
UOO DEEKE, já agora prestigiado também pelos traba
lhistas de Santa Catarina. receberá nas urnas de 3 de
outubro cOllsagradora prova d'e apreço jt9jpl,ar",'@,etn-

do-se Governador de Iodos os cal,�m�liúi·�:)l:·
. ,e;

;�l:; .,..:'.:�{t;if:'<�::1i:: .::
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o MAIS .A.NTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

"_Url� e D. eerotel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA B.llIOfJ

Saudando Nerêu Ramos
o sr. Leopoldo Grubba. Presidente do Partido, Trabalhista Brasi

le iro - Secção de Jaraguá do Sul - saudou o sr. Nerêu Hamos em

sua necente vis iía aquela cidade, com o seguinte discurso:
Exmo, Sl'. De. Nercu .Ramos - preclaro Vice.:.Presidente da Re

pública - Exmo. Sr. Dr. Udo Deeke - Exrnas Autoridades Civís ,

I!;clesiasticas ·e M1litares - Meus :::ienho·res - Minhas Senhoras -, Ju
\'r(',nt!lde de J'la.!·agll{t elo Sul - Amigos'.

Eu como Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro Sec-

\ão de Jaraguá do Rui não ,pod·e'ria deixar despercebida. �I 'passa-

.gem, de tão honrado homem público, pelo nosso Município.
Nereu Ha1110s - nohre fi lho de Santa Catarina - pelos seus'

gestos - velas suas atitudes � soube honrar - !e,levou e dignificou
c nome de sua terra natal.

Jamais alguém se firmou tanto no conceito de seus conterrâ
neos - e é para nós ódio Partido Trabalhista Brasileiro que tive
mos sempre em V. Excia. um amigo' sincero - amigo das horas di
Iiceis e sobretudo um amigo leal de nosso preclaro chefe Dr. Ge
tulio Dor-neles Vargas - momentos de jubilos - momentos de

.

su

tis'fação podermos comungar na mesma mesa - pugnar pelos JJWS

[nos ídehais - pela grandeza de nosso torrão natal - pugnando uni-
dos pela grandeza do Brasil. ...

Fui Ncreu Ramos' - como Interventor Federal - um auxiliar
direto de nosso chefe - soube angariar prestigio e confiança do

rovérno da União - trazendo [lara Santa Catar-ína e para o bem de

"e.u povo-verbas que sabiamente - honestamente aplicadas transfor·
alaram-se em escolas - hospitais - maternidades - estações dCl

agro-pecuarias - escolas de aprendizagem - pontes e. estradas 'teste'

munhas incontéstes de sua capacidade administrativa.
Saudando tão insigne estadista. - monumento que Santa Ca

ta.ina teve ::t honra de ergL1:er no cenário político nacional .. - eu

saudo Lambem a vós eleitores de minha terra que tão sabiamente
soubestes conduzir à Vice-P,residencia da República - tom homem

IltlW tem sabido honrar o seu povo - honrando Santa Catarina e O
I :
Bras II.

A 'elle, pois - os vossos aplausos".

Ano XXXVI I florl.n6polls- ,Sábado, 23 4e Setembro de 1950
=

lentos fortes DO li ..
torai sul do Brasil

RIO, 22 (V.A') - o Serviço de

Meteorologia avisa que os ventos
forte" do quadrante sul reinante no

Bio da Prata deverão atingir o lito.
ral do Brasil entre o Rio Grande do
Sul C Sanla Catarina, devendo ainda

. progredir para Paraná e São Pau
to.

Vrédito suplementar
para o mioisterio
dft Exterior
.. RIO, 22 (Y.,q - o Ministro da
Fazenda transmitiu á Câmai-a dos

Deputados a mensagem do Presi
(lente da Repuhlica acompanhada
da exposição de motivos do Minis'
tér io das Relações Exteriores refe
rente á abertura de crédito su

plernentar de Cr$ 1.850.589,00, pa
ra completar a contribuição hrasi
lcira em favor de diversos organis
mos internacionais.

o estado de B. Sabw
LU'l'ON (Inglaterra), 22 (UP) -

O famoso dramaturgo Bernard Shaw Ifoi submetido hoje a nova operação
110S rins. Bernard Shaw está pas
sando bem, segundo informam seus I
medicos..

Gratificação
aos juizes eleitorais
DO Estado
mo, 22 (V.A) - ApreciandO

pedidos de créditos suplementa-
res formulados pelos Tribunais
Regionais do Distrito Federal, Ma·
to Grosso e Santa Catarina, para
pag:arnento de gTatificaç':ões aoi!
sens jllize�, resolveu o Tribunal
Superior Eleitoral de acôrdo com

o artigo 199 do Código Eleitoral,
centralÍllUr os pedidos destas nature
za a fim ·d� encaminhá'los ao Po
der Legislativo.
��----------------------------

Naufragou uma bar-
caç� do Loide i
brasileiro I
lUO, 22 (V.A.) ° ministro

informa que naufragou em Areia
Branca, Rio Grande do Norte, a

hnr'claca "2\1in inlJ a", do Loide Bl'a-,
s1l-eil'o. 1

1'0.96&

flagrantes u�enistas •••

Catarinense oue se distingue no Rio
Francisco José de Souza e� Mello cursou até junho do ano passa

do o Colégio Santo Antônio da Vizinha cidade de Blumenau de onde

é filho; tendo ido residir na Capital da República, matriculou-se no

Externato do Colégio Pedro Segundo e conseguiu a melhor colocação da

turma da primeira série cientifica daquele estabelecimento padrão do

ensino nacional. Teve seu clicWl publicado como aluno número um

no dila 11 do corrente, no jornal "A Noite",
Muito podemos esperar do jovem patrício a quem felicitamos.

Lamentável dernonsl.rneão de incultura politica nos foi
proporcionada por certo grupelho do udenismo local, que in

dustriou elementos mais ou menos irresponsáveis, para per

turbar o anunciado comício do P.T.E. no dia 19 do corrente.

Já agora, não temos a menor dúvida em asseverar que sabe
mos quem adquiriu, em determinada casá' de comércio des
ta capital, ;;u111e1'080s apitos, que pessoas 'também já .ídenti
ficadas distribuíram 'entre o gTUpO aprazado ilJara vaiar o

sr. Nerêu Ramos, 'Preclaro Vice- Presidente ela Repúhhca,
quando a ele se referisse qualquer orador, por ocasião do

"meeting" trabalhista. É claro que, diante das entusiásti
cas aclamações com que espontaneamenl e a. imerrsa massa

que compareceu ao comido saudava os nomes dos srs. Ge
túlio Vargas, Nerêu Ramos e Udo Deeke, a grita dos elementos
arruaceiros, pagos para impedir que o senador gancho pro
nunciasse o seu discurso, em que reafirmaria a sua solícaríe
dade aos candidatos do P.S.D. aos cargos de senador e go
verruador do Estado, foi' desde logo abafada e dominada. Fi
cou porém, perfeitamente caracterizada a responsabilidade
da U. D. N. local naquele Iastírnável exemplo de deseduca

<;.f.io cívica e de intolerância política, não obstante .a eviden
te in tenção dos seus promotores de atribuir a iniciativa das

arruaças aos elementos do P.T.B. que ainda esperavam
o apôlo do sr. Getulio Vargas ao sr. Carlos Gomes. ,Deu a

V.D.N. uma prova mais da insinceridade dos seus proposi

tos e violou, com ísso, o empenho em que se acha o P. S. D.,
e cm que corrobora' o C:ovêrno, de manter em plano de alti
tude ,polític.a exemplar a campanha 'eleitoral em Santa Ca
tarina.

Contudo; há Ilações lógicas a extrair dêsse aconteci
mento desagradável: é que, não obstante tôdas as caracterís

ticas de uma provocação gratuila e, ao mesmo tempo, dum

desacato direto à pessôa do insigne Vice.JPresidente da He

pública, permaneceu iSd,bra'nceira Ia conduta d3iquel.a -enoi\'"
llle massa trabalhista que assistiu ao comicio e que, não

obstante vii)rando de justo regosijo civico, soube resistir às

insídias do grupo desoi'deiro, oferecendo assim aos "eternos

vigilantes" uma nobl'e mostra de superioridade mental e

de compreensão -cívica. Ressalvou-se, vois, a incontestável
educação politica da g>(,lleralidade dos elementos do P .T.B.

que escutaram e acataram a palavra do seu grande Chefe, sr.

Getulio Varg.as.

Irabalhista Brasileiro

Por outro lado, cumpre salientar a ação das nossas au

toridades policiais, cuja serenidade, ,bem interpretando as

instruções do Govêrno, não. cedeu às constantes provoca
ções -com que ·eram vis'adas, mas tanJibém poude asseg'u,}'ar a

ordem e a realização do comicio sem lhe sacrificar o calor
das manifestaçÕes de dyismo e de entusiasmo politico.

