
Em Joinville' Getúlio abraçou cordial
mente o seu candidato ao Govêrno

\

do Estado - Engenhairo Udo Deeke.
E nesta Capital disse: - "Para Gover·
nador recomendo o nome do operoso

..

Enge.nheiro Udo Deeke".
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

AO FLEITORADO
.A Comissão Diretora do P.T.B., 'único órgão autorizado

a intel'pI1etol' o pensemetüo do Partido face às próximas elei

ções, chama a atenção dos trabalhzis,tas para a contusão que
certos elementos, por interesses pessoais, estão qentando es

tabelecer 110 nosso eleitorado.
Traduaindo a orientação do Diretêrio Neciona; do P.T.B.

e obediente à palaura de ordem. do nosso . Chet�, senador

GetnúNo Vargas, proferida no comido realizodo nJesta Capital,
,

a 19 do corrente, devemos, os petebi,stas caiarinensee, suixesar
Getúlio Vargas - pam Presidente da República;
M,erêu Bamos t-« para Senador;
Velo Deeke - para GoVel'nad01'.

Para a Câmara Federal; A.ssernbléia Leçtsuüinia le Ca-
nW1'a5 de Yereadires, os, trabalhistas deverão vota?' em de
mentas do P.T.B., sendo -UV1'e a escolha entre os candidatos
elo Partido.

Q lI.lI8 .ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

"JdeiArlc • D. O.Ift_a SIDNEI NOCETI .; Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA Bll108

(
)
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lereo Ramos falou às populações de T;jucas. São João
BDUsta. Nova Trento e "'orlo Belo, em entusiásticos

comicios, ante-ontem
«Não acreditava na aliança dos getulistas e udenistas porque estes

combateram o sr. Getúlio Vargas» - declarou, entre entusiasticos
aplausos da população de Nova Trento o sr. Nerêu Ramos.

-

didato a Prefeito, José Cherem,
candidato a Vereador, Altamiro
Büchle, Petronilho Ávila, Gercy
dos Anjos, candidato a Vereador
Domingos Teodoro dos Santos Si:
nésíc. Duarte, Dârio Peixôto, 'sen:' RIO, 23 (V.A.) - Ü sr, lQ.anton Coelho, presidente do Partido 'I'ra-

do, em seguida, oferecido à comi- haihista Bnasi íeiro, desmentindo informações circulantes aqui, decla
tiva, lauto almôço na residência do rou que o PTB catarinense -contínuará em firme aliança com o PSD.
sr. Benjamim Duarte. .

As 13,30 horas, na praça da se-
votando no sr. Nerêu Ram_os' para o' Senado.

de, ao lado da Matriz, cêrca de ..

1.500 pessoas ovacionavam os no
mes dos srs, Nerêu Ramos Ddo
Deeke, Zeferino Carvalho N�to e
demais candidatos, realizand�-se
grandioso comício, que, apesar da
chuva, prosseguiu entusiàstica
mente até às 17 horas.
Falaram, do palanque, pela 01'·

dem, os srs Alberto Cesar da Silo
va, em nome dos escolares dr. Jo
sé Gallotti Peixoto, candidato a
deputado estadual, dr. Leoberto
Leal, candidato a deputado fede
ral" Dep. Antenal' Tavares, sr. Ze

"NÃO ACREDITAVA NA AJ.,IAN· fermo Carvalho Neto, candidato a
ÇA DOS GETULIST_!l.S E UDE· Prefeito de Tijucas e finalmente
NISTAS POR QUE ESTES COM· o dr. Nerêu cuja oracão moment�
BATERAM O SR. GETúLIO' 'a momento, era inteiro�Pida com

VARGAS" o slogan Nerêu! Nerêu! .

Após, entre ovações populares, o EM TlJUCAS, DE PASSAGEl\'I
sr. Nerêu Ramos, .proferiu· magní- PARA PôRTO BELO
fica peça oratória que arrancou, en- De passagem para Pôrto Belo
tusiásticos aplausos. S. Excia, de- em Tijucas foi recepcionado ° sr:
pois de agradecer a maneira hon- Nerêu Ramos, Více-Presídente da
rosa com que fôra recebido, e de se República, frente à Prefeitura Mu- Brusque, festiva e engalanada, 'tem hoje a grata satisfação de

d�ter na apreciação da obra do Go- nícípal.: .pelas autoridades locais, recepcionar ° Exmo. Snr. Dr. Vic,e�Presid,ente da Republíca,
EM NOVA TRENTO verno em �ova. Trento, passou a notando-se a presença ainda do Filho ídustre de Santa Catarina, a quem todo o Bragíl hoje, co-

As 10,15 horas chegaram os ílus- d�s!azer as íntrígas que os adve�- dr. Clóvis Gama, Juiz de Direito da nhece e reverencia por suas atitudes firmes, por sua dedicação e pelo
tres visitantes à sede de Nova .sarios, no Estado, procuram assi- comarca. No salão de honra o sr

Trento, já em companhia de mais na�ar a presente campanha políti- M;erêu Ramos foi saudado, �m no: seu assendrado amor pelas causas [ustas e humanas.

correligionários, que em São João IC�'
sob _a alegaçao de, que os. cato-!.me

do povo, pelo dr. Leoberto E', à uma personalidade tão elevada, tão marcante, que me cabe

Batista, integraram a' caravana,
Iícos nao po,dem. SUfI agar

A

o nome Leal, havendo S. excia. agradecido a honra insigne .de saudar neste momento, :para lhe ofereCer es te al-
dos quais destacámos, os srs. Dep. do 61'.,Udo D�e�.e, por ser este pro- em primoroso improviso. moço, em nome do povo da rnínha terra.
Antenal' Tavares, Sebastião Cruz, t,:_stante. 'País Intrigas s., e�cl�,

.
Continua na 8a. pagina Destituído, embora, de quaisquer predicados de orador, aoeítes

sendo recebidos pelos 81'S. Prefeito posl pórdterra guanldo se ref�rlu a .,...w..w...-.:-..-..:r••,....... • ......-••",.. - .......-_
L t t h

.

b' t d
.

d f'
Luiz Tomazzi, Padre Santini, Ni- pa a��a ,as mais a tas autorídades

A
.

t f
no en an o es a onrosa mcum eDiC13 cer. o e que, quaisquer e 1-

colau Bado, candidato a Prefeito ecles.:astlcas,?-o Estado, d�clarand? . OBl6D ar a orça cíencías ficassem locupletadas com a sinceridade e slmplíctdade com

Municipal, Ângelo Maríaní, Manoel que ?_S c!ltohcos podem, em sa
.

••. que as minhta'S' palavras se revestem.
Vale 'e grande massa popular que, ço?,sclencl<;t, votar 1::0 sr: Ddo Dee· para reslst.r a Falar de Nereu Ramos. é obra que só a um iminente biografo é
ii frente da Prefeitur.a, onde alu- �e . Refer�ndo·se a ahanç� getu-
nos do G. E. "Lacerda Coutinho", hs�as·udemstas, propalada .!-a? ma- - dado .fazer, tanto são os predicados que eXOornam a sua pessoa.
homenageavam o sr. Vice-Presi. nel�osamente pelos adversarIas, s: aorp,ssao Nereu Ramos, hoj'8J 'Ü majQI' doS Catarinens'es, proj�tou se no. cena-

dente da República, entusiàstica· exclad· declaltr:od'!' arr�?Nc�ndO aPdl!lu, WAS'iÜNGTON 23 (USTS) _ A ta' rio politico nacional, partilhando a sua caminhada 'ascengorial de dig-
",.

.

t' d sos a mu 1 ao - ao acre lta-· , .,' '. �
1llen e ovaCIOnavam os nomes os

V' 1" d t l' t d reia das nações não-comunistas se' nificantes 'ex'emplos, que merecem. ser seguidos por todos os nosso�
61'S Nerêu Ramos e Udo Deeke a na a lança os ge u IS as e u e· .'
Em seguida realizou-se o co�í. nistas :p�rque êstes .combateram o gun,de o Secretário dll Esta�o, Ache- homens 'públi,cos.

cio, tendo saudado o sr. Nerêu Ra- sr. Getl!ho Vargas".
, .

• s?n,..é aum�nta_r � a força a fIm de ]e- Eis, por que, razões sobram para Brusque, se sentir satisfeita.
mos, os srs. Inácio D'Antonia e ,Termmado o comlcIO, ? sr. Ne- 8l1l�J[ a �gleS�ao. O. aumento de for- por ,ter em seu meio ,este cat'a,rinense, que vem engrad,ecendo sua !-er
Prof. Agostinho Silva, Em nome

reu Ram?s, em companllla do P�- .ças, deve Ir-a�.e. �o. p,?nto que possamos,
ra e sua g',ente.

do sr. Ddo Deeke, a quem repre·
dre S�:t;tml e de _seus companhel. -laI�I: .com� IguaIS com a potencia

sentava na comitiva o sr. Leober. ros, VISitOU o SaIao Paroqmal. SovletIca.. Uma vês chegando a esse �. E, eu, como um dos humildes admirado'res de sua Excia., em no-

to Leal proferiu er{tusiástico dis- EJ\'I SÃO JOÃO BATISTA ponto,- �I�eio que com essa igualdade me do 'Povo laborioso desta terra, ofereço ao Dr. Nereu Ramos, ês'te
curso de saudação à população, se· Chegado a São João Batista foi de p�slçao poderemos alcançar uma almoç,o, como prova de dedicação deste me13mo povo.
guindo-se, com a palavra, o sr, o· sr Nerêu Ramos, recepcÍ(n;ado estabilidade pacifica para o mundo", Dr. Ner,eu aceite, esta insignificante homenag'em, que pretende dizer o
Dep. Antenor Tavares, êste em por elementos prestigiosos, desta- acrescentou Acheson, dizendo: HA di- '. ].'

_.

(I,. t' d
.

, d
nome do sr. Nicolau Bad6, candi- cando a nossa reportagem, os srs, ferença é muito grande, porem, não é que as ml�has_,pa aVIas nao pu eram la uZlr, e, que preuen e expres-

dato a PrefeIto do Município, pelo Prefeíto Luiz Santi Telles, de Ti- .tão grande quanto os numeros índi-! sal' a a-dmlraçao que se aninha nos corações .simpl'es desta g'ent.e sim,.

..PSD.
_ <_ jucas, Zeferino Carvalho Neto, can- cam". i pIes'.

