua cam

pal

VASA IM COQUEIROS
Procura-se na Praia de Coquei

ros para alugar informações para
Pimentel, na Delegacia Secção
de Imposto de Renda.

TINTAS PARA IMP,RESSI0 '

COTTOMAR

, . .. ..... .... . ...... .,('$ -�"oC'
C\M.vOLUNT,t.RIOS DA PÁTRIA ,..•• 0& • ..,.�
c.uU.eostM,,*.IDUQttE6&44.nu:��

VENDE-SE Agencia Geral para S:Catarlna
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.:
C.::PoBtal, 69· Te!. «Protetora-
_.;; FL.ORIAlfOPOLIS

Um ,exemplo
de propriedade.
Na democraCÍ'a capitalista, você

pode usar o dinheire ganho (',om

o suor do seu rÇlsto para comprar
cois'as que serão suas, ,em que nin

guém mais poderá tocar.
voc� pode comprar casas, auto-

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

móveis, etc. Tudo depende da sua

propria capacidade. Quanto mais
trabalhador V'Ocê fôr, maiores

.probabilidades terá de ganhar
; do o Estado.

dinheiro e de tornar-8e pro.prieiá- Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban'
rio. co. do Distrito Federal S. A.

. .
..... . .

-

., .;

\
"

CASA FRAQUEl,AS EM GERAL
VINHO, CREOSOTAOO
"SILVEIRA"Aluga-s'e uma, à Rúa Major Costa,

n. 32.
Tratar nQ Banco Agrícola.

. ." '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

GASA MISCEr..ANEA: d1atri
buldo:-. dOi Rádio,' R.�C. ;\

ictor. VálvllllI! e"D;.co�,
Rue C,:msdheirn' MI1lfrgViajante

Precisa-se de um que conheça to'
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o panel moeda em circulaçãoRIO, 21 (V.A:) - A Caixa de 27.164.770.326,50.' A 31 de JulhoAi' ortízação orz.urizou um quadro a circulação era' <te ., ......•.demonstratívo dos valores, impor- 25.709.92,],.512,50 havendo assimtancía e quantidade d,' notas de a dírerença para mais de .. . ...

1.4044.485.805 cruzeiros. Segundopapel moeda em circulação- a 30 de esclarece a Caixa de Amor-tizaçãoAgosto ultimo. Existiam naquela tal diferença provem de impordata em circulação 287.306.9'j,9 tangia emitida de acordo com anotas de valores de 1 a 1.000 cru- lei 449 de H de Junho de 'j 937zeiros na ímportancia total de para a Carteira de' Redescontas.
--_._- _-_-..-_-_..-. _ _..-..;. - - -

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

Rádio Guaruiã

FLORIANOPOLlS - 22 de Setewbro de 1950

Programa para heje
---o-

As 8,00 horas - BOM DIA P4RA
VOCÊ

As 9,00 horas - NOS BASTIDORES
DO MUNDO

As 9,05 horas - VARIEDADES EM
GRAVAÇõES

As 11,30 horas - OFERECIMEN·
TOS MUSICAIS

As 13,00 horas - VARIEDADES EM
GRAVAÇÕES

As 14,00 horas - ENCERRAMENTO
.
- 10 PERIODO

As 17,00 horas - JUVENTjUDE CA
TóLICA DE FPOLIS.

Ai'> 18,00 horas - UM PROGRAMA
PARA VOCÊ "A ELETRO,\TEC·
NICA"

As 18,30 horas - PROGRAMI'- DA
P IGREJA BATISTA

As 18,45 horas - CHORINHOS BRA
SILEIROS

As 19,00 horas - MOMENTO ES
PORTIVO BRAHMA

,

As19,30 horas - NOTICIARIO DA
AGENCIA NACIONAL "

As 20,00 horas - CARAVANA AR
T'ISTICA

As 20,30 horas __.o. ORQUE�RA DE
As 21,00 horas __;, RADIO BAILE
SALÃO GUARUJA (ENARCO)
GUARUJA