ComQ se vê, ainda que. tivessem pOl' finalidad·e pe.rtur
balo aquela reull'ião Lr-abalh�sta e impedir o liw'e prOnuncia
mento da palavra de ordem do sr. Gelulio Varg.as aos 'seus
amigos e correligion.ários de Santa Catarina, os arrn�ceÍros
contribuiram para pôr em maior e especial relêvo a com

postura pOlitica dos trabalhista.s que compareceram ao co
ll1iCio e a boa ori,entação e preparo da Policia para garantir
,a liberdade de reunião e de manifest.ação político-partidária.

•

Valha-nos o aspecto
,'u},) de incultura cívica
democráticas ...

edificante mesmo daquele espetá
e de desvirtuamento das nOl'ma...,

Partido
Como devem votar nas eleições de 3 de outubro?

Explicação aos trabalhistu
'

.Q eleito.r d,everá colocar no envelope que lhe será

'entregue pela Mesa Eleitoral, 'as cedulas seguin.tes:
1 - ceduJa p'a,ra Presidente da Republica - Getu

lio Vargas,
1 -: c.edula vara s·enador e ;SUiplente -. Nerêu Ra

mos.e João Davi 1;'erreira Lima, l'espectivan:wnte.
1 - cedula {para Gove·rnador do Estado -

Deeke.

Vdo

1 - cedula pm',a deputado Federal - á ·escon�a do

eleitor, 'entre os candidatos do P. T. B.

1 - cedula pa:ra deputado Estadual, à escolha do

eleitor, entre os càndidatos do P. T. B.

1 - oedula para vereador à esc·olha do eleitor en

tre os candidatos do P. T. B, •

NOTA: NO caso de os nomes parla; Presiden'te da

República - Gotulio Vargas - Viee Presidente - Café

Filho - .estarem incluidos numa ,s6 c-edula, então so

mente d'everá ser colocado no enve.Iop,e uma cédula,

vi.sto que est'a servirá para os dois candidatos.

IMPORTANTE: - O el·eitor dev,erá munir-se das

cédulas an'tes das eleições a fim de evitar atropelos e

eonfusões. Para tanto deverá procurá-las na serle do

Partido, à Rua De9doro 21, ou nos diver�<;os sub dirdó·

rios e nos eentros cívicos Pr6 Getulio Varg·as.
A COMISflÃO DIRETORA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pa.rti�� So��al. .Dem�c�a��col.
DlretorlO �'UnICJpal de FloruiHopons i
o Diretório Mnuícipal de Flcríanópolís, do Partido Social Demo- IIcrático reoorneuúa ao sufr-ágio do eleitorado do Município os nomes

dos Vereadores do Parfido às eleições de 3 ele outubro próximo:
Adolfo Cândido Quadros, Estivador;
Ãlvaro l\Iül!en da Silveira,- Advogado;
Antônio de Pádua Pereira, Funcionário Público Estadual;
Antônio Pascoal Apóstolo, Comerciante;
Édio Ortiga Fc�ll'igo, Comerciante;
Eulina Alves de Gouvêa Marcelino, Professora;
Flávio FerrarL Prnfessoi-j
Francisco de Assis, Advogado;
Frederico Teodorico Véras, Motorista;
Francisco Büchele Barreto, Funcionário Público Aposentado;
Gentil Marcelino Gil, Comerciante;
José Elias, Indusü-ial:
Jone Celestino Vieira, Funcionário Público. Pederal:
Manoel Ferreh-a de Melo, Funcionário Público Munlcipal ;
Mário Couto, FunclonárIo Público Federal;

o ESTADO--Sábado. 23 de. Setembro de 1950
-----------------=-----------------------------------------�

.Míguel Daux, Comerciante;
Osmar Cunha, Bancário;

I <r

Osny Paulino da Silva, F:uncionário Público Estadual;
Rafael Digiácomo, Funcionário Público Estadual;

.

Saul Oliveira! Contador;
I
r

Sufragando os nomes acima o eleítorado do Município pode ter a -i
.

certeza de levar à Câmara dos Vereadores homens dignos e capaze::; de 1-eontríbuírern para a grandeza e progresso do Murii�ípi� de Plorra- .

nópolis.
_ "

'
..

. .; i

Cel. Pedro 'Lopes Vieird - Presidente �
�

I
[

f
í
!
I

!
I
',I .. "!

n��� d-�l��IU' '�df� [8·:f,dll'íl· Illílla1-'I pol [1 IGPo;, ii!hU I. �u�ua� pt; u
I--"-----�----------------------------------------------=-------------------�-----------

Capela do· Asno de Orlãs I i Píl�a COhWllr SOU.
F", d 'S" � Te

<ii .t II em $fHl Sfioato ;j

J
estíví ades de - anta eresH�ua III '

. PROCUREP� B:
I

.

n 1.id
.

,: do rvIenino Jesus 'I .US aluo
ruflniin�._� mi��g. fi nmflfih'�fin teleíon es 1536 e 1324 ,

l�tnn.oIJ1�.... 1aHI�oUi IV ��fi UUR�itll.."lV IIp.15 de. Nov, n.22- 2'. andar'
A Associação ele Sanb" 'I'erezi Silo Juízes e Mordomos das Ies '"

-: ..__----_
nhae Menino Jesus avisa aos seus tividades : Juizes: Coronel Sllvl·1 :.: .

associados e a todos os fiéis que, no Carneiro da Cunha, Sr André I OSVALDO DOS PASSOS MACHADO"

dê acôrdo com 'a praxe estabeleci- Weridhansen Junior. . .,' e

. . "LYCASTE MACHADO
da, haverá este ano, de 22 elo cor- Juizas : Sra. Beatnz ele Souza Bri- ;

ti
. ,.

.' A
"

. par lClpam
. aos pal!Ol11:es, e -pessoa"c

rente á 30,' na- Capela ela Irmanda- to e Sra. Clottlde Perrone Macha de suas relações O contrato de casa"

de elo Divino Espír-ito Santo, no. do. menta de sua filha Helena com o sr;

venas em ronra de Santa 'I'ere- Mordomos: 81'S. Antonio Moura, Milton Cunha
-

zinha do Menino Jesus, começan Arnaldo Dutra. Agenor Alves, I !,:1A: HERONDINA CUNI-�A
--.....__.._.------- I elo às 19 horas.

.

Tent. Arf Capela, Aldo Cardoso, parttcípa �os parentes e pessoas da-

I
.

. . -r- <;:,' suas relações o contrato de -casamep
No dia 1 de outubro, na mesma

I
Edgar Lopes da SÁh a, FI ancisco I

to de seu filho Milton com a senno-

Capela, ás 8 horas, haverá Missa I Pereira. da Silva Neto. Itamar 110)]-1 ríta Luiza Helena Machado. ;

I Solene com assistência de S. Excia I guilhot, João Erancisco Rosa, José I Milton e Luiza Helena

Revma. o Sr. Arcebispo i\letl'O'poli- Simeão de S.ou,za, Mareio "Ven·' .

< uivos
.;,

I tano. que fará o sermão ao Evan, f dhauseu. Cap, Mauríclo Spalding, I FlorianopoIis, 16-9-1950

I g·�lho. ']Je:'minad� a fUH.cão reli-I Mano.?l E_e, rnal'd� Alves, Ro_gerio J,I ,

.....
,

...

;.,. �
......> ..

: ......
"

.�
�

/

I glOsa,· reallz�r �e·a por S. Excla .. ! PunfIcaç,ao e WIlson .Abraao. r �.lf;l!al'l �:,u<e_da,d�
",tu"!; ldsellll .I!t

Revma. '<! Benção das Rosas em I Mordomas: Sras. A,mélia Richard i6 GIl! IOOU •• lhiar.o �
..

I I l1oI11'a de S. 'rerezinha.. ) da Costa, Carmen Wendhausen I
MIMI_ >l�� esqlle.ç,t!... �t!" .1iI !iR�H!,,!�

II Às 17 hor.as terá .lugar a. procis-I Brito,
Carolina Ferreira Lima, Cé

.. 1
ptM�ltt<t Jõr.r,1l 'i) �a P!hiiP�LE.,?_

são que sairá da Capela elo Asilo, lia Silva. Eugenia Catu]ino ela. 8il. é 1Ini1ll1 udel"l'i.ete 411f CIUiDrA"

bdi G' J �f"ll H '1' IMUTUO PREDUL.
I , o e ecendo, nes te ano o seguinte I'

va, �,enrue �s I� u �'r, .

el'lUrZl �a •••••• ••••••.• ,..... • ......

I i
itinerário: GualhertQ, .:}l'aCl :PerE�lra, Mana

i .'

II Praça Ge�ulio Vargas, Rua ,All11.i, I Jos� Freit�s, l\IIiaria Fr�l1cisca de

rallJe AlVIm, R. Blumenau, Avem.· Souza, MarIa Rosa, Mana de Lou·

I i da Mauro Ram�s, R. Emilio Blunn des· C. Bastos,. Maria., Inês L?pes,
e Capela de ASIlo. da SIlva; Mann.a Bnio da SIlva,

-"",'

.I ",

, ,

;,.

't_:

< .•

..