Prosseguindo na sua pregação
cívica, o sr. Nerêu Ramos visitou,

, sexta-feira última, as populações
de Tijucas, São João Batista, Nova
Trento e Pôrto Belo, reêebendo,
dos seus correligionários e amigos"
as mais cativantes e entusiásticas
demonstrações de afeto, carinho e

solidariedade.
Desta Capital, s, excía, partiu às

.8 horas, sendo recebido, em 'I'iju
cas, à Ponte Bulcão Viana, pelos
srs. Valéria Gomes, Presidente do
diretório do PSD, Cap. Jacó Tava
res, dr. José Gallotti Peixoto e

exma. sra., sr. Lindolfo Laus, os

quais, de então, integraram a co

mitiva do sr. Nerêu Ramos que se
fazia acompanhar do dr. Leoberto
Leal, candidato a Deputado .Fe
deral, (

EM CANELINHA
De passagem para Nova Trento,

os srs. Nerêu Ramos e Leoberto
Leal, com a sua comitiva, foram
cumprimentados em Canelinha por
numerosos correligionários, entre
os quais destacamos os .srs. Lin
dolfo Sousa, João Furtado, Dímas
Duarte, Miguel Azevedo, João Reis,
João Leal, Juvêncio Mafra, João
Tonelli, Olímpio E. Rêgo, Solon
Campos, Wilson Menezes, sendo
lhes prestado significativa home
nagem pelos escolares locais.

Fiorionopolis, 23 de setemb?'o de 1950

(as) Otocilio Nascimento - PJJ.esid�nte

o P.I.o. votará em Herêu Ramos
Continuará firme a alíouG6 dos traba

lhistas com o PSD neste Estado

Congresso .lbere-Latino-AmericaDO

de dermatologia e sifilografía
Rio 23 (v. A.) - Realizar-se-á I tologia e Sífilografia que se premo

nesta'capital, de amanhã a 20 do I verá no mesmo periodo de sua se

corrente mes, o Primeiro Congresso I tima reunião anual dos dermato-sifí
Ibero-Latino-Americano de Derma- Iografos brasileiros.

Saudando Nerêu Ramos
Após o ágape que foi oferecido ao sr. dr. Nerêu Ramos, quando de

sua passagem por Brusque. no dia 16 do corrente mês, o er. José Ger
mano Scha;efe'fl pronunciou no Clube de Caça e Tiro "Araujo Jorge"
o seguinte discurso:

Exmo. Snr. Dr. Nereu Ramos - Dígníssímo Více-Presidente da

Republica
Dignas autoridades
Meus Senhores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comerciante - Industrial vota em
etil%)O 80""

Para a um homem experiente
Assembléia Legislativa.

deputado estadual e estarás entregando
a defesa dos teus interesses na

sensato"e

Partido Tra'alhista Brasileiro
Como devem votar Das eleições de 3 de outubro?

Expliclção IIOS trab.lhistu
o eleitor- deverá colocar no envelope que lhe será

'entregue pela Mesa Eleitoral, as cédulas seguintes:
1 -r- cédula para Presidente da Bepublíca - Getu

lio Vargas.
1 - cédula para senador e suplente - Nerêu Ra

mos e João Davi Ferreira Lima, respectivamente.
1 - cedula (para Gover\uadar do Estado - Udo

Deeke.

,1 - cedula para deputado Federal - á escolha do

eleitor, iimtre os candidatos do P. T. B.
1 - cédula paJfa deputado Estadual, à escolha do

eleitor, entre os candidatos do P. T. B.
1 - cédula para vereador à escolha do eleitor en,

tre os candidatos do P. T. B.•
NOTA: NO caso de Os nomes paI'a Presidente da

Repúblirca - Getulio Varga,s - Vice Presidente - Café
Filho - estarem incluídos numa ;só cédula, então so

mente deverá ser colocado no envelope uma cédula,
visto que esta servirá para os dois candidatos..

,IMPORTANTE: - O eleitor deverá munir-se das

céd?las antes d�, eleições a fim de evitar atropelos e

, conf�. Para tanto deverá procurá-las na- sede do
Partido, à Rua Deodoro 21, ou nos diversos sub- diretó
rios e nos 'centros cívicos Pró Getulio Vargas.

A COMISSÃO DIRETORA

A Curia Metropolitana
( orienta os fieis
AVISO E NORMA REFERENTES ÀS PRóXHL\S EL:EIÇõES

Damos abaixo, na integra, a circular mandada expedir
pela Guria Metropolitana, em data, de ante-ontem:

Reemo, Sr. Ytaõrto,
No intuito de orientar, como lhe cabe, a consciência co-�

totico; e 'dissipar toseioeis duvidas, senão verdadeiras e 'la-
mentáveis explorações, comunico, em nome e por ordem da
CUI'ia lfiei'J'cWoliQa�, que os fiéis e em g,eral os votantes,
poderão livremente e sem qualquer constrangimento, apoio»
e sulragar com o seu voto a qualquer dos eminentes candi
datos ao Gooêrno do EsDado, exmos. dr. uno DEEKE, ou

lRINEU BORNH4.USEN, de acôrdo com as próprias con-
i, »icções ou pendores partidários, sendo que os embargos que

se levantem contra, o primeiro, sobretudo na esfera religiosa.
da alçada €xdusiva da Curia, ditos embargos, digo, são gra
tuítos. provavelmente tendenciosos e certamente improceden
tes.

Elorianõpolis, 14 de setembro de 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

Auxiliar de Curia

I rara Vereador do rSD
Jo·sé
r-�..". ,

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

'APljgo da Soc,iédade e do
Esporte Cafarinense

,

Um candidato'que merece ser eleito

Se rico quereis ficar
De �odo. tacíl e elegal
FazeI hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

ESCRITóRIO IIl0BILIABIO A. Lo
ALVlII8

Encarrega-se. med1an� comt..o, ..
compra e Tenda de lmóTela.

,

Rua Deodoro U. ,ol:� ;

ICassado O mandado de segurança e reconhecida a

legalidade da nova Comissão Diretora do P.T.H •.

fKAQUEW EM GERAL
"INBO CREOSOTAOO
!.�SI[;VEIIA"

loiegra do despacho do dr. Arno �edro Boescbl
Pelo despacho de fls. havíamo" rior Eleitoral decidiu que não cabe

I
Procurador. Regional para se ma-

concedido a medida liminar re- a Justiça Eleitoral orientar .os nifeslar a esse respeito. •

querida pelo delegado do Partido partidos politicos sôbre o modo de Intimem-se. .

.

Trabalhista Brasileiro, no senlido observarem seus próprios estatu- Florianópolis, 19 de setemhrr»
de a comissão nomeada e cuja re- los, matéria de. economia ínteraa. de 1950.
lação consta do cabograma sob' doe. (Res, 1.542 de 11)2/947, no Diário 1\iSS. Arno Pedro Hoesclü; Juiz;
]1. 1, abster-se de praticar atos nal Superior 'Eleitoral

.

comunica- Relator....
partidários. .. Justiça de 27/2/947). Confere com o original
Entretanto, êsts Tribunal rece- Leda T. de Asuirade, datilógrafo:'

beu do exmo. sr. presidente do 'I'rl- Conforme consta do despacho de VISTO
bunal Superoír Eleitoral comunica' fls. por nós proferido, sendo o Carmen. Gall0tti, chefe da �.
Cão de haver sido nomeado a nova fundamento da concessão da me- Secção.
comissão diretora neste Estado. dida a falta de regularização por

. •••• •• _ •••• _. _ ••••••.••••••�.

cuja publicação no Diário Oficial parte do Diretório Nacional, pe
lá foi providenciada por aquele rante o Superior Tribunal Elei
Tribunal. toral, do novo organismo dirigen-
Em face disso, estando a situa- te, estando sanada esta falta, não

Cão da nova comissão devidamente há mais motivo da medida Iimi-

regularizada, 'Substituindo, por nar já mencionada.

conseguinte o órgão dirigente an- Surgindo-me, agora, duvida
terior, cassando a medida liminar quanto à competência deste 'I'ri
anteriorment.e concedida. bunal para conhecer do presente
Já agora, parece-me. não será mandado de segurança. deLermi

mais admissível-a intervenção ju- no corno preliminar, que se abra
dícíária, aliás, já' o Tribunal Supe- vista deste processo ao exmo. dr.

Para colocar SOLA.
em seu' Sapato

PROCURE

Oswaldo .,
.;

.�
telefon es 1536 e 1324 l

P.15 de Nov. n.22- 2·.andar
l

,
. SERVICOS AtREOS

CRUZEIRO DO SUL
Fundada em 1927

Modernos e possantes aviões DC 3 SEGURANÇA - CONFóRTO /'

RAPIDEZ
3FimNDAS - FEIRAS:

Florianópolis Curitiba - S. Paulo - Rio (baldeação em S.

Paulo)
TERÇAS - FEIRAS:

Florfanõpolís - Curitiba - S. Paulo - Rio

Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé - S. Paulo

QUARTAH - F'EIRAS:
Florianópolis - Curitiba S. Paulo Rio

QUINTAS - FEIRAS:
FUorian<)polis Curitiba S. Paulo Rio (balôeação em S.

Paulo) ..J

Florianópolis Pôrto Alegre
SEXTAS - FEIRAS:

Florianópolis - S. Paulo -Rio -Vitorila - Salvador

Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé - S. Paulo

SABADOS:
.

,_... .• »a "
H _.4.>1

Florianópolis - Curitiba - S. Paulo

DOMINGOS:
Flonia1lótpoli� - Porto Alegre
Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé - S. Paulo
ECONOMISE TEMPO E DINHEIRO ENVIANDO SUAS ENCO-

MENDAS AÉREAS VIA'CRUZEIRO DO SUL

Passagens. carga e encomendas:
.

.

MACHADO & CLA. S.A.
Comércio e Agências

FT.Jo,RIANOPOLIS - Rua João Pinto, 12 - ,telef. 1500

BLUMENAU .:_ -Rua 15 de Novemãro, 1326 - telef. 18

ITAJAI - ALVARO LUZ _:_ Rua dr. Lauro Muller, 26 teleí.

211
SUB - AGENTES EM Laguna, Tubi(JJ.'ão, Criciuma; Br'u:sque.

\

C!�!a_!�a q�9���!!e'-1 preY.��t?�!!.....
ros para alugar informações para do o Estado.
Pimentel, na Delegacia Secção Tratar com o Snr. Waldyr, no BaJIIo-

de Imposto de Renda. 'co do Distrito Fe.deral S. A.

OBATIPICI-SE
a quem encontrar uma oachorri
nha FOX tipo zero, com mais ou

menos um palmo de comprimento.
Atende pelo nome de Diana ou

então Nêga,
Informar ao Sr. Ivo Sell na fir

ma FIUZA LIMA IRMÃOS & CIA.
LTDA., telefone 1565 - Rua Con
selheiro Mafra, 35.

............•.••

TINTAS PARA IMPRESSI0
COTTOMAR

I. . Clt

VENDE-SE �
1 escrevaninha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldtt�
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oesmentido ao «Diá'rio da Tarde» Telegramas, de
do1'tecebemos a seguinte carta: ! guem, absolutamente, a muque, nem

"Araranguá, 14 de setembro de ... ; houve a estafante concentração
�1950.