As 22,00 horas - ENCERRAMENTO

JOÃO BATISTA BONNASSISde PARA DEPUTADO ESTADUAL

ANIVERSÁRIOS "

D. MARIA ALl\1EIDA PURIFICAÇÃO
A efeméride -de hoje regista o aní

versário natalício da exma. sra, d.
Mari-a Almeida Purificação, digna es

posa do S1'_ José da Purificação, es

tivador aposentado,
A niversari-ante que completa 56

anos de idade, possue 8 filhos, 33 ne
tos e 2 bisnetos.
Dentre as' inúmeras felicitações

que lhe serão hoje atríbuídas, junta
mos as nossas. I

SR. LUIZ DA SILVEIRA
A data de hoje assinala o aniver

sário natalício do sr. Luiz da Silvei
-ra, tuncíónárto da firma G. da Cos
ta Pereira, desta praça.
Aos 'cumprimentos que receberá,

juntamos os nossos, com prazer.
SR. HAROLDO GLAVAN

Deflue, hoje, a data aniversária do
sr. Haroldo Glavan, nosso estimado
conterrâneo e destacado represen
tante comercial que, pela sua condu
ta irrepreensível na vida comercial
e cativante cavalheirísmo, goza de
ilibado conceito e incomum conside
rarão em nossos meios comerciais e

,sociais.
As homenagens com que distinguir

o grande circulo de suas relações de
amizade terão o nosso ínconâlêlonal
apôio,
SR. MÁRIO GRUMICHÉ DE SOUSA
Nataliça-se, hoje, o sr. Mário Gru'

miché de Sousã, diligente e operoso
funcionário da Imprensa Oficial do
Estado.
Muito benquisto entre seus amigos

e companheiros de trabalho, o ani
versáriante, pelO feliz evento, rece
berá, -hoje, as homenagens a que faz
jus, às quais nos solidarizamos, por
merecidas.

DR. SAULO RAMOS
Festeja, na data de hoje, o seu a

niversário natalicio, o sr, dr. Saulo
Ramos, abalizado e humanitário mé
dico nesta capita" e deputado estadual
pelo P. T. B.
Ao distinto nataliciante enviamos

nossas cordiais felicitações pela aus'
piciosa data.

Clube Doze de Agost
AVISO

Por AL NETOO Cardeal Stephen Ferrnoyle es- livros mais artísticos são Os catá-tá fazendo com que os partidários logos de telefone ... "da clareza literária 'ganhem torre- Além disso, muitas vezes a ela.no na luta contra os adeptos dia- li- reza de expressão serve somenteteratrj a. difícil de entender. paru obscurecer o sentido de umaFermoyl-e _ é o personagem cen- obr-a literária.tral do romanc-e O CARDEAL, do Neste caso estão Os livrosescritor norte-americano Henry Conan Doyle.Morton Hohínson. Doyle usava a clareza de ex-Êste romance, que \apareceu no pressão para confundir lOS leitores,passado mês de julho, vem ocu- a fim de que éstes não pudessemparido desde então o primeiro lu- descobrir o mistério de suasgar na lista dos livros mais vendi- histórias até a última ,;página ciodos nos Estados Unidos. livro.
Em palavras simples, Robinson Entre os escritores que escre.conte a hílóriaa do jovem Stephen vem sem se preocuparem em serFermoyle, o filho de um motorneí- entendidos pelo leitor figuramro de bonde da cidade de Boston James Joyce, William Faulkner eque, depois de feitos valorosos, T. S. ElJiot.

chega ja Cardeal. O cr-ítico Ivor Brown assim con-Esta história serve não só 'para sidera esta gente que escreve diIlustrar o caracter democrático da f'ícil :
Igreja Católica como também, do UÉ' preciso supor que as obserponto de vista. exclusivamente lite .