"

.,

.
y

• I

,
r

..
- -e-

Florrunópolís,

..

Antonieta de Barros

Joõo B�!{ista Bónassis i, l,·q

f. tt

Antônio Pascoal ApóséolQ
OS?lY Mainoldi ()rtigu .1

•

1. f' r

Luiz Ferreira de Melo

Ivo Reis 'Móntcne(Ji'o
Leoberto Leal

, 1_. 'v_

Francisco Mo,tta' Speztm.
Cliartes Edgal' il!o�'itz

•• ,
•

�'L\-

Thiers Fleming'
, Wilma;' Dias

t l ,I. _'
.

Joaquim Madeira Neves
Guido .BoU

..
,'

;JII, ....

João Batista Pereira
/" João Alcôaitan: da Cunha
Aureliano 'Stuart
Jáu �Glledes_ da Fonseca

A_ntónio Antunes da Cruz

Francisco 'Germano da Costa
Armcnâc Valéria de. Assi�
Alvaro Müllen da Silveira

. ;

.:-�

i ..

Joaquim Vaz
Jairo Callado -

Lauro Fortes Bustatrumti
Tertuliano de Brito Xavier
Adalberto Tolentino de Carvalho
Osuxüâo dos Passos Machado
13 de setembro de 1950.

Para Vereador·· do PSD
•

osé : ,

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

Amigo d� Sociedade' e do
E§porte Catitrinense

Um candidato :que merece se'r el.eit�
---"--'--'--. o

........_---_ ... _. __._.-....._ ... _ ........_ ..._---_.-

" I

, '

. }'-,

• ',{'.�
• f!

Ficam, ,asshn, convidados- todos

os fiéis p'ara .assistirem a essas llo·

menag'ens em louvor da milagrosa
;:;antinha..

,',

le,

,ot

..
'

..

1>'"

..,... .. """".

"

Nair Silveira de Souza, Nilza Szpo
ganicz, Olimpia Ferreira ele Melo,

Raquel Ramos da Sihr:a. Sueli Da·

miani e Sueli Vieira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRIEIRAS,
.E 5 P �� P: S/��T��J" Rua Arcipreste - Paiva -

No mun lcípto de Florianópolis não huverã eleição para

pJ'pfeito., d.e llIH.llt'ua_ que-não lWVCl'{1 cédula llfU'R- esse cargo.
Nos municípios de 'L'U1'1'O, Ituporanga, 'l'aió, Guaramírfm,

'1';mgal.'á, Capin:llal c Plratuba não haverá, (_'lf"ições para Pre

{Pito (' Yel'cadol'cs. Não haverá, portanto, cédulas para esses

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
, N f L A f/I A ç O E, S ,

COCEIRAS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa 'Catarina":

.. �>

Seção
Ao eleitora'do' do Estado de Santa Catarina:

A' Comissão Executiva, do Partido Social Democrático, Seção de
.Santa Catarina, na conformidade .do disposto no artigo nono (9°) dos
-seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio dó eleitorado catarinense
. os nomes dós candiilatós do Partido à� eleições de 3 de outubro pró-. .

( '� r

:�mo:

, t

.Partldo Social ,O e.·mnc rá fico!'• , ,

J f �·l
-

;,

..

J zias,Uis pej)'sias',
83'S tntes

Papaina do Dr, Niobeg
j.\.]lte-ácido poderoso, me
dicamento de grande va

lor no tratamento de to
das as enfermidades do
aparelho.' digestivo. ,

Contém vitamina B 12.
Nas "Iarmáclas e droga
rias e pelo Reembolso.
"Caixa Post�2:_3383 - Rio'

CA'S4
�

'Ê'M' COQIJ'Ülli·os,
. Procura-se na Praia de Coquei

TOS para alugar informações para

I
Pimentel, na Delegacia, Secção
de ·ImP.osto de Renda..

� �-

I ,,, ." J
...'.. ..OI e- ..� .... ..,.... ,iii...... . ... ;"..

, iVEN:DE-SE '

; '0'
·-:f:·L� .....

:1
" t:; lft,,!<I'

" '

mo' programa, possam' trabalhar. devotadamente pelos altos íuterês=
ses de' Santa Catarlnà e do Brasi l. '. , .

'Sufragando êsses nomes, pode.. o- eleítorádo esclarecido da nossa
terra .f'icac convicto de' que terá, com 'o seu- voto, -oontrtbuido- para
assegurar O bem estar, a, trnnquíüdade €i o progresso do Estado. é do
Bra.sil.

.

Florianépolis, 8 de setembrd de 19.50.
A Comissão Executíva :

.

k,
'm,uria Metropolitana. ::A:�.L,���RI,:.:,::R:�=

.

.::...",:
.

, .

_.

! I
'.

.' .

. AgenciaGIrai para.S. Catariua

O,'rlenta OS fi,eis,", ,,';:'1 .... !
.' ,.R�a r,F,,(!J!�e'-§C5ipi;1t. '22--Sob.-

. . .,',
, ' .' o' J'. f.L,. :,ç._p'os,tal",.,69. 'rei. ;«�r9tetor�..

AVIGO E NORMA REFERENTES. À,S PRóXIMAS EI:EIÇô!,!S,.
.

',..�'
. .FLORIANOPOLIS

,
"

Damos, abctixo. na íntegra, a'�il'c111�;�.mand(lda"exlfJ:e·dir ···i:······\··_.r. J':';:"'::(r'i�""'!
:j FEFIDJI.E!. ·REl':MAT��:r.O E
I

. PLACAS SIFILITICAS:,
N '�:V:��âf�' d:igo�:;��ta'r, como lhe cabe, a COIÚCit'{lci; ca-

j -'IEUxJf' d�é,",NpdBelr;f,

'. -

d
,t , 'i �.' 'M'dléérçào auxina;: no ·tr.::stci!m.ot�tdli6a, e. dissipar l)oss'iv'eis dtwldas, senao Lvel'da, en:gs .�e la__

r ! '" " ,;J 'n;>r d3 .iflll. o.' > 'e. I'

mel1táveis explorações, comunico, em nome e pOli rordc1� da :.:"" .• �. �./ �_� .,',. '1:1' �";::. •••• : 'i:" "';','
.

';
�

Ç;til'Hl ,�e(1I'q'Poli�ama, que os fiéis et, em geral 'os uot,antes, "', ':C·�SA ;,MJSC�L�;N�A�dJ..atri
poderão livreniente e sem qualqúel' 'Clj)llst1'angimento, . apviar; _ ,bql��r. ,do, üRâdlOI';':'lR! ,jOIf,.

,._ .... -'.�.
.

, ,," './.
-

•

(I� lc�or.,V'.1vu:ll,llJiJD\,co.,';'"e S16/ragar com. o .sl!!�.;voto a qualquer dos emlne.ntes canil!- R' C el'-e'; '.' M t .

" I. ... .. -'_. .. �. __ ... 1]11- on. '" irO . a· ....;; datos ao' lJotiJrno 'do _ Es(1ado, ex�no_,\ ,d1;. UDp fE�!fFJ, o,l_Z I
. 'I :! (. i.1

'

"
IRINEU BORNHAUSEN, de acordo ,com as l)I'OPl'zas con-

.

vicções. 'Óg pen(/o�'e,� :l)'a1'tiâál'ios: ;eI1Llo q�;e' o� 'eml;Jargos q'ue, '.

I
"

' �J cl ii( i. I " •
. , .

se le\a'ntem·,contr:.J o l)rimeiro: sobretudo na 'esfera reI1gi0/ia.. '

n -

" (la ;alçada -exclusiva da Guria: ditos embargos. di�o, são gra- I
.

tllitos, pro\'à\'Clmeilte tendenc10sos e certamente lffiproceden-
'O'"

- ..; ,...�.. '\ � •

�t�s'� _

. ....,., t' .

,. i�
.

],'lOl'iahúljôlis, 14 dê sêtel�bl'o de 1950.
... .

.�. )

. �(�$S-;.) P. QUTi\TO DAVI 'BALDESSAR

Dr.
Para G;9verna,d?r d9 Estado:
Udo. =Deeke.: engenheiro civil;
Para Senador "Federal: '

._.;i_;
'-.' '��,

,;<�t�: /:':. ;r;��';:;
.

_,_.�. ���.;>� :��:rii�-

Dr'> Nerêu Ramos, advogado r > ,

Para Suplente de Senador s

Dr. João David Férre.i'ra: Lima, 'advogado;
Para D,eput<a"os, Federais:

Dr. Nerêu Ramos:' advogado.;
Dr. Armando. Simone" Pereira, advogado;
Dr. Leoberto Laus Leal.: advegado; ,

Orlando Brasil, professor e contabífísta;
Dr.' 'Jo'a'ctnim Ra�(,s,' advogado ; ..

�r. AgriIlpa. de Castro Faria, médico ;
Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;
Dr. Antônio Nunes- ,VaI;dla, advogado;
DI'. Rogério. Viej])� .advogado:
Dr. Cid Loures 'Ribas, advogado; -.--.
Dr. ArisH�es Largüi�" advogado;

.