, I O autor do artigo viu P<;)1' um

Ao Ilustre' Sr. Redator d' O Estado.! óculos de uma só lente; pois, ache'
Florianópolis. Distinto Sr. I gada, ,à tarde, de s. excia. não ímpe-
Venho, respeitosamente, 'Solicitar diu o ritmo das aulas.

',-11, V.S. publicação para a presente, na; Deve o Diário da Tarde, no tutu
qual, faço esclarecimentos, sôbre o 1'0, informar, com mais honestidade,
.;artigo publicado no Diário da Tarde, i

os seus leitores.
",no 8829 de 9 do corrente, sob o títu-] Se por acaso, tivesse havido uma

10: - A odisséia de um chefe. i formatura, ainda assim, estar íamos
O referido artigo, estampado na' procedendo, com o devido respeito e

,1" página, reune, um punhado de in· gratidão, ao sr. dr, Nerêu Ramos, dr.
'Verdades, . expostas com segundas in' 1 Elpídio Barbosa e sua mui digna co·

;:.tensões, [mítíva, visto que, no Grupo Escolar
Minha opinião é que o papel da i "Castro Alves", da cidade de Ara

verdadeira imprensa, seja bastante no- 1 ranguá, há uma placa de bronze, que
bre, educando, construindo e

coope·l,
sozinha, responde ao artigo:

srando para o bem da coletividade. 1tEALIZA'ÇÃO DO GOVÊlRNO.
Quando se desvia. destes .setores, per- NERÊlU RAMOS.

-de a sua finalidade, e passa ter uma : Era o que eu tinha a dizer.
.exístêncta completamente nula. Muito grato a v. s., pela atenção
Na manifestação que prestamos, nós I que dispensar a esta.

.�raranguaenses, a S. Excia. o Sr. Dr. Cordial e respeitosamente.
�Nereu Ramos, não compareceu nín- OTAVIO MUNIR BACHA".

.

Vida eocial
'DR. PÉLICO DE FREITAS NO,

I
D. LUCIA BALSINI

RONHA Regista a data de amanhã o aní-

Transcorre, hoje, o aniversá,rio na- versário natalicio da exma. sra. d.

M:alicio do distinto patricio dr. Silvio Lucia Balsini, víuva !lo saudoso con,

,tadas, nós nos associam!);;, com pra' terraneo Tarquinio Balsini.

.Juiz de Direito no Estado do Pa- LEDA MARIA CAMISÃO DE _OLI·
::raná.

' , VEIRA

O ilustre nataltcíante que, nos Comemora, amanhã, seu aníversá-

':meios juridicos e sociais do vizinho rio natalicio a graciosa e interes

LEstado, desfruta de merecido conceí- sante menina Leda Maria Camisão
, 1:0, pelo decorrer de tão grata ete- de Oliveira, filhinha do nosso ppe

.mérfde, receberá as homenagens a zado conterraneo sr. Oscar Pinto de

-que faz jus de seus amigos e admí- Oliveira, ativo representante comer

:1'adores. cial e de sua exma. esposa d. Yvete

Os de "O Estado" o cumprimen- I Camisão de Olivêira.

-tam augurando-lhe os melhores voo Leda Maria homenageará suas nu-

tos 'de felicidades. mer�as amiguinhas com uma festi·

_'SR: JOSÉ GERALDO ,DO LIVRA' nha n� l'esidência de seus país, à rua

MENTO CARVALHO Lniz Delfino n, 6.

Define, nesta data, o aniversário TANIA FREITAS
-natalicio do estimado. conterraneo sr. Faz anos, amanhã, a menina Ta'

',:,José Geraldo do Livramento Carva· nía, dileta filhinha do distinto con·'
'lho, operoso gerente da acreditada terraneo dr. Ricarte Freitas, suplen-
:firma Livonius & Cia.

.

te de deputado pela UDN.

Ás homenagens que lhe serão pres- Compartilhamos de jubilo com que

',tadas, nês nos associamos, cÇ)Jll pra' suas amiguinhas festejarão a 'feliz
efeméride, formulamos à aniversario
ante os nossos melhores votos de te
licidades.
FAZEM ANOS AMANH� _

A sra. 'Maria de Lourdes Oáneparo,
viuva do saudoso aviador Dauto Ca-
neparo;
- a sra, Lidia Bayer, esposa do

sr. Augusto Bayer, do alto com.ércio
de Tijucas;

- a sra. Léa Poli Konealski, espo
sa do sr. João Koneli'IS'i{i;
- o jovem Osni Costa, filho do sr_

Eduardo Costa; ,

- o menino Ca�los, filhinho do
nosso estimado conterral1eo motoris
ta Numas Cardoso;
- a menina Léa Silva, filhinha

do sr. João Silva;
- o sr. Reinhardt Stahnke, resi

dente em Mondaí, neste Estado.

Faz anos, hoje, a: menina Leda'

:Mariza, dileta filhinha do sr. Oscar
-

Pinto de Oliveira, atívo- 'viajante co
,

mercial e de sua sra. d. Yvete C. de

,,oliveira.
'

..-

Leda Mariza oferecerá às suas nu

.rmercsaa amiguinhas e familiares

-mma festinha comemorativa do ,feliz
evento.
SR. JOAQUIM LUCIO DE SOUZA
Para os que mQurejam na impren'

.,sa catarinense o dia de hoje é assaz

",grato, pois assinala a passagem de

,aniversário nataliciô do benquisto co·

"estaduano sr. Joaquim Lucio 'de Sou·

_ 2a, competente chefe da I. O. E.

Por seus nobres predicados e por

,.sua cativante afabilidade, o natali'

",-ciante de hoje é pessoa gl'a��ell-
'te estimada em nosso meio, onde con·

'ta com vasto circulo de relações de

",amizade.
Cumprimentamo-lo efusivamente,

"desejando-lhe perenes felicidades.

SRTA. LILIAM TERESA HORN
A efeméride de hoje consigna o

",:aniversário natalicio da prendada se·

nhorinha Liliall Teresa Horn, dileta
filha do sr. João Areas Born, opero

.;.110 caixa da filial do Banco Inco, nes·

ta capital, e de sua exma. espôsa d.

._Mama 1}egis Horn.

FAZEM ANOS HOJE
O menino Flamarialll Lopes Per'

. feito, filhinho do sr. Alberto Gon'

,.çalves Perfeito, 3° sargento da n03sa

,Policia Militar;-
- a sra. Maria Otavia Melquiades

'Ulisséa;
- o jovem Rubens Geraldo, filho

';'ijo sr. Enio Dal Grande.
"

D. VIOLETA BAYER JORGE

Transcorre, amanhã, o al;iversário
. natalicio da exma. sra. d. Violeta

Bayer Jorge, digna esposa do nosso

prezado coestaduano sr. Benjamin
Jorge, funcionário público estadual.

, .- .

CASA 'MISCELANEA
-

diltr
buídora dOI RádiOI' R. � C. A

ictor. V'lyul.. erDilco ••
Ru. COlllelheiro M.tra

(;r$ t.750.00
-�

O quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLA-NDIA

r:.

liua Arcipreste Paiva -:=Edificío Ipase -Terreo

A Comissão Diretora do P. T. B., Tangará, 22 Temos a satisfa-
nesta captial, chegam, diáriamente, ção de acusar o recebimento de
telegramas de todo o Estado, hipote- vossos telegramas datados de 16 e

cando-Ihe solidariedade. 21 do corrente mês, cujos conteudos
Publicamos, hoje, sete, proceden- õste diretório apôia e se solidariza

tcs de diferentes municípios cata-I integralmente, proquanto são 01'
rinnses: - dens expressas do nosso grande
Itapema 22 - Comunico-lhe o chefe senador Getulio Vargas. Afim

recebimento dos telegramas. Dire-
tório �.olidário com essa latitude.
Para a frente com Getulio. Antecío
sas saudações. Bento Campos, Pre-
sidente ·P. T. B. ILajes, 22 - Plenamente de acôr
do, com as recomendações do gran
de Getulio. Solicito informações
detalhadas e orientação e material
eleitoral para,' realização pleito.
Saudações trabalhistas. Edézio Caon,
Corupá, 22 - Envio ao prezado

companheiro em nome, dos traba
lhistas sinceros de Jaraguá do Sul
incondicional solidariedade- exten
sível ao Diretório Nacional. Sauda
ções. Dr. Almiro Batalha .•

Jaraguá, 18 - Acusamos o rece

bírnento de seu telegrama do dia
16 do corrente. O Diretório local
é favorável á nova, orientação que
seguirá' o Partido em "nosso Estado.
Sandações. João Grubba, Presiden
te da Comissão Municipal.
Gaspar, 18 - Acuso o recebímen

to do vosso telegrama. Estou solí
dário com trabalhistas daqui co

imissão interventora" da.ndo igual
apôio suas diretrizes. Saudações.
Martinho Rosa, Presidente
Joinvile, 22 - Transcrevemos o

telegrama que nesta data dirigimos
ao Diretório Nacional: Registando
a, passagem por nossa cidade, _ do
Presidente da Comissão Diretora
do P. T. B, estadual Otacílio Nas
cimento ao mesmo reafirmamos
integral obediência às diretrizes
daquela Comissão emanadas da,
orientação de vossência. Saudações.
Rodrigo Lobo e Newton Cunha.

Tomou posse o sr,
Miguel A.�BabalrJ

Ine_gavelme�te, está vi.vendo o povo I Realizou-sé" há dias em A CHIMI·
catarmense d ías da mars desusada e

I' CA "Bayer" Ltdã. a posse do novo
intensa Vibração. eleit�ral, sen�o mes'

Liquidante, o sr. Miguel A. Bahoury,
mo as�un�o o?rlgatól'l? _em to��s ali

I
jornalista destacado, de nossa im

rodas as próxImas elelçoe� �o Ja an-
prensa, em substituição ao CeI. F.

cioso dia 3 de Outubro prOXlmo. ,Trotta, demissionário.
. Co.mo de costume as nos�as ruas

..

e I O ato revestiu·se de todo o brílhan·
Jardms apresentam, como na? podeI Ia I tismo, usando inicialmente da pala
deixar de ser, o "Aspecto Blzarro da

vra o dr. Ruy Archer que em breve
Propaganda" de inúmer�s candidatos oração, inteligenteme�te, �oube defi'
aos diversos postos eletIvos, que nu· nir os propósitos de seu novo colega O ESTADO DE ESPíRITO
ma corrida vertiginosa tudo fazem de administração em relação ao E O APETITE
para evidenciarem o mais

possivell grande estabelecimento que dil'igem. O estado de es:pírito tem gran-seu� nO�les. Dentre esses nomes, acha- A seg_uir falou o sr. Miguel Bahou'
se mcltudo. o do sr. MIGUEL D�U�, ry, que disse do seu empenho em

de influência sôbre a disposição
como candldato a VEREADOR a Ca'

cooperar ,pará o ri!engrandecimento para comer. Quem está satisfeí
mara Municipal, nome êste que se da Casa Bayer" que deve volver aos to ,e' despreoCiulPadQ S/em;p'r/e- tem
avulta dia a dia e vai tendo a prefe' seus tempos aureos. Disse o orador bom aiPcHte. "Uma boa ll'iS,ada
r�ncia do esc�arecido. elei.torado cata'

que unicamente ti'abalhando em tal

1 desopila o fígadO",'
-

Co.ntr.ària-
l'mense que ve e deseja aI dentemente, sentido e logrando êxito para o que

, d áV·t·
.

d d
.