vaç.es dêsses autores estejam grárarto. demonstra o poder do escri- vadas de pensamentos irnporãan-tor que todo o mundo entende. teso
Segundo a Saturday Review of "O leitor tem que bancaf a par-Líterature, 'a atual edição de 9 teira. e ajudar a nascer êsses proCARDEAL é a maior edição de dutos do gênio ... " ,

romance jamais feita nos Estados Brown opina que é a mania dosUnidos.
escritores Inglêses pela IíteraturaAo mesmo tempo, os críticos' [complicada o que está fazendo osão virtualmente unânimes em 1'e- i público comprar cada vez menosconhecer que a popularidade oh- livros da Inglaterra, -pr,eferindotida pelo livro de Robinson, é um 'autores norte-americanos.resultado, em grande parle, do es- Ivor Brown é inglês.,tilo meridíanamente . claro dêste
JOAO BATISTA BONNASSISautor.

UAA história do-cCardeal Stephen PARA DEPUTADO ESTAD L
Fermoyle é não só uma história
interessante como, principalmente.
é uma hisíéria pela qual o leitor
se interessa de fato porque a: en
tende até as menores detalhes.
Em Robinson estão, desta for

ma, síntetisados os argumentos dos
que dizem que a clareza é a prin
cipal qualidade de um escritor.,

Entretanto; ,existe uma poderosa
corrente litc'rária pana a. qual os
escritores de r'eal valôr, os que es
crevem c01sas verdad,eiramente
profundas' e importantes, não po
dem ser muito cI,a1'os.

O desêjo de eSCl"ever com clare-
za. - diz'em os partidá:rios da pro
fundidade literária - leva o escri
tor a se tornar vulgar, banal, su

perficial.
,

A preocupação com a cltareza -

acrescentam - é uma grande li-
mitação ao ,poder criador da inte
ligência.

O 'escritor Lloyd Frankenberg
ridicuLariza os que fazem questão
de ,es-crever com clareza dizendo,:
"Si a possibilidade de ser enten
dido por todos é a maior qUali-da-1de de uma obra de arte, então os

_

OSNY 8414 & C14.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA __:__ portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«8ECURIT»

I

O LTnA TE;\l [8 CLIBE fiará realizar, no' próximo domingo, u"soírée". em ,S8t}S salões, com inicio ás 21 horas e que será dedic
8,05 associados do CLUB DOZE DE AGOSTO e suas cxmas. farnilíPor este meio, f'iearn convidados os socíos do Clube Doze e s
exrnas. familias para aquela reunião, que será abrilhantada pehaquestna sob a regencia do Maestro Hugo Frevesleben.

A consagrada cantora gancha, "o rouxinol dos Pampas", AL.OHLINSKI organizou um belíssimo programa para esta noite que pmete grande brilhantismo.
As mesas po-dem ser reservada na Relojoaria Marilz.

CURITIBA Tt.uCRAIIA: PROSEBRAS

C.mi..., Gra".tu, Pitam ••Mei., d••:melhore,. pel.1 J'ml
Dorea preco. .6 D. CASAdllle
CELANBA - RuaO. Mafra,

Suc-Frufi
O complement9 alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

/

FAZEM ANOS HOJE
A sra,-Soraia Daux Boabaid, espô

sa do sr. Jacó Boabaid;
- a sra. Judite Cunha Livrlj,mento, espôsa do sr. Artur Olímpio Li

vramento;
- o sr. Guilherme Meyer, agrimen

sor licenciado;
sra. Maria das Dores Balbi, es·

pôsa do sr. Italo Balbi.

t D. Alzira Coelho Braga
Missa de 7.0 dia

.IT"DlIIR
111111[lla-

.. ,

COURA caSPA,
QUEDA 'lOS CA-

BELOS f DEMAIS
1

AFECCOES DO
COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR'
POR�'(XC.ELíN<;I""

Conslantino T'zelikis. Senhora 'e Filhos, convidam seus parentesamigos' ,para a missa que, em intensão da alma de sua inesquecívecunhada irmã e 'tia
D. ALZIHA COELHO BR'A!GA.

faj.ecid'� a 16 do corrente em São Paulo, mandam celeorar no próximsábado, às 7 horas. na Igreja Nosso Senhor dos Passos.
Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a êssato de fé ,cristã.