Vitor Buhr, serventuário de justiça;
,..- {. ,

.,' {'

Para Deputados Estaduais:

i L, Abelardo SO:l1sa,' profcss�r; ..

'

l Ado Caldas; .Faraco, funcínaárto públko,;
Adolfo José .Martlns, fuzendeírn;

"

sÓ, ,

Dr: Aforiso ·Mán.a Cardoso da yeiga,,. ftÚlçionáriQ público;
Aleides Abreu, ,f�n�l:on�r.io"�(íh1ico;

. ,

���e�e�o.���l�;:�t;��:��:té:rO cívil;
,���, t , " ��\:�jfit�i,:Ti�r'�Dr,

. A�.�enQf Tàva.f;e�", f,ldvogado; ". ,

ii, Dr. Antônio. Dib Mussi, médico; . " , .

{
- j Dr. :Ântô:nJo Gomés' (li Àlmeida, ádvOgádo;' .'

;'
.

Antônio' TáuíIlc; lúi1il:ar;' '.

} Dr.' Atmando- Calir Bulos; âdvogad�';
.'

�. ,D�:' ",\fmátÍa��Váléti�? (Íe' A�siS, médico;.L '[,Arno Oscar 1\feyer, mdustrHil; , .

;. Arnou Teixêi·pa de Mclld, sérvcntuátio de. Justiça;
At1güsto"�Breso.la, induslriaI; ,

Eduaooo V<:i.rmond,r fUÍlêionário. público;
·",DF. Elpídio Barbosa) prdfessoi:;

.

,
. Dr. Fêrnalldo: Oswaldo- 'de Olivéira, médico;

< ,Guido BoM, ' bancâNo...
Dr.' Ivo SilVeira,. advogado.; .,

Jairo Callado, jorllalistw; .

j ....� l)r�· João Batista Bonnassis' �advó<1adO'

,�.' -: ··'tir.·JbãóIEsti�.r�lét';Pi'i'es; �.Jv�,gad;" .' r

ti'ij �� .

, .... ,"1''''7"'' ,. rn" -. ,.... ,'''''' , �,..-!:{ -�
� 'f r t'\ r", "{',. .

t
r

c -',Joãoj do� Sántos ..)indúsiriàl··
" ' -'i.1 .... j

,- 'Di;: João-'Rib�às -�an10s; adv-��gãdo;
.� : D,r. {�aqu�in�MM�irà",Ne�é�, �mêrlico; .: �"
1 Dr.' José I!ahia Spinola �itténcourt, médico; •

,

rIpsé -da �'Ôsta ,l\!irând.a, serv4mtuãrio de justjça;
,

'·IDe/José 'Gallo'tti Peixoto, advoga(Io; .?
.

1.. : Jesé !Motta-Pires, 'prdfess'or( . •

,<J;;aúl'o'Z'LÓéhs;.Jprofesso!'; n' ,,'.

'U· "lr.;én'ni1l�o) !:ongo: s�r.-\terltiláq,io�de justiça'
."

. Í)r�<Lééidn. Slo{rli}.Ski; ')advog�dof; ,

,

'l'r .� (. f- (.'�, ',.!:.j f ;.J - ,." ...

�) ., pr,. LCl.lOW, V,a,rga� ,Ferrl'lira" adv0gadó;
�nís il?crto]j J.l1.J1iQr,. s;erveuÍllário de justiça;
Manoe}, Siquo.iilta -BeTo, scnfel1Ín�ário de justiça;

1<'" 0.1'; M'arié Mafrá',' advo'ga:il'o; ,

'l " Dr. Nôrbert'ó' BaClill1ri'ttll,' üíé'd'ico' f
• ("h· r .1" -' _."t' .,',', "

" I' "

q�c�r ,RodtiÇ(qes, 1f,f�:9;V�1 :;omerciário;
OlIno Nól)rcgà, SCl'YCllLl1ário d,e, justiça;

:- .'. D� .. oq\Ojit dã".qama l,ojJo-. d'Éca, funcionário público;�� i":P{l�ro >;@i�teJ,lcoj..lrt, '�fpdl1st1'i,a[; 1
õ' :' "'PtQt.Óg'ên�c.s Vieira",.TarÍl1acêutiêo;

. : Dr. Ro:bertó ,l\1ürrcl,eIL de Lac-etaa advogado'Ir,.>�.: • � <! "
" ;l:

., , ,

''''l'orq'nato íDasso, funcionário' púlJMo;--- -- ----=--� -:�
\. . "'�'�lt1��mar,rtjr;lbb�:",'rhd�ls.tr�;�I; i . ,"

" 1,) lfl!�:
" D.r. Wa'lt�r. ']"·enÓ1'lO Cavalcl�ulLl, advogadO;- J; ,'\'} .. � f, ��

.. , ."'t .:. • , �. '.
..... I "

') "Vencéi,>,l,Vll�·,J;'lpçil1i" inru��fia\; :. �,. .. '';
.

" ,Ao rc()On!,Ç,�lc].J.ll:,,,ao.! alti,vo ,;!:\leitonu;I? de S..Catarill·a 'os· $\lus ,Cli!;Il'
-rlidalos, {) Pal1tJrlof,Social, Demoe.L'tÜiéo �stá.n,a, ceieteza :de haver apon
tado nomes Qúe;'-l111 idos: pmr üm só' ideal. pllil'tldáeio e, denlrb' 'do 'mes"

.

"

Dr. 'Wig-âl'Ícli'oJDérslihil, ecdnomi.sta;· "
I ,

7. ' !
'

Di,. Wüi'n'ar ôl'Íanllo
.

Dias,- advogádd;;. ;.. '�!". ;-:. -., " � t, í . -; �
tDr. Yllm.i;(cle Almejda Corrêa, médico;.('� � ... ,.. .

.:' ". -' -, � ,',

i
,

'I

!
I

1 � •

"_

,_ T

Neréa; Ramos
.Aderbtü Ramos' da Silva
Adhénzal' Garciá
Agripa de Castro Faria
Alfredo 'Campos'
Âlva1'o Soal'eS Machado

,
.

;

',,,,,,,,,.

Anes Gualberto
AtW� Fontana
Corios 'Spe1'unça
Carlos Zippel'er SObi;inho .

Célso' Ralhos
Elias Ançeloni:
Ertuuü é: de Bittencourt Cotrim Filho
Francisco- BC'IJ�jamlll Gallotti
Frederico DarcIl

;.

;,"1

'1 esérevaninha quasi nova com

5 gavetas' à Rua Anita Gatibaldf..
... � � '. � . � " .;� .

..

, liI;"1i4-ó�

'{<
i rli'{l ,\ii' ,: f,�;:'

,

. ,

�...-.: ;

1 .. )', .

\1

C 'A'S A
Aluga-se uma, à ,Rua l\1ajor Costa"

·U '32,
"Tl'at!ar no Banco Agrícola.

:"'vúij,dh:t�"':i
Precisa-se de um que conheça t�

do o Estado, '

t Tratar coro 'o Snr, Waldyr, no Ban.
I co do Distrito Federal S. A,

Gaspà"ino Zbl'zi
iieitor Liberará
Ivo d'Aqzzi'fw
Jairo Callado
José Boabaid

. Lâ1lro- SO�1'es
j,- ,,'

asem" Rodrtçne« da' l\'ova
... '

• ii

Pedro Ku·ss '

''if
}-o, ,

: 1 ';l'!'f'".,

"
. ,

',i'f

.,

,'1

Pedro Lopes Vieira
Pompiliô Pêreit'ã 7Jelito' ,."

Robàto Oliueira
��...

-

.. " .".-
."
.. , .•. ,- ..

l'iti'Jr Bllhr

,;'.

.)' i
r

'

Roaérto Yieira,
Serafim. Bnzesto Bei:taso "

.'_

Vàlé1'io Gomes

lJ':lâ Cü,I'ia M.et1'opolita.na, eni' ,d(ita� de , W2,te,oIlttml,: ,

Allxiliar de Guria

FÍUZ? L.1MIJt' & IRMÃOS
Cons. ,Maf.ra,-37- -.,
:Florianópolis

t '1; ,')

-.-,P-ARA OS. MALE.S DO
., FfGA-OO
ESTÔMAGO e I·HTESTlHOS

J-f .1:.('

li.j 1·' -!., .

L' ,

, r r' 1 !

r I I.•J. '

I Rádios:
AUanUda - O sucesso. era técnica .electrónica

Grande alcance

Rádios

ii, !;

O, 'J LI' r,

f, .

,.A

id } f, ,'>, ;:t,·

'�.ei '" I. �t'l 'lc

E
•

�C-U R T A 'S-
AUânUda - Super, construção para dmar mais

.

.
.

Otima seletividade VENDAS A' VISTA
f

Electro,�':) Transm!sSQ'res

a
,

a
" Diretor tecniéo WALrrER LANr:!E T.