·tó,·di'
' ,mente qllan -o se est triste, a-a lona, a ver a eIra VI lIa e um conta com a valiosa e imprescindivel " .

homem bóill e c!i:paz.. _. colaboração de todo,ii os funcionários pl"{!enSlVO ou �borre().ldo, nada a-

Para' darmos uma Impressa,_o_ Slllce- da "BAYER", poderá corresponder, petece �e, s·e, conseg'ue comer al
ra ,�o candidato em foco, passaremos I como lhe cumpre, a honrosa confial1' glUna, coisa, o' alimento fica "pe
a transcrevermos as p�l�vras e�bo.ra, I

ça com que foi distinguido pelo exmo. sando como chumbo", no' estôma
de um elemento contrarIO ao partIdo sr. Presidente Eurico Dutra e pelo

d'd t
- go.

que pertence, o nosso can 1 a o, nao seu grande amigo senador Vitorino Ar h ddeixa de ser sincéra e pelo gráu que Freire, que o indicou para o cargo.
a ora a refeição, procure

se destaca no seio de sua agremiação, Representantes da imprensa e ai., manter-se alegre f. ,bem dispas-
poderemos taxá·la além de sincera tas autoridades vieram abrilhantar to, afastando p1'eocupações f!
de DOUTA: "Não õ cõnbeço pessoal, .oom sua presença, a êste ato.

'

'âb01·A':Jcnme�os '- SNES',
mente, não o conhecendo, conheço-lhe
os grandes beneficios . que espalha
quasi que diárian1.Elnte ,.e· sem alarde

algum, em favor sempre da popula·
ção pobre, dos inúmeros necessitados
'de Florianópolis. Si eleito for, tere
mos a certeza, que MIGUEL DAUX,
trabalhará interruptamente na Câma'
ra Municipal, pelos grandes e urgen·
tes problemas 1fÍ,1e afligem a popula
ção da, Capital.
AjUde MIGUEL DAUX, ser eleito,

dando o seu voto cõ1i.SC1eIite no pleito
memorável de 3 de Outubro vindou·
1'0, colocando na Câmara Municipal,
um verdadeiro batal'hador pela causa

pública ...

Baixou o preço do
pão em Maceió
Maceió, 23 (V. A.) - A Comissão

de Preço� baixou O preço do pão
nesta capital, passando a custar ago'
ra Cr$ (),So o quilo.

Candidato em foco

"solidariedade à Comissão
Catarinense

Diretora

de melhor poder esclarecer nosso
eleitorado, necessitamos ser oríerr
tados por essa Comissão Diretora
seguidamente por telegramas ur

gcntes. Pedimos remeter material de
propaganda, e cédulas, Saudações.
Ricieri Angelo Cavinato, Presidente
do Diretório do P. T. B.

&

Panelas ,de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétriéos
a Cr$ 500,00

na Elefrolandía
Rua Arcipreste - Paiva - Edí, Ipáse - Terreo

Sul América T. M. e Aciden·tes
Temos sôbre a- mesa o relatõrto do

I Capital realizado Cr$ 20.000.00,0,00.
ano de 1949 da Sul América Terres-; Reservas livres Cr$ 16.227.380,10. Re

tres Maritimos e Acidentes, uma das I servas técnicas Cr$ 83.026.834,40. Em
três "Sul Américas" que juntamen- imóveis, titulos e ações, pelo valor;
te com as outras duas, a Sul Amérí- da aquisição, somados ao dinheiro
ca - Cia. Nacional de Seguros de disponivel e Bancos, possuia em 31-

Vida, e a Sul América Capitalização, 12"49 a Cia. nada menos de ,.

cõ1ócam a tuãustrfa do Seguro Pri- Cr$ 111.449.438,00 .

vádo e da Capitalização do Brasil no As cifras acima falam bem alto

10 plano Sul A'tnerfcano e em lugar da pujança dessa organização, muito

de grande destaque no cenãrto mun- porém ainda ter-íamos que dizer das

dial, sendo mesmo de notar-se que iniciativas que a "Satma" tem to'

a Sul América Capitalização ocupa, mado para melhorar a industria do

no ramo, o primeiro lugar 110 tnundo seguro em nosso paíz, adotando prá
todo tendo ultimamente ultrapassado ticas e melhoramentos de metodos

as.Cías. Francesas que antes detinham de trabalho em seguida também ado

a pr.ímasía. Mas, no momento, nos tado pela maioria das companhias
ocupamos' da Sul América Terrestres, bem organizadas. '

.

Maritimos e Acidentes, cujo relatório Em nossa eapítal a "Satma" tem
como' seu gerente, um conterraneo

apreciamos. nosso que pelo seu trabalho. e dedí-
A receita geral da Cia. em 1949 cação à emprêsá em q-'ue trabalha sou

atingiu a apreéiável soma de .. r:>: be vencer na profissão a q'tle se de

Cr$ 266.621.460,60 com um excedente dicou, ocupando 'como ocupa- tão ele
de Cr$ 11.484.587,70 sôbre as' despe' vado cargo da imediata confiança dai
sas do exercício acrescidas das no- alta direção da "Satma".
vas reservas técnicas. É êle o sr. João TertuHano Pereira
No final do ano social, isto é, a 31 a quem felicitamos pelo sucesso al

de dezembro do ano passado o capí- .cançado pela gt'lnilte- empresa e que
tal e reservas (la Cia. atingiam a ...

! pudemos observar atravez do relatá
Cr$ 119.254.214,5,� assim dístrtbutdosj;' rio que n.osjoi enviado.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo, até .14 horas
do dia 24.
Tempo: Instavel, com chuvas me..

lhorando no decorrer do período,
Temperatura: Ainda em declínio.
Ventos: Do quadrante Sul, frescos
Temperaturas extremas de hoje:

Ma,xima 17,4, Minima 9,8,

o PRECEITO DO DIA

Partid� Trabalbi�ta Brasileil'o
Comissão Direfora

Secção de Santa Catarina
A Comissã? Diretora. do �arHdo �rabalhista Bratileino, secçãl1

de Santa Catarllla, comUl1lca aos traballustas, getulistas e ao povo eHI
geral qULa sede do PTB está instalada à Rua Deodoro nO 21, funcio'
nando diàriamente das 8 às 12 horas e das 14 às .17,30 horas.

A todos os companheiros solicitamos procurarem em nossa ,sede
cédulas dós emínentes brasileiros:

Dr. Getnlio Varg.as - Para Presidente da República
\ Dr. Nereu Ramos -Para Senador da República
Eng. Udo Deeke - Para Governador de Santa Catarina

�- dos demais cargos eletivos dos candidatos do PTB.
Foi oferecido ao dr, João Geraldo Kuhlmalln digno Diretor do Jat..

rlim Botanico do Rio de Janeiro, que se acha e�n visita oficial ao E�' _

lado, um lauto jantar, ontem, às 20 hor.a�, no Lira Tenis 'C!UD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua' saúde depende do remédio consagrado:

REGULADOR· XAVIER
N� 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAY'IER - o remédio de confiança da mulher

Q:ESTADO-:Domingo, 24 de Setembro de 1950

CONVITE
Bôdas de Prata

casamento.

José Frr'à-ncisco e Maria do Céu convidam os parentes e amigos

de seus pais, A'lvaro Tolentino de Souza Júnior e Carmen Corrêa To

lentino de' Souza, para a missa que em ação de graças pelo transcur

so do seu 250 aniversário de casamento, mandarão rezar na Catedral

Metropolitana dia 26, ás 8 horas, no altar do Sagrado Coração de Je

sus,

1

j zias,Dispepsias,
8astrites

�apaina do Dr. Niobeu
Ante-ácido poderoso,me
dicamento de grande va>
lor no ! tratamento de to
das as enfermidades do
aparelho digestivo.
Contém vitamina B 1 2.
Nas farmácias e droga
rias e pelo Reembolso.
Caixa Postal, 3383 - Rio

r-r:

í NOVbl�

Fácil! Agora,
quando V. tiver o
nariz entupido de
vido a um resfriado,
à poeira ou ao ar vi
ciado, basta-lhe aplicar -

a cada narina o lnhalador Víck, e
aspirar uma ou duas vezes.

Rápido! Em um instante, essa me

dicação penetrante e suave torna
mais fácil a respiração. Que agra
dável é, então, poder r-e-s-p-i-r-a-r!
Cômodo! Leve com V., no bolso ou

carteira, o pequeno e prático Inha
lador Vick. Use-o quando e sempre
que quiser, tão amiúde quanto ne

cessário.Experimente-o hojemesmo!

IIHAIADOR Vlel
.RC)DUTO DOS LABORATORIOS DI

VICK VAPORUB

•••••••••••• , ••••• .- ••• t •••

:A TOSSE NA IDADE DO CRESCI·
MENTO

Cuidado! Combala a tosse e

fortifique' os pulmões da criança
com "SATOSIN" - 'poderoso an-

tissético e descongestionante das
vias respiratórias. Bastam algu-
mas colheres de "SATOSIN" 'l.ra

que a tosse logo se acalme, até ces

sar de uma vez. É excelente remé
dio para combater Gripes e nes

friados. Peça ao seu farmacê-rtico
ou droguista "SATOSIN" - o io
minador ,ias Gripes, Tosses e Bron
quites.
•• oo.,..,.......................... .. .

OSVALDO DOS PASSOS 'MACHADO
e

LYCASTE MACHADO
participam aos' parentes e pessôas
de suas relações o contrato de casa
mento de sua filha' H'elena com o sr

Milton Ctmha
VVA. HERONDINA CUNHA

participa aos parentes e pessôas de
suas relações o contrato' de casamen
to de seu filho Milton com a: Senho
rtta Luiza Helena Machado.