Avestruz e lógica. Conversamos, ontem, com o sr. Dilney Cha
ves Cabral, elo ,P.'l'.B. de Tubarão, e vítima de lagressões' estultas
por 'paI'te de um sr, Olice Caldas, atravéz das colunas udenistasdo Diário da Tarde.

O sr. Dilney Chaves Cabral é filho de uma tradicional familia de Tubarão. Seu pai, o saudoso major Marcolino Cabral, for
figura des-tacad-a na vida política :e social do rnunicípío sulino. O'
sr. Dilney é um dos fundadores do P.T.B. ern Tubarão e seu pr-íumelro vice-presidente. O sr. Olice Caldas - um recém chegado>a Tubarão -- na sua entreoista ao jornal da U. D. N. Informa queo sr. Dilney foi expulso do diretório. A expulsão. todavia, é pena
que, pelos Estatutos, não ipodia ser aplicado na forma pela qual!a descreve o. sr. Olice. E a causa da expulsão? Foi a de o ST. Dil
ney ficar com 'a- orientação do Diretório, Nacional do P.T.B.! Foi!
a de ficar com a orientação do sr. Getúlio Vargas, no Estado.

Pela lógica do sr. Olice. o diretório udenisfa do P.T.B. de'
Tubarão, a estas horas, já deveria ter excluído do Partido, portraidores, os srs. Danton Coelho, Presidente do Diretório Nacio
nal e o sr. Getúlio �argas também!

Quanta t. .. olíce l

xxx
Falta de serenulade. Diversas pessoas procuraram a- redaçãodeste jornal para relatar-nos latitude surpreendente -, do sr. Ma-

noel Donato dia, Luz, no ónibus da linha de Saco dos Limões, na.
segunda-feira última. O sr. Nelinho, candidato da U.D.N. à Assem
bléia Legislativa, mereceu-nos sempre o mai-or respeito- pela suas
proverbial serenidade e Dela sua compostura política. Naquele'-dÍla-, entretanto, esqueceu-se da ete1'na vigilância e de que -a nossa.,
liberdad'e termina ünde começa a liberdade dos' outros, decTaran
-do, em altas voze,s, que quem votasse em Ge6úlio e11(l cafagestefNo onibus, local portanto onde ,outras pessoas tinham o- direitGl>
de estar, s.s. não ,tinha o direito de dizer o que disse, porque ,entre,
'essta.s outras pessoas algumas votariam em Getulio. Se lhe assistis
s,e 'Ü direito da afirmação, a ,terceiros assistiria também o direito'de responder com uma recíproca,.

Lamentav,el, essa falta de serenidade do distinto polític,o!
. xxx

Que surI'a! Surmrmn o Sal'(/Jento Rosa!- la:rmnciou, baboso, o'
Diário. O ,comentá:rio 'eu'tre os udenistas - e não tna,balhistas -'
que agrediram aqulele nosso valoroso correligionário, era diferen
te. Eles disseram: - Se nós dermos mais uma surra destas nO"
Rosa, lacabamos no Hospital.

E Isumiram, rumo às -salmouras, mancando uns, d,e olhos ar-,
roxeados outros, gemebundos tódos.

xxx

U ... U ... Udo! Sob o 'ris'o sat�sfeito do seu Willy, a sua Casa:
América vend'eu, no di!a 19, -todo o estoque de apitos, assobios 6'

,reco-recos, para sonorizar a edw.c_ação pOlíticà dos udenis,tas.
Do pelotão udenista da váia - par1te do qual, remuneradO'>

pel/" capita - os tI�abalhistas estavam aus'entes. Ainda mesmo a
quel-es poucos que -Unham suas preferênciaS' pelos ex-di�et�res d�
P.T.B. - limitavam·se a aplaudir pela ação ou pe�a omlssao. Pe
la váia, nunca! De'ram os trabalhadores catarinens'es uma tremen,,:,da lição de educação cívica aos udenis-las. Este,s, nas suas váilas
s'e111 ressonância, ,terão resposta a 3 de outubro: U ... U ... unOt·
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