U ur.

lUlântida - Som natural - Alta sensibilidade

E A LONGO PRAZO

Am plifícad ores

Catarinense 'Limitada
Rua Trajano, ':n. 31

.----------,��----�-'-----------�

Telefone ll. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADU-Sábado . 23 de' Setembro 'de 1950 5
�--------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Do programa observado no I
O LfR:\. l'E:\IS CLI'BE flaúí. realizar, no próximo domingo, uma Congresso Brasileiro de Clubes de

'''''soir�e'', em seus salões, com inicio ás, 21 horas e que será dedicada' Cinema, que se realizou em S50
.aos associados dp CLU13 DOZE DE AGOSTO e suas exrnas. famílias, Paulo, constou uma visita aos e.s-

Por ·es!l-e meio, Jiclam convidados os socíos do Bluj:\:e Doze e suas Iúdios da Cia. Oinenratografica
-exmas, fam ilias para aquela reunião, que será abrilhantada pela 01'- Vera Cruz, situdao em São Ber-
-questra sob a regencía do Maestro Hugo Freyeslehen. nardo do Campo.

A consagrada cantora gaucha, "o -rouxínol dos Pampas", ALMA Tiveram assim os' congressistas
ORLTi'íSIU ol::-ganizou um belíssimo programia para esta noite que pro- uma oportunidade de observar o
.mete grande hrtlhautismo. primeiro núcleo realmente sólido

As mesas podem ser reseryap� 11a Relojoaria M.uriLz. de uma futura indústria brasUei·
b do filme. Para que se compreen--'------�---------------------�----�------_.--.----�---

li .t:-,' da melhor qual a diferenç-a entre

11, Via g-am
-

com se oura filll e ran, ide,f",z . ��:-::b�:!;;��::���!::�!,�::i��;:
. ó v P '. e no entanto já ,úussuem Os estú-
,. " .

;' dios de Süo Bernardo apaJ'elha.:\ SÓ NOS��GONF'ORTAVEIS lhICRO-ONIBUS '00 'mento, e instalações iguais, se não:.(.:: -c _ -;

"

, , T" , super iorcs, aos existentes em nus·

"IPRESSO SllL BRASILEIRO' , r sos outros melhores estúdios, E,n, ,

'

« U -
,

,

'��: acima de I dos êsses recursos mate-
"

riais, existe um realizador de .,.,-----------..:---...,�-..---'!,....,
comprovada capacidade, ou seja

PI4I$
,', (

" t'

0- '$Alberto Cavalcanti.

.,.
.

J

,',
" .' $'C. G

," " ','.-, '.' "

�,l';üo se trata de, um técnico desce-

.,""nhecido. importado 'ele urna cíne-]'

"malograria extrnngeíra 1) que a- <, / ,porta por aqui em busca de IUC1'0

,,'

_"'*_ .' _ DUR._WlTE TODO DIA
"

.

fácil como se-mpre 11I'OpOI'c!onoll ,

,0 cinema .lJra�nei['o, Ê uni direto / "" nos VAf)LJOSctmsci énje, não só de rihl}BSl como,'

,
.....
·1, I

,
..",
.,

.l-:-à-l.�-'-'-"", __
� .t'_",}:r.(_\"t'.!,

Ide "equipes" ;de renllzadm-cs, res·.
�.

r:
•

pousáveis por obras �le. '!all).r incr.

Migáyel. Além do mais, JS 1m1 .Vrasl'
'!eir� .� Cama lal flrpfu.o.qa:ownl� -:::" � iIl

-

-; � � -

� inleres;,>ad,O em dar a sua terra t'IIP.a

'

:;:r, . 1': _ ,

- �

..
t

indústria ainda inexplorudu, GO\UO
I' é a da prod uçjío regular. ele .f'ilmes
e. Ol)1'<l.S que falam melhor ao povo ] FRAQUEZAS- EM GEIAL
l?raiilçirQ que "c;ssa í'llorme qnaIl:' VINHO CREOSOTADO,Udado de filmes p1ed,ipGI'es ,vindo� ,

"S I L V E I I A " Ehcãrfega�8e, "mediánte oom.t..ao,' ..
dc".JIPlls:w(lud, _Ingla.ter,ra, �,J.tá.lla, �_ _' - - - --- - -'compra -e 'Tem1a'de kn6....II.

> ou França. Quando o Brasil I{(J�- :::;
..'e-r-l-c-q-,-q-u-e-r-et-.s--fi-c-a-r------ Rua Deodoro SI.

suir uma razoável produ\:iío, po-- De modo tacil e elef!el
.'" - ..

dercl110s selecional' 111'011101' (JS f�l_, Fazei hoj,e uma' inscrição TiNTAS PARA IMPRESSÃO
mes importados se para islo niíõ Credito Mutuo Predia C O T TO' M A R
fa lta r a ind ispensável cooperação -'- """:
do ,(Joverno.
Niío devemos cS1Jerar milagres

de Cavalcanti e sua equipe. Seu
,estúdio 'ainda está eln constrll-_

'CURITIBA ,TEUCR••U, PROSEBRAS PARANA '_

\:i'ío e a Vera Cruz é uma 50rh'ela·
....,.,.�-...,.,..:..---._------------------de quo está lidando' CO;11 �al;ilais

de elrmrnlos que embOra ni'ío de

sejam lucro fúcil nãb querC'll1 ver

SI'll illnheil'o -clelapic1arlo em ('Xpc:
J'i,�nl'ias, C\rçARA. o lJrimelro ril,

,

'I' me da ChI,. precisa dar Incro,
I"

�l'llln ,im)l]f.� frasf'. que tanloS' )'i.

_',!. clÍl'u!os l'i!rn('� brasileiros lc'varam
__---��--��-_--r_�----------�--�------� �

IMOVElt:

VENO -SE ,
,

, [ 1 SORVE1'ERIA DE 8 FUROS lIIARCA
f' '

..
",'{ ,

"

,1 r

,[('()11l '(';In'l('i(J;-,r!" nflr>l 1f)() lit.l'O' dI' snrvete. PClniOMb ('om com

pressor "CO'PELA!'iD" original, motor de 3 H. P. e batedeir-a com mo,
tor de 'i H. B. em 'perfeito estado de funcionamento e couservação.

TRATAR NO �El\IPóRIO ROSA".

.. ,

.1 "

de Ag'osto I_De_f,_,inema
�L\.VISO Vera Cruz

,,'

�

Flortanõpotís - Itajaí �-JD1�Ville' -"Curitiba
Rua 'Deodoro esquina d.â·"
Rua 'I'enente SiJ,v.'eira

. " ,>

r(orrespOnle1<11
�(omêrdaf;

,

(o:nrare
-

D�p!l<!m .•:'. tio

:;.
,

...... �

,

. ,lW:ETO.DO)}
Moderno a !iUcisot,

,i,?Ru II Geftéràl Blttencour,t, '4"8
fEs'CJuj"n� Albergue N;turno)

': v_ A ·L V U':L A ,.8 ': a

bl;li"$1
MAlOR ESTO,QUE

Dtlântida Rádio Cal. lda.
Rua Trajano, 31

1. '. :.',

I"

I �.
'!JI., I "

I .

I'
,

"

L jra Tenis Clube
...

�.'
.

'
.. ..

'PROGRA:lL-\ PARA o MltS DE. SETEMBRO ..

Dia 23 :.__ SABADO - GH.ANDE FESTA DA PRIMl-
•. I r.. I

'i"ERA. "SOfRtJ!: PARA' 'vOCÊ", APREE;ENTAÇ;WJ DE

GRANDE SHaW � SALXO FINAMENTE OR

NAMENTADO - CONCURSO PAnA A,RAINHA
DA PRIMAVERA' DO CLUBE � cmi PREMIOS
ÀS VENCEDORAS - RESERVA DE MESAS

GlR$ 3D,o� NA .J:}.ELOJOARIA MORITZ.

Dia 30 '-� SOIRÉE
NOTÁ: Para tôdas as restas programadas não, haverá

.
,

convites eSpeCI'UlS. A Portar ia terá Instruções para não

deixar entrar pessoas não pertencentes ao quadro social
do sexo feminino ou m�s'culiuo.'

.,

"tt.!

,fi ' (

LUIZ DA SILVEIRA e ANANIAS SILVA, ppr íntermédío
dêsL'e jornal, convidam todos 'os seus amigos para asslst-ire!Íl,
110 'l!roximo- sábado, dia 23, .na cidade. de BLUMENAU, ao seu

casamento,
Outrossim, apresentam as mais sinceras desculpas p.or

não terem feito eonvites individuais. A razão fO,i o fal()cim«;lu
to do pai da noiva, há poucos dias ocorrido, e' que veio natu-
ralmente transrcrmar os planos já feitos. ;>,

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

dos sitUli'do Caes Frederico Rolla, proximo mercado.'
,Tratar: Rua Visconde 'd� Ouro Pret9,,20�Q.esta Cidad

'e

MOACIR BENVENUl'Tl,E OLGA' CA.RDOSO BENVE;NUTr' parttsí
pam. QQll.1' J�raz,,"et. o ,!la,sciplento" d,e §'ll.ft.Jill)jIlha. MARISA ocorrido II

18 ào corrente. na Maternidade Carlos Correa.