Milton e Lniza Helena
nivos

Florianopolis, 16·9-1950

Nunca desprez8'o \

VALOR DA BOA APARÊNCIA!
� ,�"

..' :.. r .'8 -s-

.
. ...

.
.

Companhia «Lider Construtora»
AVIS()

a �---------- --------------- •

Avisa a todos Os associados e interessados em geral desta capital
e, ipraça.s circunvizinhas que, a partir de l°.de julho do corrente ano

:

em diante, não deverão ,efetuar mais' pagamentos de suas mensalída

des ao Agente Snr. Ataide Ramos da Silva e nem a seus intermediá-
"

rios.
A parti r desta data foi nomeado Agente Cobrador, nesta Oapital,

o sr. Nelson Almeida, a quem poderão continuar ef�tuando paga

mentos de suas mensalidades e tratar de qualquer, negoci-o referente

(l esta Cia. sendo este o único autorizado para tal fim.

Levamos ao couhecímento de todos que, a Cia. .não se responsa

biliza por qualquer pagamento efetuado a outra qualquer" pessoa 3'

não ser para o citado senhor Nelson Almeida, resldente à Rua Con
selheiro Mafra, 77. �

.....

L

r
�"""

,.. ,�,... �ii:

-Jifia .,�. "

�o.4h �'4r��., utUtU4 I .

� SEDANTOL .�-
...� resolve seu problema �
� If(-

.�'{ mensaL �
�. combate.regr,:'s dolorosas, �\dl3 cólicas e complicações.
'i(.:. C

"

't almante e regulador �
� da saúde feminina ,

'isEDMiTOIf
REEMBOLSO POSTAL - Caixa;

:"�<fy,��
.. '1

.:':;:�}::':�.:,::' ...

bem barbeado, ..• casado/
Fazer a barba em casa é um hábito salutar,

que oferece inúmeras vantagens. Em seu próprio
\

benefício, adquira um aparelho Gillette Tech e

passe a usá-lo, diàriamente, com lâminas Gillette

Azul, que custam menos porque duram mais.

Postal, 235 - RIORevitaliza os or ga n
í

smo s

dehilitados I
A ação pronta e segura fez de Salu� •

tina o mais eficiente tônico recons

tituinte geral, Para todas as idades.

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

VAEAORIO?
.'

GilletteAZUL

-

QUARTP C/BANHEIRO
E TELEFONES

OSWALDO MACHADO
e

LYCA,STE MACHADO

�n\rticipam·o contrato dI! casa
mento de sua filha Luiza Helena,
com o sr. Milton Cunha.

Um produto do

LA80RATÓRIO OBGAMO'
Av. Pires do Rio, 23 - Itaquara - E.f.C.a. t
8. S. Publicidade

... .-...

Distribuidores para os Es'
tados do Sul:
RAMAR S. A. Comercial

Farmacêutica
'Caixa Postal, 245 Curiti-

ba.

ENO. TELEGR. "ARGENOTEL"
TEL. 25·7233

RUA CRUZ LIMA, 30
�RAlA DO fLAMENGO

I Viagem com sfguranc�e rapidez IW. HERONDI]\'A CUNHA
participam o contrato de casa

mento. de seu filho Milton com a

srta. Luiza Helena Machado.

)

Proteia-se contra a

tuberculose

Luiza Helena. -e Milton
Noi· vos

Florianópolis, 16 de Setembro de 1950.

..
i

A tuberculose,
descoberta 'a tempo,

pode ser curada.

Consulte seu médico

sôbre uma radiografia
dos pulmões.

Este é o melhor

"seguro de saúde"

que você pode ter.

SQ.UIBB

, so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL;BRASILEIRO»
Florianópolis - Itaiaí ___.o_ Joinville - Curitiba'

.

,

Para sua segurança, vã - e

leve seus filhos - tirar uma

radiografia dos pulmões.

Medicamentos
d"sde 1858

Agência �
Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

.-----------------------------------

I

LUIZ DA SILVEIRA e ANANIAS SILVA, por intermédio

dêste jornal, convidam todos os seus amigos para assistirem.

no proximo sábado, .dia 23,. na cidade de BLUMENAU, ao seu

Outrossim, 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

ralmenle tr-ansformar os planos já feitos.

QUER VESTIR-SE COM· CONFORTe E ELEGANCIA'
\

/

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
RUI! Pelrppe Scbmidt 4Jl

!

ÍI

t' -

CURITIBA ,

���k'

/

.......
J� ... (\\

<, FONE. S.- J:5� 4218 Cai�G Po�'al. 54S1 "t

Tf:l.LCR��A" P�OS�E!I.l,,$
...<..��

PARANA lO-
,;•

te·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QNTE MARAVILHOSA DA VIDA

'Jl! DO AMOR ...
Desde 'os primeiros tempos, o

:bolllem tem procurado por todos

.05 meios desccorír recursos para

<tJolllbater as raolestias de fundo

,sexual, dnfelizmente tão generalí
:zadas. A tristeza, o estado de írr'í

·:tação constante, o medo infunda
.do, a frieza afectiva, Inson ia, a

:asthenioa sexual e fana de memo

)fia pelo 'excesso de trabalho men

-tal são os sintomas alarmantes

I-que podem ser cortados com o

,tr�tamento feito com o novo já
{popular medicamento Gottas Men:
.delinas, Formula indígena sem

�.contra·indicacões, adotada nos

:ll.o'Spitais e receitadas por cente
).íl1as de medicas ilustres, Gottas
_Mendelinas contêm vantagens to
snícas e estimulantes de maior
:proveito para os homens e mulhe
i.res esgotados e cedo envelhecidos,
tiOS quais recuperam novas ener

-gias e vigor salutar, logo no inicio
.do tratamento. Distribuidores

. Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

-ecntradas nas farms. e depois. do
'iJocal, envie Cr$ 25,00 antecí
'iPadamete para o Ind. Telegrafico
'Mendelinas, 'Rio, que remeteremos,
.Não atendemos pelo reembolso.

flSTA
:(fRAQUEZA
'l'�TINGE
! PESSOAS DE MAIS D6

;:,40 ANOS
li
·!:Diz.se que o organismo muda
"

completamente de sete em sete

'.anos. O certo é que com o passar
,.,do tempo a saúde se modifica e

,"em muitas pessoas de mais de
· 40 anos começam a aparecer dis-

;' ',turbios,'muitas vezes de natureza
-sêria, Entre estes o principal é o

, -disturbío da bexiga, uma fraque-
·

.za cujas exigencias, que se ma

:nifestam principalmente ã noite

".quando se está bem quente na

.cama, são muito irritantes. Essa

debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fôt

desprezada, poderã tornar-se pe-

.' 'cigosa, transformando-se em cal
,I -culos, pedras ou cistite (inflama
"

.cÇão crônica da bexiga) .

. Não ha meio mais rapido e eficaz

· -de conseguir alivio desses perigo,
ii,do que uma série das afamadas
i! Pílulas De Witt para os Rins e

''Bexiga, conhecidas em todo O

� 1Olundo.
PILULAS

��\.DE ,
WITT

.. ,j Para '05 Rins e a Bexiga
t eM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.

.� ti) GRANDE É MAIS éCONOMICOI
� -
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o CAMINHA0

As novas séries 1950, constituindo
a linha de 80 novas modelo., apre
sentam, entre muitos outros, 05

melhoramentos seguintes:

SISTEMA ELÉTRICO
inteiramente novo, para maior eco-

'

nomia de combustível, incluindo:
Novas velas - Nova bobina de igni .

ção - Maior capacidade dos gera
dores - Perfeita proteção contra

poeira e umidade.

NOVAS TRANSMiSSÕES
Sincronizadas. extra-reforçadas, tanto
nas de 4 como nas de 5 velocidades.

RODAGENS MAIS
REFORÇADAS

Rodas de maior resistência aos cho

ques de estrada.

O MAIOR NÚMERO DE
MODELOS

até hoje racionalmente construídos,
para perfeita adaptação a qualqv+
exigência de transporte.

A CfNCEPÇÃO CHRYSLER
tem seu fundamento

na técnita

-.:.

I,

"""l:� I,� .,�.

1

De Soto foi construído atendendo às rigorosas exigências do trabalho

rude, em quaisquer estradas e terrenos, oferecendo, além da fôrça
e perfeição earacter-isticas do seu motor, tôda uma série de meiho.

rameútos nas mudanças de marcha, no sistema de arrefecimento.

nas engrenagens do conjunto diferencial, no molejo, na distribuição
das cargas

- assegurando um trabalho fácil, econômico, infalível e

rendoso. Dentre os 80 modelos das Novas Sérles De Soto, sempre
há um que se adapta perfeitamente às �uas neeessídades de transporte;

...

I

c.a,.'Di.6�(7�
VENDAS ATRAVÍ16 DOS CONCESSIONÁRIOS E REVENDEDORES rArasmotOf'

SÃo BERNARDO DO CAMpo· 6. a, PAULO

"* "COOPERAR COM A ASSOCIAÇAO PRÓ BOAS ESTRADAS É OBRA DE PATRIOTlSMO"-te
._,_

PARAMAQUINAS
DATI LOGRAF'IA

CERAMICA
Cont.re.
Dlplom.

I ,

Correspon�encll
Comerclil� .

Da antiga e afamada fabrica S. MORANDO '&
F-iglio - Asti -Itália

DIREÇ.lO.
Amélia M . PigozZI

METODO.
Moderno e Elicleal.·

I
...· ._._. ."._._._.._.._._._;._._._.._w_.._.._.._...i"_.._.._.._._._.._......_.."'_'1,••_w_._��;;'.iI "_":-"_,"_._._w_"_'_'"_-_'*JiIWa

PRISÃO DE VENTRE r

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS

Au. General Bltlencourt, 48
(Esquina Alberjue N9tum9)

Maquinario Moderno de Alta, Média e Pequena Produção com Vacuo,
FORNECEMOS ORÇAMENTOS

A�sistencla 'reco CH Agem directamente sôbre o ap-

Representantes Exclusivos parelho digestivo, evitando a pri-

Retratartoa e Equipamentos tndustrta!e
são de ventre. Proporcionam bem .',

.

estar geral, facilitam a digestão,

I'R E I L A", LTDA-.
descongestionam o. FIGADO, regu-

,

larizam as t�nções digestivas, e fa-

R M· T
zem desapparecer as enfermidades

ua arra eresa, 99 - Tel. 52.1793 São Paulo do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-,
.