.. -

,� .

..
f ,.�

•
\ I

.IlSCRITó.BIO UlOBILlA.BIO Ao ...
ALVJ18

., ./

VESTiR·SE COM CONfORTO E ELEGAmlÁ 7QUER

.. Iflláiàíãria�
�

Mello
, q;1

aO lugar ('Ollllllll. agol'a ,tem sua

rdzi}o íle sr'r: uma llistória nus- clr' lJelicul<Í,� el11 D10ldes iric[l�::;tri:.
SH. vh'ida 1)1)1' nossa gelltl' em flm· ais já cODsag'}.;urlos, Não. �c. [rataV, S': cOllstru.iu Ulil,prédio'! Não o legalizou no Registro de imóveis' .iJil'nl/' . .; Il()�S(lS. O j'llnw pode não de' pl'oduCito em- massa: mas de

,Os documentos de seu imóvel estão de 'acôrdo com as leis em 'vigof? cl'l lllna (lbl'a llrjma, Jllas sell1pre produçiío organizada- qlle. qfasta
S� ,�x,�ste al1::>,o'U�la ir�egula,1'idade .. p�rocure ho.je m�s�lO o Escritóri� Imo, um .hulll filnw [I0J'(lllP eslú spndo

11l11ra",bcm long� O

111:1i,Ol'
.

iniml.go,;bIllallO A,L.,,\,ves, lua. Deodoro 30; que esta habIlItado a regular1za�loa 11'callZado com Ilonest,jdac!e por elo Clllemn,: o lmproVJsof
..c�iteriosak'1ente, lllsso<],i cnl1l[1etcntc,

i I. Cinema r\ arfe complexa, da
Hú ll111 ponto que precisa ser qll::il 'I�iío lJof!e es{al' auséJlt�, lima

".�:l'lube d,e �ar� «C'Duln de Manalha-es» lll'lll esC'.iarecirlo; C,HOAR)" spndo certa organizacão ir).dustrial. Ci.ne-
�," li" \eU U 9 uma ohra-prima Oll apenas llm ma requer or'gani�'(Íçiío, aparcll1a-

Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro, 10111 fi I 11H'. c�jtal'ú de ClllfllqllCl' gcm e mllila;:; outras çoisas que
. .organizado pela Feclera(:ão Catal'inense de Cava e 1'iro, os campeo- ,maneira em seg'l1ndo plano, O ::;cu que Lhemos uporLunidade dc' ver

.na/.os de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Ca[ari11'a, de or. Sl1('es,o, que COlltnmo� COJJlO c.('r� nos .l'sLúclíllS ;(\e :"iíD J3ernal'do dQ
,nem do sr. Presidente, ficam ós ses. associados convidados a cOlllpa- lll, it'I'{1 imjlli/.·[anC'ia secunl'l(lria: Cmhjl(): E. acirila de luLlo, J'equer
fecer no Stand Capitão Paiva, dá P'olicia Mililar gentilmente cedido Cm o.ulro J'i11ll1.; já c�tá seado ro- dile�iíoc; dirc�ão ue esLúdio, (tire·

,por seu digno COJ1l;)ndanle Gel'al, a qualquer hora do dia, para devidc. ll,ldo e Jlluitos jó estão

projetadlJS'llJl1l
rI!' produr;ão, dírl'Cão de ccna,

treinamento, C . .\lG:\HA sPl'á simpll'smentc um prillcipalmente.
Oportunamenle será llJarcai.là a pI'OV'8. dê séleção dá qL!al serão POI1[o de' l'cI'rl'l'nC'Ía 11ara todos E em tudo' o mundu, (/ homem

.Escolhidos os atit'aclorcs que representarão esLe Clube no referido cer (\les. :1 mais indicado, para a LareJ'a ,era
·'tame. Portántu. u (lUe nos in! eressa I j lIs1amentr

° que a Cla. ,rera CnlZ
, T ' Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950, (> <l Cia. qUi' lJl'oduzil'{1 ês,.:cs Jil, contl'ub:ll1: o cineasta patricia AI·

Egue1'lo Jfoellmann 1l1l'S. A (;ia, CincmatogrcHiea Vcra I berto Cu'\'alcanti.
'Secretário Cruz murca (I inicio da realizacão Em �Lla 'longa pel'mancncla nu

.
.

'

,e�terior Cavalcanli adquiriu co

nhecimentos e realizou trabalhos
'I· ..

que o coloca,ram ·entrp as maiores
autoridades em ciu,ema. Fez cine
ma de vanguarda, filmes comer

oiais e cÚ1çr;1â tlocúmentário, Tem

idi'i'as l)l'ópl'ias sôbre IJ cinema e

no Brasil lf'rá 11bcl'dade para co

locá·las em llráticu.
, Tudo I

j�Lo justifica o Jlf)S�O

pliulÍsmo 'com l'elaç50 à Venl Cruz
e CAIÇARA mostrará. que não es

tamos eng'anados. A sombra C]<II
l10';q L:ia, Já fpi realizado um lil
Jl11' tI [' cm'La metragem 'e de gl'an
de \';JloJ'. Tl'ata�sc de TIRADEN
TR!-l, realizado por Lima Barre
Lu sôl'j',e o mural d.e 'POl'tinari.
,.\luito diferente dl' C,\.IÇABA, em

seus meios c objelivos, TIHADE:{
'1'E� é apenas um ou tro scLor rl C!

p.l'O(.!uri'io r]os muitos qne a Yera
Cruz prcknde m:ml,,'l' .
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QliO fa�t��2�lais��aldi.��b���!!IC i� n - 8, ---D--- i-·à -r i
conceituados no país,' tendo sído 6� e FlalJ,'ie�Jgo dividem em dois bandos 'I

- RITZ -

,

' Romance,.. ação... duelos .. ,

Ideallzador do "Fogo Simbólico", vi,' a população da histórica ciãade. Em A's 4, 30 e 7,45 horas tudo num filme qne faz vibrar e eu

sítou, por ocasião do início da corrida i ponto menor, há ali a mesma

riVali'!
Programa de téla e paico: canta. Acaba de sair 11 publicidade, edita.-

da chama votiVã da 'Pátria, a belà ci·ldade que separa'os 'habitantes de NA TÉLA: EGGLE LION, a nova NO PALCO: "CROMA'fIC _T,RJO" ',dq pelo sr, OUo Wille, nosso preza-

dade de Laguna, escr-evendo na, ím- Porto Alegre 'nos grupos colorado 6 produtora de Holywood, apresen- Verdadeiros' azes das' gaitas' de do colega de imprensa, o GUIA DE

Pl:�nsa gancha ,o �l�tig:?'q�le .se vaí ler: tricolor. E, embora as díseurssões I t� sua ma�istral pro�ução: "

boca BLUlVIENAU, comemorativo do cen-

, Tem orgamzaçao P1'0l)1'19 e <4l:l:. politicas estejam contaminando toda» CASANO \TA AVENTUREIRO Com um programa cariado ele musí tenár ío do próspero município
. do

gular o

f.U. teb.Ol' f'..a.taTJnelIl'lEl' A.s.
entt- as

rO'das., 1.lãO
são , menores as

ani'l'
com um elenco de primeira graudeza, eas modernas. Vaie fiõ Itajai.

dades esport�vas não �ãq muntcípaís, madas pela chama , clubistice, mor destacando-se: ftgse valioso trabalho que enfeixa

como em todo o resto do pais e como mente por estar sempre borboletanúo ARTURO DE CORDOVA, LUCIJ;."", .264 páginas é excelente e uttll sstma

determina a' lei nacional que rege o nutre 'uma e outra /) nosso COlega Ju- LE BREMER, TURHAN BEl' e .Ionte d-e íutormações sôbre a viela so-

esporte. Abrangem -díversas ctdades., lio.Marcondes ·de -:Oliveira, rubro-no GERGE T'OBIAj3 cíal, admtnistrattva, comercial e in-

A �o ,Vale do Itaja] é certamente, '3 .gro r impertérr-ito. Anima ele adis' dustl:ir,l daquele nrun lci p lo, confír-

mais Importante, já que reune os ChI' cussão numa i'Od:ã e, passa logo para mando, Ip6is, os "meses de trabalha

bes d,e uma vasta, industriosa e pro' á outra,.a: fim d,e inflamar 'os animado'
'