\ '- T�NOS. i " 'I��j
a@êêp@@êêêêê@êêêêêêê@aê@êêdG� �__���_�_��---�����
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Em prossegutmente ao Campeonato Profissionais, defrontar-se-ão, hoje a tarde

O Grêmio empatou CODl

o líder do certame urug_uaio
Porto- Alegre, 23 (V.A.) - Pe- ontem nesta Capital, obtendo um:

rante grande assistência, o

Nacio-I empate
de zero a zero frente ao,

.nal. lidér invicto do Campeonato Grêmio Porto Alegrense.
uruguaio de futebol, extreou ante-

de

Direção de PEDRO PAUW !UCHADO

melll

Extrato de Frutas Vitamina ç 3°) - Arturo de Córdova, Lucü-

Hidratos de Carbono etc· le Bremer e Turhan Bey ,

R·
-

d
- CASANOVA AVENTURElRO

epre8eDt8�aO 1- Romance ... ação.. .duelo ... e·

I u dA' mição . .. tudo num filme que faz

p oma ICD a tema- vibrar e encanta ...

.. / B as·'I
CENSURA:

Dna DO r Improprio até 10 anos'

Rio. 23 (V. A,)'- Noticias proce: -Odeon ás 2 horas - Cr$ 5,00 ê·t'!,20
dentes de Bonn informam. que a Ale- Roxv ás 7,30 horas - Cr$ 5,00
manha ocidental instalara rcpr-esen- .

tação diplomatica em 28 -paiscs, i�r uruco.

clusíve no Brasil, com sede no RIO

de Janeú'o, aJCm de varios c?nsula
dos nas mais importantes cl(lad�s,
como São Paulo, Pôrto Alegre e Sao

Salvador. ,"
----�--��-----------

Colonos' italiaDos
plantam trigo em

a Minas Gerais

Aos' . Esportistas
Flodanõpolis

DR. JOAO BATISTA BONASSIS
E CANDIDATO A DEPUTADO ES
TADUAL.

'de

"

O seu nome é sobejamente co
nheoido e a sua pessoa' é realrnen
te ,estinfada em todos' os' círculos

desportivos da capital.
Por isso, um grupo de amigos

pró candidatura dr. João Batista
Bonassís, constítuído de elementos
que pertencem aos quadfôs SOClalS

dos diversos clubes' da capital, sen

te-se perfeitamente à vontade pá
ra dirigir um veemente apêlo a

todos os esportistas de Florianópo
lis, no sentido de sufragar o seu no,

me no pleito de 3 de Outubro, afim
de que S&nta Catarina tenha, na As
semhléia Legislativa do Estado, uni
representante que, pelo seu grande'
arnôr e dedicação ao ESPORTE,
constítúaum baluarte na defesa dos

múltiplos interesses comuns de ,to

dos Os esportistas de Santa I Catari-
na. ra o -engrandecimento do "associa-

Sufraga, poís, esportista ,floria, tíon" de nossa terra.
noplitano. o nome de JOÃO BATIS- (Manisfesto de um grupo
'l'A BONASSIS: para a Assembléia amigos lp,ro, candidatura Dr.

Esb�duaI, e estarás' concorrendo pa- Batista Bonassts) ,

o Brasil di�putará o -' Mundial
de Bola ao Cesto

RIO, 23 (V.A.) - O ambiente cional de Desportos autorizou a
em torno da palavra do C.N.D. 80- ida da seleção brasileira de bola
bre a participação do Brasil no ao cesto ao Campeonato

-

Mundial
Campeonato Mundial de Bola ao a ser levado a efeito em Buenos
Cesto, era degrande espectativa. De Aires. O Itamaratí, por seu turno,
fato, varias 'opiniões estavam seu- comunicou .que não fará nenhuma
do emitidas e não se sabia �·o cer- objeção á ida da nossa representa
to se visitariamOs ou não a Capt . ção. Dessa forma. fica definili\'a
tal argentina, en� outubro, Estava mente 'resolvida' uma situação que
marcada para hoje. pela manhã, a se .apresentava duvidosa no cena
reunião do Conselho, quando se" rio' esportivo na�ionaI.
riam ,es�clarecidas todas as duvidas

,-
A próxima reunião do C.N.D. es

a respeito. tá marcada para o dia 9 de outu
Por unanimidade, o Conselho Na b1'o.· ,

Agent.es Revendedores
Pr�ci ..m-se p.re C,.imir." Linho. e Tro'pi�ais

. Importanfe firma Qe São- Paulo, procura nomear um

agente idôneo em cada cidade. Paga-se ótimo comissão e

bonificação. Mostruário variado e gratuito. Vendas pelo
sistema de Reembolso Postal. Cartas: TECIDOS MEHERO.
Caixa Postal Í1.. 4,020.-São Paulo,

)0€ LOUiS" em condiçõ,es' para
com Ezzard Charles .

Pompton (:\ova Jersey). 23 (U., \'a ha dois düi's. Louis deverá en

P.) - Jo-e Louis foi examinado 110- frentar Ezzard Charles. em disputa
je lJor seu medico particular, dr. do titulo de campeão mundial de
'(J!arellce Hog'an, que anunciou que peso-pesa.elo, na próxima Cjuarta·
() pugilista havia sarado comple - feHa, no Estado Yankee.
Í'amente do resfriado que o ati\ça,.·

o Palmeiras jD1latá em N. Hamburgo
Blllmenall, 23 'E) - Circula

I
:-'10\'0 Hambllrgo, irá bre\'emente

nesta cic1ad,e que o Palllleiras �e- áquela cidade gaucha, onde efetua-
tribuindo a visita do Florim o, de rá dois encontros.

I

I Um drama de 'ação ...
RIO, 23 (V.A.) - Centenas de fa-

4.0) _ Gilbert Holand O novo
milías de agricultores da Itália. es-

pecilizados na lavoura de trigo. já se a:stro

�ncontralll no m.unicipio mineiro dE ROBIN HooD DE MONTEHREY

':�atos, entregues à cultura desse ce- Uma pagina galante do Mexico (!.

!'eal. 'tlUL.rora
A vinda desses imigrantes resultou

dé acordo entre o Ministério da Agri
cultura e dr;) Comércio, Em recente

visiÍ:a áquele lllu·niri_pio, ouvindo o

�r. Novais, ,do Departamento _
Geral

(lo Departamento Nacional de Prod:u,
ção Vegetal. inspecionou os trabalhes

agricolas que ali vem sendo desen-

volvidos, trazendo l2la�nifica impres-
são. Outra

Joã.o

Os 'jogOS de boje em
tod� parte
NO RIO � Vasco x Flamengo,

Bonsucesso x América, São Cris·
tóvão x Olaria e Canto do Rio x

Botafogo.
EM SÃO PAULO - Palmeiras

x Cortntians, SanLos x Portuguesa
Santista e XV de Novembro x Na
cioual.

El\t_POHTO ALEGHE - Cruzei-

1'0 x Corintians,
EM BELO HORIZONTE - Amé-

rica x Sete de Setembro e VHa

Eleitores Catarinenses
Nas 'eleições de 3 de outubro, o eleitor deve votar com

UMA cédula para Presidente da República e uma para Vice

Nova x Metaluairra,

EM CURITIBA - Atlético x Co·
ritiba.
EM JOINVILLE - Caxias x São

Luiz.
EM S. FRANCISOO - Atlético x

Riachuelo.

de

presidente ou uma para Presidente e

UMA cédula para Governador;

U�fA cédula para Senador e suplente
UMA cédula para Deputado federal;

tTMA cédula para Deputado estad�al;
UMA cédula para Prefeito municipal;

_ UMA cédula Pa.l'�. Yereador;
No município d,e Ftortanõpolís não haverá eleição para

Prefeito, de maneira que não haverá cédula para- esse cargo.

Nos municípios de Tm'vo, Jtuporanga, Taió, Guaramirim,

Tangará, Capinzal e Piratuba não' haverá eleições para Pre

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

Vice presidente;

de Senador;

cargos .

..._
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• ABACAXI
• LARANJA

• MORANtUJ
• FRAMBOESA

(flrltiD (Im t2enJle/tJpes
de5 frulDS dllerenlesc!j.IIJ,'1J
REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos sue -fRUTI

.AIXA POSTAL 10(J8
CURITIBj - PARANtJ.'

- RITZ
ÁS 2 horas

AHTURO DE CORDOVA, LUCIL
LE BREMER'· e TURHAN BEY
num magnifico drama, de ação

20th Century Fax com VITOR }IA
TURE RICHARD CONTE e DE-

ERA PAGET
UMA VIDA MARCADA

romance., .

CASANOVA AVENTUREIRO

e Direção magistral do mago do sns..

pense Robert Siodrnak.
Um drama, vigoroso, todo fotogra
fado em New York com todo O)

pulsar da grande, metropolet , . �

No programa
Marcha da Vida :-nacional.
Metro Jornal -,- atualidades,

Preços :

RITZ ás 4 ,e 8,30 horas - Cr$6,2.o
e 3,20
RITZ ás 6,30 horas Cr$ 6,20 unlco
ODEON ás 7,30 horas - Cr$ G,2o,
unico.
Il\1P.ERIO - ás 7,30 horas

Com um elenco de primeira gran
deza, tudo num filme que faz vi,
brar e encanta

CENSURA:

Improprio, até 10 anos

No programa
Cinelandia Jornal

Preços: Cr$ 5,00 -e 3,20
- ODEON -

Áls 2 horas
- ROXY-
Ás 7,30 horas

Grandioso programa duplo Robert Widmark, Lionel Barry-
1°) - Marcha da vida - nacío- more e Ted Dohaldson.

'nal CAp rTõES DO MAR

2°) Paulette Godard, Diana O drama dO"homem do mar e ta-
Wynard fi, Michael WiIlding da a sua grandeza heroíca contra::
UMA MULIIER EM MEU PASSADO os elementos.
A dramatica historia de uma

mulher num 'Passado de um ho
,

Preço unico Cr$ 5,00
- ROXY-
ás 2 horas

10) - CineJandia Jornal
2°) - Paul Kelly e Adríanne

Booth.
CODTGO DO NOR.TE

Um dr-ama de aventuras yoliciaes
que .deixa o espectador intrigm:fa
3°) Gilbert Roland

_

o novo astro

ela téla
ROBTN HOOD DE MONTERHEY

Uma pagina g3l1ante do Mexieo
ele outrora ...

4°) - Gontinuae,ão do seriad9
'rERItOR DOS ESPIõES

Lutas ... 'torcidas.,. ação ...
CENSURA:
até 10 anos

Preços: Cr$ 5.00 e 3,20
- ODEON-

- IMPERro -

- ÁS' 2 horas

1°) - Esporte na téla - Nac.

20) - Conlinuae[o do empol
g'ante seriado

TERROn DOS ESPIõES

Llllas. .. ::lcão... ,suspenses

30) - Pa�ll !ülly e Adriane

800111
ás 10 horas

-Gtrandiosa Matinada

1°) Esporte na téla - Nac. -

2°) - A mais gosada comedia
do cinema bra,si,leiro com os me;
I
Ihores astros do radio, Icafro

PRA LA DE BóA

CODTGO ])0 NORTE

Vieh'la"
e mlú-

com

HÜ'r.k�nlf'ia Ranlos. Manoel

,Linda Batj�ta, Abilio Lessa

r tos outros

CENSURA:

Improprio até 10 anos

Preços: Cr$ 1.20 e 3,20
- HTTZ - CENSURA:

LIVREás 4, 6,30 e 8,30 hOl'as
- ODEON -

" 'Creancas maiores ele cinco anos;

.poderão entrar acompanlladaS'.
Precos: Cr$ 2,00 e 3,20

ás 7,3(1 horas
grande apresentação da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Medalhas de Ccmpcnho
do Atlant.co Sul

"j"
Realizou-se no dia 16 do correu- atividade a serviço da aviação co-

le mês4- nas oficinas própria-s dia mercial brasileira.
Panair do Brasil, 110 aeroporto Em cer-imônia singela, o enge-
Santos-Dumont" com a presença nheiro Paulo de Oliveira Sampa,·
do representante do Ministro da lo, presidente da Panaír. colocava

Aeronáutica, tenen,e: ln:igade�ro o emblerna ou a medalha no p.p;

.
Armando Trompowsky. a cerhnó- to do funcionário lapós chamada
Dia da entrega de certificados G nominal, sendo recebido medalhas
medalhas a cêrca de 500 funcioná- e certificados da campanha do
cios dessa emprêsa brasileira de Atlântico Sul 466 funcionários

aeronavegação comercial pelo seu com emblemas de vinte anos, 1 fi

esfôrço de guerra na campanha do funcionários, 15 anos, 30 funcio
Atlântico Sul. náros e de 10 anos, 65 funcioná-

dos. •

Uma grande assistência super.)
totou o hangar onde foi realizada
a cerimonia, vendo-se entre os pre

sentes autoridades da Aeronáuti
Iica, dirigentes da Panair e a qua
se totalidade dos funcionários
baseados no Rio.

Transcorrendo, na oportunida
de, o 200 aniversário de fundação
tia referida emprêsa, deliberou a

direção da Panair associar à gra
ta efeméride outra não menos

grata, qual seja a entrega dos em

blemas' a veteranos funcionários

que ali labutam, e que completa
vam dOI:!, três e mais lustros de.

Tela de S,�da
x x 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 '

Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaíuva, 176 40

Sala 423-São
.,"uIo,

. lof:-- FRAQUEZA PULMONAR?

�. \.
\

COM A NOVA

..............at'�apão
PERMaNENTE

KAYSER
Fabricação GRITZNER-KAYSER À/G

Durlach (Baden)
Antes de adquirir uma máquina de costura

procure conhecer a Nova "�AYSER", a má
quina perfeita em seus mínimos detalhes. Fa
bricada com material de primeira qualidade
e possuindo linda apresentaçâo, "KAYSER"
é a máquina de costura que satisfaz às pes
soas mais exigentes.

.

Garantida pela tradição da industrie alemã,
"KAYSER" é uma máquina feita para durar
gerações, pois as suas peças sujeitas a atrito
são fabricadas com especial aço cimentado.
Experimente-a e certifique-se de que vale a

pena possuir uma "KAYSER".
• Montada sobre rolamentos de esferas.
• Silenciosa e de suave manejo.
o Durabilidade ilimitada.
• Lindo moveI em madeira de lei. •
COM UMA "IAYSER" NO LAR( É MAIS FACIL COSTURAR

'-.._ �.

Represen,tantes exclus(vo$ no Brasil:

,BRaZlr QUIIRTZ·· COMERCial, LIDa
'. . �

, ,
.

Av. Rio Branco, 120 - 12.· ando - s. 1220/24 - rei. 22-9192 - 1110

TINTAS PARA PINTURA
'COTTOMAR

� -- !..--

, a- Tosses, escarros sanguineos, cuidado! ...
: Se a tosse o.atormenta e exige do seu organismo um esfor-
ço sobreumano produzindo ansías e ruptura de vasos capilares,
evite chegar a esses extremos, tomando algumas doses do RE··
MEDIO REYNGATE, as gotas que dão alivio imediato nas tos
ses e bronquites crônicas ou recentes, secas ou com catarro. Um
unico vidro de REMEDIO REYNGATE é o bastante para desobs
truir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan
do alivio e bem estar, porque o mucus é dissolvido. Quem tem
bronquite, encontra no REMEDIO REYNGATE a sua salvação.
Nas farms., e drogs., locais. Dstr. Araujo Freitas. Não encon

trando nas farms. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,00
para o End. Telegráfico Mendelinos Rio, que remetemos. Não
atendemos pelo reembolso.

\ �

TO NItARDI-UM

I

I

..

MOTORES • DI,ESEL�
MERCEDES ", �

BENZ
,,�
\ Estacionários e Marítimos

I ECONOMICOS I
e

EFICAZES

HP

GRUPOS ELETROGENEOS
"1 .

"t'"
, ....."'" �.....'i't,·,..."'"K"'�;;;:1:)'�-p;.k:""ll'rif_.�,�.q�,,��!'.'\:.,

�
oi. -

•
• " •• <.t:�� .�"':'�:,�..�\4�?;'" ,;(::-. ,"

i . Diesel Maritimo - 50 a 90
'. l'li. 550 • 1.000 rotações per minuto-'
l� Inversões:

Sem redução
Redução 2: 1,
Redução 3:1

"l" .�.,

Diesel - Estacionario 25 a 800 H P

7
550 a 1.000 rotações 'por minuto

Refrigeração por agua fresca, por

I tanto sem radiador, ventilador e

J bomba centrifuga

I'
\.

..Grupo Eletrogeneo Diesel
60 KVA - 1.000 rotações por minuto

, : 120/220 - 500 V - Trifasicos

DISTRIBUIDORES PARA OS ESTADOS
DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA

CATARINA

_

Tonico do coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressão �terial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias das Rins, Reumatísmn. Neírítes.:

Muitas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas Idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa disposição da mocidade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bõa dispo
sição que lhes proporciona o seu físico sadio. Quer saber a razão delas.
demonstrarem menos idade do que realmente temt Pois bem, preste
atenção a Isto: a I)ÉlULIDADE NERVOSA e o ENFR.'QUECIMENTO
NEU.RO-MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA, A PALIDEZ.
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indispOSição moral
e fisica (FRAQUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANlCA). Esses jóvens·
aos 50 anos, cheios de Vitalidade e disposição conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL, considerado pela classe médica corno um ótimo tõníco
nervino,' dada a sua fórmula científica ser bastante concentrada em

fosfatos, \ie assimilação Imediata pelo corpo humano. Os que não se
sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo .

Usem, então, FOSFOSOL em ellxlr ou injeções íntra-muscuíares e lego
depois das primeiras colheradas ou injeções sé sentirão outros: Anímados I'
Fortes! Dispostos! .Não encontrando FOSFOSOL nas farmácias e drogarias,
escrevam aoDepositáriO. V • SANDOVAL JR. - 'Caixa Postal 1874 - São 'PauIO'

AR. PcttiDati

JEEP- PECAS
Recebemos pequena quantidade de peças para JEEP.

WILLYS Mod. MB�4x4. Centola & Cia. - Rio de Janeiro
Caixa Postal 2276 - Telefone: 52-2501 ou 28-9208 - 48:9178.

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

MOACIR BENVENUTTI E OLGA CARDOSO BENVENUTI partíeí-

,') pam. com prazer, o nasci!nento de sua filhinha MARISA ocorrido a

18 do corr-ente. na Maternidade Carlos Correa.

�

Pronta Entrega
Peças e Acessorios

I Assistencia Técnica
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A intervenção do PIB catarinense
-c· ,�V!�l.fl;kU�·;:-..t;KtP

Somente a Comissão Diretora é órgoo
Boto'fizado do Partido

RIO, 23 (O Estado) - Nossa reportagem polití- "1,

ca, em sensacional furo, acaba de obter a integra do ca

bograma que o sr. Danton Coelho, Presidente do

P. T. B. Nacional endereçou ao egrégio Tribunal Re

gíonal Eleitoral dai, nesta data:
"Des. Preso Tribunal Regional Eleitoral Fpolis S.

,

Catarina Díretêrío Nacional do P. T. B. têm a honra
de comunicar a vossência e a esse Egrégio Tribunal

que, de acêrdoiart, 141 Código Eleitoral, combinado
art. 13' alínea � dos Bstatutos, também art. 43 mes

mos Estatutos acôrdo .reforma registrada T. S. E. con
forme resoluções ilol e 3.424 publicadas Diário Jus.f
tiça 10/6 e 12/8 ultimos, resolveu destinguir Execu
tiva e Diretório Secção desse Estado que figurára
Diário Justiça 2a secção dia 6/9 e designar, de acôr

do aqueles dispositivos acima citados, uma Comissão
Diretora já registrada V. S; e publicada Diário Jus-'
tiça 19. 9 pg. 8.684 e comunicada esse Egrégio Tri
bunal pelo T. S. E•. Com a destituição .enquadrada Cô-

.

digo Eleitoral e disposições Estatutarias, sijin:�} só
mente Comissão Diretora póde dirigir secção deste
Partido nesse Estado e sómente ela tem poderes e cre

denciais para se dirigir á Justiça Eleitoral em todos
assuntos deste Partido e também destituir ou ratifi
car Diretórios Municipais. Saud. Abn. Danton Coelho
- Preso exercicio"

t-

o Vice-Presidente
ticiparão de

Nerêu Ramos e o Dr. Udo Deeke par
um comicio do Partido Majorítarío,
hoje, naquela cidade

••••••••••••••••••••••••••

Medalha «Campanha
do 4 tlâotico Sul)
RIO, 23 (V.A.) - o presidente da

Republica conferiu a medalha "Cam

panhía do Atlantíco Sul" ao general

de Exér_çito Newton Cavalcanti, a',

general Mendes de Morais ao major
Helio Brandão e aos capitães Aires
Bicudo Tovar Castro, Edulo Jorge
Melo, Clovis Nova dà Costa e Eurico
Rocha Maia.