I contínuo e 'n5.'O poucos esforços" des-

gl:eSSlta ZO!P: Uma -out.ra, reune (1S res pelo esporte.' Embora seja o main pendtdes pelo Ao;- em- stla-eenfei�ã,o;-

clubes de Ttiba\'ão:' i,�glúlã' ê�hêertâ.' f�rvor�so tórceel�r dó. seu 'clube, é Há, nele, além de dados histórico'

mente, de' mais' 'a..lguma comuna. A'3 membro elo T,J,D, chC'entidaele "da re
descritivos é referênc las m ínueíosas

sün, ps c�nlJ.p',les .ganham maior, pro' g,ii;ío e" CO�1:0:. -um dos ruaís destaca sôbre ali vária!,! atívídadea de 'B1�i
jeção. Quanto estivemos em Laguna, dos organizadores .da primeira: etapa __ I menap, ínclusrve Rrantas eartogr;!fi:'
havia sido programado um jogo com 'â�)"col'riê1a: do' F6g'oJ, Simi:iólico, de ! cas da cidade e do município, com-

um dos- clubes locais e- -outro de -Im·' mcnstrou tamanha ímpar'craltdade I 1 P.leto� ca.C)..�stl'OS comercial, �?duS!l'íaJ
.bítuba. .Havía }n,teresse, .ísto devido que nos, e�taJ']'ep�n, ,E' ,que não teu t ',I e prcfíssínnal, servindo. 1;. riiaravítha,

Ü festa: üiicfal ela' dórrlda',' dÓ Fob· do' siao" triúi.sfe'rido' 6 t jogo que act
I I' ti a

todos 'QS estudlosos das ,cousas blu-

Simbólic'O' não', ser' tJl'ansHlrldd. 1\'1 é ma" !l,da r�féHi1\ds, fez' 'qdéstão cerra,

I
menauenses, (: ;' . f,'! � ,

q�le soubemos qu"El'a' enlMÍlkle 'que' liã· ela' M 'que as 'cores do Barríga VerdE I"; i fl I:', Qper ,p�la; }m:por�tf},�ja d,a m�tf�'il'
VIa marcado o jogo era sediada em e do Atlético figurassem na patrtõtíca

:

I
- que expoe quer por seu aspecto gra-

�uba�'ãq" A�.o.]'�,.i e.Jl}�., l!.al'ti9!1Jariç1ad�'1 prova, .embora .sendo .as
res:@€ctivacal,'j<,,':rico,o'"<;mIAPÚBLICO'DE'Br.Ul\1'JIT-

C]) c':,�9:,te. �la,�,n;l,�udoe�; ,eln Santa �l,i�t�S ,u�adas . ,por �la,j'llellguistas, -... , ' NAu' está credenctàdo.' sem dúvida.

CataLn�, nada 111aIS not�l:nos dUe', Mas não pedoa o víval. Este' teve �.,
ià'Jace;ita,ção ·,gel'�llidos- l<litol'(\s. ,,"1.

rente -do res.to do Pàfs: Há ell'tlisiás um iesto 'humano pdl:a COlll ele, Vell' I ': ,_.F;elicitamos" ,ll,este regilltri'o, 1:9" �.. ,

m�, a:(nad,�l'lsmo UUl'O, mesc1àdo :com "&il.r' o FHtmengo e, 'quando ,sé p1'epa' !
'

; • ,�Jtp,t�l!ll�"j:petB êxi1f" çl.�,:.9�u I.Gl,lia e

{J
•

maron e um grupo ele abnegados. I'liVa para a passeata triunfal, sou'

.

'l.ue ag-ra,dec\.lmOS a remessa, do ,exem-

Ha. tambem.uma. f-alta,_A- de não se'-be'se-' do faleeiment-o do p-rogeui.tor , I' l' Censura: 'H) aHos ". 1": •• ' "-lp1ar'q�e 'no,h:iuvló'o.,'" ::.'. ; .

?r�;;?u;v.par �p..l'�ia!'�,:li:tílll'l! �J..;�p'?!O� .{lJ��"t.$totum.':,.,rUbXQ·Aeg.l;.o. ;lrlfrl "�'l ',; I '.. t 3,20 """'__
.' _.I.I.;_" i' • ,;,"

��t�,�US');�J�I:n� 'l����.� �'os,:G'!I� 1.i2 fl1���nte fol �� pal'�l:l,a�� q�{lÉe.lad, I·
,

.lú,� "cicr
..es'fldi. te:dl..a.(! Não po, 'I��, !l.t,}s COB:toÍ'l,"'''comOVl_'(fO-:l}'Üi'Nlar;J

(!epa��s�lln ,,�fi}�!
..
r.. i'�m P'

..
'lMl.,lell�.o, ',eq:,. condes� <1\1

..
' as ,'dgJi!íl�13 9�lar0llt, SOle.ue,!.,Laguna, co,zp.o, .:nao La}.taul, E)� roÍallta.s, llie�te:" -.,-, ",No Pl'óri!l19 jOgÓ' o FI�, I

outra� "c}da(!�s LQl:l.�if!'lil,�s,·· Opile 'pq' ti1.EilgO v�uier4':JE 'YoÓê ytCie�� o que II
'l'

deri-am .
ser 'cbliJitlos nonie�' P'on1l;ósbs 'é b'as�ehtilluá' Lagrlha.-(e 'o 'q'.� é estou· I í ""e

'"

..' f

t'
01'lgl�tls��a_2 �ba.llsn19 .dQ.s.r�pec.:. J.:.aL b.ombas).Í ....0_c.rjPJ)��Q.,Tlll1j'y�, ' I,

lVO� clubes. rão o,que é :ser "Barriga Verde" nes'
'

N�o, falta a��i:!119Si(1�de, con,strl}tqra, ,dia ... , 'f • '" ,. h
'

I

�tr? ?s es�orti�tals, da terri'i 1 4e 41).i' Jjaime, Linllare,s .. , a "

-

. � --'} \ 'e� 1J j, -'In -'61. 't' \, i;l, I'p�;il

fIN�ICI�I'EJ ���-��� o_�_'�jt�__'10i ��y'j ll�_'�- i
"

, � • � , ,,2 (E.) - No pró- l'iocas; Vice'Campeões - Paulis-'

XlDl0," d:wt.4°�de<-euttlb:r{)::,-sob-�0'S I�tas.!" _ -- '0_" _, �<'. � _� .. �,
",i!

auslpj�ios ..
da pgJa. 4t1ética Norte FLltebol �,' Càmpetes ".

,- ,.Pier.' .. ;'

Cat�rine:nse, ��i'a:' :rêalizada.. seno namb��tos; 'Vice· Ól;ln,\'r){,De� 1_ !
sacIóna� oe, SO�J.'letiVão ',q�Tis.t{cà, li'! paranaeÚses.. '

.

'

"

qu�l" espera_�e, COl].CQÍ"l1am'. 'Os -'Nat:aç,�o 'e sàttos, -

.

Cflmpeões: '. ,

maIS., cat:gonzados ,.ases
do l,?,é�, :Ç�fctlas; ..V.ice

..cal111)MCS ,-

pau"l
'

daI eatanue.nse. .

�.,Estas
" . " í /' "

1 ,;",\�j 1'1.{••,-" • ",:,':.\'J ·;Úi6"'A�u).ticÔ·� C'rll�:p-t'Ués' _, : "

_ }'Ql'an: os S,6��if\fcS::')5J.. c�:r,npe· C'a;ri0eas; Yiel.) Carnneões - Pau·
ües ;e vlcc·canlpeoes 'das '9 moda· 1is1as.' .

... .

. fi TI'IC'!1 (II) DE

]i�d�(\c.s .de,:e�po:·�,,�?�S-X JogOS Remo ,_ Campeões Carlo· ',uRA f à-,}!j "30) - PaulI Kelly e

limvel'sItá3;',·.}bS';_�' ltl[·a.sl�E;!iros, ?' "'I'e' 'cas, " Vi()c Úaml')c5cs' -

�

Gaucbos. ,; .. , "'nt 1 'b'"
. Booth

a 'qu�m euco �rar uma ,cac 1 111
, C0DfI1Hi)

eenl?menté ,reàlizatló.s, em' Réci" 'lit'riis' � "CamL. eôc,s '_�alllis· r1ha "FO� tipo 'ZeI:o, êom 'ruais 'ou
I

Um elrç,mji de aventuras pnliciaes
fe: :'

.

� ,''? ';<
". �,�. r: tas; Yice Campeões' ." Gauc�os. m'enós' lir'n púlmo' 'de comprimento, 40) �

,

Contínuacão do <i,criado

,At��ttsmo' .�' Campeões _: Pat�· -V''Ülcib'Ol - :"C��e�e� ><;...... Pe}'\. AfeIidel i 1)e10' lÍolÍ:ie de 'Diaha Ob' TERROR DOS- ESP1ôEf
11stas;-""i1:e'Cã1TIPMes-:::":·-Cárfõcas.�1íài:llblféãrí:ós;'--Vrce.C'árnpéõé,s· e'ufão Nê'ga. r!Í [, i "li ....

'" pells'ul'à- aM 10,�nos

,Basgu�ebQl _�._�CanlP--º-õ_e_s __ -'7"__Ml_·Il�ir{)§._,. _ "I f .,' " 'S I' S 11
.

f'. .lCl'$, 5,00, e 3.;20

P 1·
_. - --.