OSN' 84M4 & VIA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

. Florianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escr.ever

CONTINENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

No próximo dia 30, o PSD encerrará sU3,vitoriosa campanha, tom "um comicio-monstr
nesta Capital. Udo Deeke e·'Nerêu Ramos, nessa oportunidade falarão ao pOvo da CapU

Nerêu Ramos falou às populações de rrjjucas. São João
\ Da lista, Nova rfrenlo e Porto De,lo
EM PõRTO BELO COMíCIO EM TIJUCAS se achava, dr. Leoberto Leal, can

Em Pôrto Belo, a comitiva che- O máu tempo obrigou a realiza- didato a deputado federal ,em no

gou às 17,30 horas, sendo recebida ção do comício, que se seguiu ao me do sr. Udo Deeke, sr. Zeferin

, por grande número- de correligio- jantar íntimo na resldêncla do sr. Carvalho Neto, - candidato a Pr
-------------------------.---- nários e amigos. Depois, de lauta Valério Gomes, Presidente do PSD, feito Municipal e, finalmente; o sr

FLOR IAKOPOLlS - 24 de Setewbro de 1950 mêsa de frios e doces na residên- na sede do Partido Social Demo- Nerêu Ramos, que falou durant
cia da viúva Manoel Felipe, do J crático, ao lado do Grupo Escolar hora.e meia, sendo ovacionado d

qual participaram ainda os srs. local. No amplo salão se compri- Iiraiiternente. ,

Leopoldo José Guerreiro, candida- mia u'a massa de 500 pessoas, além Assim, terminado o comício, es

to a Prefeito, Antônio Francisco de outra, que da rua, ovacionou os tava encerrada a excursão do sr,

Peixoto, 'Joaquim Matias, Nelson oradores. Nessa oportunidade} usa- Nerêu Ramos àqueles município
Lemos, Iri.neu Francisco Nunes, ram da palavra, pela ordem-os srs. que, pela sua palavra de fé, pel
Marçal F .. Silva, Gualberto Leal José Cherem, candidato a Vereá- sua pregação de civismo, tiveram a

Nunes, João Guerreiro, José Serpa dor, Gercy dos Anjos, também cano oportunidade de lhe expressar não'
e outros, o sr. Nerêu Ramos e seus didato a Vereador dr. José Galotti somente estima cativante como,
companheiros dirigiram-se à praça Peixoto, candidato a deputado es- também, homenagens na qualida
principal onde se realizou. esplên- taduãl, Dep. Antenor Tavares, can- de de segundo mandatário da Na.. -

dido comício sendo delirantemente didato à reeleição, êste em nome

IÇão.aplaudidos os oradores. do diretório munoicipal do P. T. B., As 23,30 horas o sr. Nerêu Ra
cuja incumbência fôra delegada mos e o dr. Leoberto Leal regres
pelo respectivo presidente que ali saram a esta. Capital.

FVeG-f.l�ãa

Apesar da chuva o povo se mano
teve presente, vívando o nome dos
srs. Nerêu Ramos, Udo Deekae
Leopoldo José Guerreiro. Falou,
em nome do sr. Udo Deeke, o sr.

Leoberto Leal, e, _encerranâo, o sr.
Nerêu Ramos, cujo discurso, entu-

, siàsticamente aplaudido, levou a
------------------;,...---------- massa' a vibrações indescritíveis.

Falarão ao povo de Joinville os'

candidatos do PSD ao Senado
e ao govêrno do Estado

JOINVTLE, 23 (OE) - O vioe-presidente Nerêu Ramos' e o dr.
Udo Deeke, que já percorreram quasí todas .as .regífies do Estado, le
vando ao povo sua palavra orientadora para as proxímas eleições,
visitarão amanhã esta cidade, para aqui particíparem de um comício
promovido pelo Partido Social Demoeratíco, do qual os ilustres cata
rínenses são candidatos, ao Benado e ao govêruo. do Estado, respec
t.ivame.nte.

O dr. Nerêu Ramos' ·e o dr. Udo Deeke visitarão pela ma.nhã Ara

quari, ,à tarde São F1rancisco do Sul e à noite e.starão em Joínvile, pa

\
,ra mais es'sa memoravel jornada de sua call1lPa,nha politica. Os <1o-i,s
eminentes candidatos .pernoitarão em nos,s'a cidad'e, ,seguindo na manha
de segundai-feira :par.a Campo Alegr.e. e São Bento do Sul.

CODeedido O (Prêmio Nobel' de Paz» a
-Ralph Bonebe, ex-mediador da ONU
OSLO, 23 (V.A.) - O dt. Ralph entre o novo estado de Israel e os

Bunche, antigo medianor da Organi- estados arabes, armisticio esse que
zação das Nações Unidas ná 'Palesti- pos fim ao estado .de guerra enh'9
-na, foi agraCiado com o Premio No- os dois grupos.
bel de Paz. Esta noticia foi dada na

noite de hoje pelo Comité norueguês
do Premio Nobel.

.

Q sr. Ralph Bunche, de naciona-
1idade norte-americana, é de cor pre'
ta, e foi o' sucessor do conde Follte
Bernadotte, seu, antecessor no trabl!,-
Iha de m�diação na Palestina, e

que,' Guatemala, 23 (V. A.) _ Õ Con
foi assassmado a 17 de setembro de gresso aprovou o pacto de d f
1948 B h

. .

. "
e esa

.
.
unc e negocIOu o -armlstIclo mutua do Rio de .Janeiro.

Paclo' do Rio
de 'Jaaeiro

Suc-Fru'i
o complementQ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frritas,vitamina C
Hidratos de carbono.

TRAICõER. Sim! Falemos de traições. O sr, Adolfo Konder
no dia 5 do conente, procurado pelo O Globo, no Rio. afirmava cate·'

goricarnente : "A U.D.N. de Santa Catarina está firmissima com o Bri

gadeiro. Não há possibilidades de recuo nem de desvio de votos parar,

outras candidaturas. Isso é uma hipótese absurda e Inconcebível."

Os udenístas locais, com o sr .. Bornhausen à frente, deram 'U1'1'OS,

de raiva contra. Ui sr. Konder, censurando dhe a falta, de habilidade'

pol ítica e exigindo a sua presença em Florianópolis. Mostraram-lhe;

mal aqui Chegava, milhares de cartazes, nos quais apareciam juntos
os srs. Irineu Bornhausen e Getúlio Vargas, Contra ordens terminan-'

tes, alguns desses cartazes-foram espalhados na Capital ·e no Estado e

presados nas paredes do Rio Branco. O sr. Konder, apesar de não

compreender quem os dirigentes udenístas ,pretendiam. trair - se o

Brigadeiro ou se '0 sr. Getúlio - foi obrigado a desmentir a entrevís

ta que dera no Rio. O Diário da Tarde, do dia 8 do corrente, estampou
o desmentido.

Com a chegada do sr, Getúlio houve aquilo que todos nós sabemos

aqui nesta pequena eapbíal. onde todos se conhecem e sabem quem é'

udenista, quem é pessedista. quem é democrata-ortstão, quem é comu'-

llii(sta... _ ..

Elementos exaltados da U.D.N. formaram blocos entre o 'Df)-VO para,
aplaudir Getúlio visando despistá-lo. Os que antes o chamavam de'

tartujo, de 'ditador fascista, de indesejável, e 'que lhe haviam quebra
do os retratos, em dias de furor hístérícõ. ali estavam a berrar a plenos.
pulmões: _GE - ro -UO... GE -TÚ - LIO ...

O que eles queriam, disse-o Getúlio, quando os viu de volta de'

Bikine, gr ítando pelo Brigadeiro: - Queriam enganar o Baixinho.
•

No dia seguinte os retratos de Getúlio haviam desaparecido das

Janelas dos udenístas. E mais a inda : num cartaz azulado, de propa

ganda do sr. Carlos Gomes, a figura 'do sr. Ge,t.lÚlio, estampada no alto;

à díreíta, em segundo plano, era seccionado, ficando apenas' o retrato>

do candidato a senador. Ainda hoje 'centenas desses' cartazes são vis

tos por aí. nas paredes e nos automóveis, decepados do. retrato do sr.·

Getúlio.
E, aqueles que, conforme provamos ontem, estampando o fa-sí-:

mile dó Diário, diziam que os queremistas só procuravam adeptos nos.

depósitos de lixo, comprendem que ou o Baixinho não quís ser traído

por eles ou evitou que eles traíssem o Br igadeí.ro.
.

MAU JUIZO: O Diário, de ante ontem, afirma que o sr. Nerêue
Ramos fez intrigas junto aos nossos prelados.

Por sobre constituir falta de respeito aos eminentes prelados
catarinenses, a assectíva lhes sub estima o OOl1hecimento de causa..

quando Se manifestaram.
,

No mau juizo de certos pandorgas, os nossOs preladOS' são homens

que se deixam levar por intrigas ...

. DEFINIÇÃO: Mente ainda o Diário quando afirma cinicamente

que o sr. Celso Ramos, no consul'tório do dr. A-grlpa de Faria enten�

deu,s,e. com o lideI' cOn:l.unista, sr. Amon.

Nos seus comicios Nerêu Ramos tem proclamado." Onde eftive
-rem os que negam Deus, não estaremos pós.

E o sr. Udo Deeke, educad·o no Ginasio Catari.nense, em todos O.S

seus discursos de propaganda, tem condenado formalmente ° comu

nismo.

Do,_ ·sr. Irineu BornhalllSeIli ainda. ningue·m ouviu uma declaraçãÓ"
e.specifica.. çontra ·0 credo vermelho.

Sabemos todos, entr.e1anto, que lnío pleito passado, Os S1'S. Bor

nhau�en e Luiz Cm'los Prestes telegraf'a-ram-se cGrdial ,e amisLosamen-'

te. Venha, pois, de parLe do sr. lrineu a cond'enaçãü diret� e públi
ca dos comunistas.

JÁ VENCEU - P,elos telegrama,s qüe o Diário publica, 0' sr. Irineu'
Bornhausen já venceu o ,pareo. Lá no be�'Íe, s·egundo os mesmos te-'

l,egramas, as diferéuças vão s'er ·todas de mla.is de 10 'mil votos. O tele··

grama de 'rangará, por exemplo, publicado ante ontem, é ° seguinte:
Tangará, 20 (D.T.) - Pa:ssando por este Municipio, o senhor 'Iri·'·

neu Bornhausen eminenLe candidato· da União Democratica Nacionail.

ao cargo de. Governador do Estado, apesar do mau tempo reinante

tecebeu uma das mais consagradol'la>s manií'es·tações que lhe s'aran,ti-"
rão uma vi/toria de mais de dez mil votos neste municipio. ,Saudações
- Alber'to Milton Mene�e.s, GualterÍo Piccoli, Dr. Antonio pinto, Da

nHo Piccoli, Christiaf Worster, Dr. Enory Pinto, Luiz Langer, Anio-·

ni'Ü Edwino Beher·er, Julio Foganti e Hetuy Mariü."

Viram oS leitor'es'! Em Tangará o sr. Bornhausen terá ulUla vitó�

ria de mais de dez mil votos! l!
Sabem qual o eleitorado de Tangará? E' de 3.62'1 .eleitores, segun

do os da(los fornecidos pelo .egrégio Tribunal RJegional Eleiloral.
Gomo se vê, o sr. Irineu já' venceu ...

GUILHERME TAL

(
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