U 0.1mal ao � r. ,V? e na 1r-, _ Jj\,TPERIO _

.

aUJ:;t-aSC� '" Vj�e.:e�mpeõê.s'· ":::'t"..Ca- C.a.tn;);l�Q�s dos J(ig{)'S' ;:;- qãl'lo. fIlh" FIUZA LIMA IFU\1ÃOS & CIA, ÁS
,.
730 horas

rlOcas. ' .... ,'.
cas; �.vice,OC\mpeõe.s ,- Paulis· LTDA" 'teléfoue'1565 Rua con.'-,'I( Grandioso \)!'ve'l'ama,

i
,). " � I:.J ,

.. � r ,
fL ._,

tas. • séll1elfo 'Mafra: 35. 10) - Repórter da t.1a J c.. �

�--------����7-�������;_------�.���"�<�-���__���._ ��� ��� �__� _

• -J '"
r 20)... --=-__P��lLK!211y. � ÂnID'iap'L.

.,

e2.g-�'-' , ."S"·E":R��/IC'O--S��.:·A:E",·R�-E-6s': .' �l!., II"
"�I

'B03:�h ����� �� c���;: Lueili€ I'
.

.

�,.. , Bremel' e Tnrhan Bey,

"
i A. ,� 'Í,'

R'
., : -;.�l ". �' ..'.'

,', 7 r' I

CASA�OyA AV�NTUREIRO IExtrato de Frutas Vitamina ç

,. -', UZ'EI'RO-�--.'DO',·, '_ ".tr,U.L ,;',.'1' .�.'J"
I'

Prorlndo ·ate-14 anos I·G ,_

� ".J. r' "

;preços: Cr$ 4,20- e 3,20 HIdratos qfl Carbono etc' ,

Fund�da:'
f

em

.

1927<'"
�, .'. �,

í",Q l:)_)" NI,.f, •., Ar IIil,J.'l.,r,'E'l\1úd-t'I'nos e 'l'ossant-es a\�iões De 3 SEGURANCA' 'CONFbR'l'O '.' • "

• y... L_
.;lO, f 1.t'

llAP1.DEí:, B
Ao

d
-

P t:::ÚUL':\D:\.S '-"EIRAS:
I,,, t,;,

o· a',8 de" - .ra a'
PI.l,'riaIIÓ[101is Curitiba - S. Paulo Rio (balclca('ão em S

I ,.
, •

['nulo)
'rEi{ \�AS - FE ([{AS:

J.']ori'tlll(Ílwlis - Curitiba. - S. Paulo - Rio :'
I;-lorian�poJis - ,Mafra - Curitiba - Itararé - 'S, Paulo

, QUAnJ'.}..':i. -;;- FEfRl�.s:
Plorian('1Jolis - Curitiba

(JUL\"li.\.S :._ l"EfHAS:
'l;llol'üllI(mÓlüi Curi'tibá

PaniCi), I

Ii'J'O'I'Ü1l1üÚol.is - Pàrto Alegre
SE:\'J,'.�f3 .:_' Ji'l( IfIAS :

.

Plorifl!lúhbHJ - ::l. l�,�llío -Hio -Yilorila - $alvador
,

1;1Iodallópoli,� lUa!'ra - UUl'ililJa :- Itararé - S. Patdo
::::/�B"\DOS: '

1"'lorianópoUs _:__ ,Curitiba - S. Paulo

DOML\'COS,:

11:'!OI'lall>:ij!lUtis _ Porto Alegre
FJoriallópob - Mafra ..,. Curitiba ILararé _:__ S. Pmi.lo
I�GnXl)�[lSr: 'J'E?I'!:PO E DmÚElIIO ENVIANDô SuAS .ENCO.

�m�f)AS A:f:HEAS VIA CI1UZEIRO DO SUL

0- Guia-·de -·Blu-
menau

Q' ESTADO-Sábado, 28 de Setembro rie' 1950

'gUMBOLS() POSTAL

: PARA TODO PIJ,IZ
Pr'&d,t.!lQ:s' SUe. -fBt/r(

(1iIXÂ POSTAL-10Q8
- C'UP.ffIBA .:.. PAR� ivlJ,'

. r
José 1·'l"uneisco e l\Iada do Céu convidam os parC'nfes e amigos

de seus pais, A'iyaro Tolclltino de Souza ,Túnior e Cal;tnen Corrêa To'

'Ienl'ino de SOllZH, para a missa que' em 'ação de graças pelo transcnr-

50 do stU 25° ,anh-(,I'súrio- de �asamento mal1darã'o rezar na Catedral

:'IIl'tropolHana dia 26, ás 8 horas, 110 alt�l' do Sagrado Comç-ã'o de Jé

,.us.

, 1

S. Paulo Rio
I'

di II

,., Companhia «Lider CORstrutora»
A\ isa fI jJl(lo;; os. nssociadils e ir-Itcl'c�Sí1(los 1"111 g'el'tll desta capüal

I tI 'lll'�1(;a, Cii'�·tH1\ i'linlla.:i,. que, a n::rrtil' J.lc da de j.ulho do COl'l'cJ1le mio
•

cm liialde. niio !ln rrJo ,C'I'clll'Ur ma i ,". llag'ilIllelllos de suâs mensalida.;.!

lks ao. Ag-l"il:t' :-:111'. ,\.tüidl" Ramo,; da Sii\'fI c nr'm' a seu.:; intel'lllediú:_
,

�

I'L!iS •

"' rin]'! iI dl'sL( dala 1'01 noméCldu ,\gente l�obrador:, nesfa Gapitaí.
l) S[', \'tiSO!l .\Illli·itla, li quem poderão' conlinuar cf�tL1ando l)laga

mento:;; (li! "nas llh'!ISillidades e, Il'atar <,ie. Cíll;]]qnel' neg'ocio �:crerent-e'

'1 ,e,�hl Ci<l. sendo ,'"lI' o único autoTlzallu pa]';) ·lal fim.

Le\-,;nlU� ;J!) çOil!trcimento de lodos qUl' aGia. nii,o �e rcst.lonsa

'liJiJ:a por C{liahluer pagamenlo efetuado a oulra <jualqucr pessoa:1

'lft(l S,'I' �iJri.l (J ril C1do scnl1pr Nelson Almeida, l'csÜ[ent.c Ü Bna COl!l.:'

;l'liJci:'fl .\lar",,-, 77.

I:.
... ,

S. Paúlo Rio (baldeaç',ào em S.

.1

'.

, '

..
- �c "

... II .... II

! •

I,

')

Cllcçimenclas:
i\IACH.mO & erA. S.A.

.

COlnél'cio e Agências
HLOHIA1\O.POLIS - Rua João Pinto, 12 -' telef. 1500
BLUMENAU - -Rua 15 de Novembro, 1326 - telcf, 18
lTAJA[ - .ALY.\.RO LU� -,RLla dr. Lauro Muller, 26 teI'Cf.

IEm acao a refinaria de Mataripe
! RIO, 22- (v,:\,) - Noticias de Sal Escola Superi'Or de Guerra as primei

',' vadol" informam qi\e a imprensa loca� Tas opera<;ões de extl'a!:ftO de petro-

noticia em destaque terem sido

Irealizadas ante-ontem em presença

das. altas -autoriadades militares tla.
leo baiano lla refinaria de MatariIle"
causando excelente imprensão�

211

SUB_ - AGE1Yl'If.S ,.EM Laguna, 7.'ubm'ão, Criciwna., BI'usque.
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o ESTADO-Sábado, 21 de Setembro de lJ5J 7
_=l>I$iO...........------....,,---"""'.......... k ......__• .:olIoIII_'_a ._��_. .,.,--,..�-__.__�.......,....-.--......�----..... .j., •• '.,....�

RADIOTER-AP1A
� RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
!d�5de. diiriamente. DO Hospital de Cariclad.

'_",il e Som:s - 'fel. g4.(Ij.

WfJ�AlNlHlâA e
._

ACCiDENTES
Dr. Newton d',�vila

I Pedido� com R�e�r�sentanteLPara Santa Catarina
ff.<1 DORIVAL s. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar 1

_ Caixa Postal 260 I·1 Floríanúnolis - S. Catarina i
'

l' I
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novas uniões.

OSNf 84M4 & VIA./
Rua

Je_ronimo Coelho, 24 A IFlorianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever

.

CONTINENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

Cinco anos antes
de Colombo" ...
LISBOA, 22 (V.A. -- Seg'lmdo

um telegrama enviado de Blr
ningham, Dela agencia br.taniea
"Reuter", R. Davies, professoI" de
Geografia do Exetsr, declaroil, pe
rante historiadores e l!Ollle:JS' de;
dencia da Associação Britanica,!
que Colombo fillsificou ° seu dia
rio de navegação, por ter sido ba
lido cinco anos antes na des'eober.
la da, America por um expJoradür
português, chamado de Almo e
Dualmo, Deve tratar-se do Ilamen
go Fernão Dulmo, que recebeu do
rei de Portugal o encargO de na
vegar e descobrir terras para o

J ocidente dos Açores.

Suc-Frufi 1'1'O complemento alimen-
tar por excelencia. Ex-

I
trato de frutas,vitamina C
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�_H_i_d_ra_to_s_d_e_c_a_rbo_no_._.J
, , Guilherme Tal
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